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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de compartilhar a experiência adquirida com a 
execução de uma contenção em solo grampeado com inclinação vertical de 7,5 m de altura em um 
aterro de solos diversos com entulhos e materiais diversos, sobre uma camada de argila siltosa 
orgânica de consistência muito mole. A participação dos autores no estudo do caso deu-se após a 
avaliação do projeto e verificação da inconsistência do mesmo. Após análise de estabilidade, 
verificou-se que os fatores de segurança eram inaceitáveis. Com a obra em andamento foram criadas 
ações imediatas para que se pudesse reverter à situação e tornar a obra exequível dentro de padrões 
de segurança aceitáveis. Foram organizados, programados e realizados ensaios de arrancamento em 
grampos curtos para determinação do parâmetro de interação solo grampo (qs) e testes de tração em 
grampos com o comprimento de acordo com o projeto. Ensaiaram-se grampos instalados na camada 
de aterro e na camada de argila siltosa orgânica. Com os resultados dos ensaios de arrancamento e 
dos parâmetros geotécnicos obtidos por correlações, findaram-se as análises de estabilidade por 
métodos de equilíbrio limite com a utilização do Software Geostudio, módulo Slope/W. A adequação 
do projeto foi realizada com base nos ensaios que permitiram a confiabilidade para a continuidade 
dos trabalhos e a conclusão da contenção com sucesso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contenção, solo grampeado, solo reforçado, equilíbrio limite, aterro de 
entulhos, solos moles. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Na última década o mercado notou a 
disponibilidade de softwares modernos e 
sofisticados para o dimensionamento e 
avaliações do comportamento de obras 
geotécnicas. Gradativamente os escritórios de 
engenharia passaram a utilizar as ferramentas e a 
qualidade e produtividade que se tem obtido nos 
projetos é notória. 
 Na ausência de norma vigente para 
contenções em solo grampeado, muitos projetos 
são desenvolvidos através da experiência 
adquirida, simplesmente baseado na relação 
altura do reforço vs comprimento do grampo, 
ignorando-se os parâmetros de resistência do 
solo e o parâmetro de interação solo-grampo (qs).  

 Um caso de sucesso pode ser visto em Corte 
et al. (2016) onde analisaram uma contenção 
vertical em solo grampeado em área urbana com 
altura de 24 m. Utilizaram métodos de equilíbrio 
limite para análise da estabilidade e compararam 
a utilização de parâmetros geotécnicos obtidos 
através de correlações SPT e laboratório. A 
análise apresentou resultados satisfatórios que 
foram comprovados com o bom desempenho da 
obra que também foi instrumentada. Não há 
registros de obra de contenção em solo 
grampeado vertical em área urbana mais alta do 
que esta no Brasil. 
 Um acidente poderia ter sido evitado como 
relata Mucheti et al. (2016) onde realizou uma 
retro análise de uma ruptura de solo grampeado 
em área urbana ocorrida em Santo André, SP. 
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Com auxílio de software e a aplicação de 
métodos de equilíbrio limite constatou-se 
comprimentos de grampos inadequados para 
uma altura de contenção vertical entre 10 e 12 m. 
 A técnica do solo grampeado continua se 
aprimorando em todos os seus detalhes, outro 
exemplo pode ser visto em Pereira (2016) que 
realizou em sua dissertação de mestrado 
simulações da inclinação dos grampos em um 
reforço vertical de solo grampeado com 6,5 m de 
altura. Na simulação as inclinações dos grampos 
variaram de 0 a 35° para com a horizontal. Os 
fatores de segurança foram obtidos através de 
análise computacional por métodos de equilíbrio 
limite que permitiram concluir melhores 
resultados para inclinações da ordem de 10 a 20°. 
 Apresenta-se neste trabalho a utilização de 
métodos de equilíbrio limite como ferramenta 
crucial para identificação de problemas de 
estabilidade em obras de contenção com solo 
grampeado e a importância da realização de 
ensaios de arrancamento em grampos curtos e 
testes de tração em grampos com comprimentos 
de acordo com o projeto para a confirmação das 
premissas de projeto. 
 
 
2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 
 
Na ocasião da execução da contenção em solo 
grampeado era de conhecimento através das 
sondagens a percussão disponíveis a existência 
de uma camada de aterro de solos diversos com 
entulho, e abaixo desta, uma camada de argila 
siltosa orgânica. O que despertou atenção à 
empresa executora foi a grande variedade de 
materiais encontrados no aterro (entulho de 
construção, lixo doméstico, tecidos, pneus, latas 
etc) observados nas escavações (Figura 1 e 2) e 
também a dificuldade na perfuração dos 
grampos. Neste momento a empresa executora 
solicitou auxílio técnico para avaliar o projeto, 
pois presumiu que quando a obra atingisse a 
camada de argila siltosa orgânica poderia ruir. 
 

 
Figura 1. Material escavado do aterro acima da camada 
de argila siltosa orgânica. 
 

 
Figura 2. Transição entre camadas de solo (aterro de 
entulho diversos e argila siltosa orgânica). 
 
 
2.1 Sondagens e parâmetros geotécnicos 
 
Foram realizados quatro furos de sondagem a 
percussão, sendo que o terreno apresentava área 
de 4.300 m² e um perímetro de 292 m. Tendo em 
vista a dimensão da obra, observa-se o pequeno 
número de sondagens. 
 Solicitou-se e executaram-se quatro novas 
sondagens a percussão posicionadas 
adequadamente no tardoz do solo reforçado 
(região de ancoragem dos grampos), assim pôde-
se admitir uma estratigrafia típica do subsolo 
conforme ilustrado na figura 3. 
 Os parâmetros geotécnicos para a camada de 
aterro foram adotados e para as demais camadas 
utilizaram-se correlações da literatura com base 
na sondagem SPT (Aoki e Velloso, 1975; 
Robertson e Cabal, 2015). 
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Figura 3. Sondagem a percussão, estratigrafia típica. 
 
 De acordo com a ABNT NBR 11.682/2009, 
adotou-se uma sobrecarga de 20 kPa.  
 Elias e Juran (1991) sugerem para grampos 
injetados em argila siltosa valores de interação 
solo-grampo da ordem de 35 a 50 kPa. Na análise 
do projeto adotou-se o valor de 40 kPa, 
implementou-se um fator de segurança de 1,5, 
resultando-se 27 kPa, valor este adotado para 
todas as linhas de grampos. 
 
 
2.2 Características do projeto inicial 
 
O projeto inicial da contenção era composto por 
grampos de aço tipo CA-50 de diâmetro 16 mm, 
perfurados com 0,10 m de diâmetro e 
comprimentos variando de 12 a 4 m, conforme 
figura 4. 
 O afastamento vertical entre os grampos era 
de 0,95 m e o horizontal de 1,0 m. 
 

 
Figura 4. Comprimentos dos grampos do projeto inicial. 
 
 Todos os grampos eram dotados de quatro 
fases setorizadas de injeção, com válvulas de 
injeção espaçadas a cada 0,5 m, conforme 
detalhe esquemático apresentado na figura 5. 
 
 

 
Figura 5. Detalhe esquemático da injeção setorizada. 

 
 
 Com base na estratigrafia típica apresentada 
na figura 3 e no projeto inicial apresenta-se a 
análise de estabilidade pelo método de equilíbrio 
limite de Morgenstern e Price para a condição 
final do reforço e para a condição de risco 
(escavação ao pé da contenção para abertura de 
blocos de fundação), figuras 6 e 7. 
 
 

 
Figura 6. Análise de estabilidade, condição final do 
reforço. 
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Figura 7. Análise de estabilidade, condição de risco 
(escavação ao pé da contenção para abertura de blocos de 
fundação). 
 
 Verificaram-se fatores de segurança 
inaceitáveis para execução de uma obra de 
contenção em solo grampeado. 
 
 
3 ENSAIOS DE ARRANCAMENTO 
 
Após a análise do projeto inicial com os 
parâmetros adotados, realizaram-se ensaios de 
arrancamento em grampos curtos para 
determinação da interação solo-grampo (qs) e 
testes de tração em grampos com comprimentos 
de acordo com o projeto, em grampos que 
haviam sido instalados na camada de aterro. A 
medida que a escavação atingiu a camada de 
argila siltosa orgânica, novos ensaios foram 
realizados para confirmação das premissas de 
projeto e avaliação da continuidade dos trabalhos 
da contenção. 
 Os ensaios de arrancamento foram realizados 
com incrementos de carga de 5 kN para cada 
estágio de carregamento, a carga era mantida por 
5 minutos, tendo seus deslocamentos anotados e 
o estágio subsequente era feito independente da 
estabilização dos deslocamentos.  
 Na tabela 1 apresentam-se os resultados dos 
ensaios de arrancamento e na tabela 2 os 
resultados dos ensaios de tração realizados em 
grampos instalados na camada de aterro e na 
camada de argila siltosa orgânica. 
 

Tabela 1. Ensaios de arrancamento.  
Nº Tipo 

de 
solo 

Compr. 
(m) 

Número 
de 

reinjeções 

Carga 
ruptura 
(kN) 

qs 
(kPa) 

1 Aterro 4 1 55 44 
2 Aterro 4 1 60 48 
3 Aterro 4 1 60 48 
4 Aterro 3,5 1 55 50 
5 Aterro 12* 4 100 27 
6 Argila 4 1 31 52 
7 Argila 4 1 43 40 

*grampo longo que atingiu ruptura 
 
 
 
Tabela 2. Testes de tração.  

Nº Tipo de 
solo 

Com
pr. 
(m) 

Número 
de 

reinjeções 

Carga 
máx. 
(kN) 

Desloc. 
(mm) 

8 Aterro 12 4 100 2,0 
9 Aterro 12 4 100 1,3 
10 Aterro 12 4 100 11,0 
11 Argila 10 4 100 32,0 
12 Argila 10 4 100 13,0 

 
 Os valores médios obtidos para qs no aterro 
foi de 43 kPa e na argila siltosa orgânica 46 kPa, 
enquadram-se dentro do valor previsto adotado 
no projeto inicial.  
 Nos testes de tração, os grampos foram 
levados a carga máxima de 100 kN em função do 
limite imposto pela barra de aço. Os 
deslocamentos observados mostraram-se baixos 
para os grampos 8 e 9, e elevado para o grampo 
10 instalados na camada de aterro. Para os 
grampos instalados na camada de argila siltosa 
orgânica os deslocamentos foram elevados, no 
entanto observou-se pequenos deslocamentos até 
a carga de 60 kN. 
 
 
4 REVISÃO DO PROJETO 
 
Com base na avaliação inicial do projeto 
realizaram-se novas análises aumentando apenas 
o comprimento dos grampos, conforme figura 8. 
 

0.96

Method: Morgenstern-Price

Distância (m)

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

E
le

va
çã

o 
(m

)

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103



COBRAE 2017, Florianópolis/SC, Brasil. 

7,
5

12m
12m

10m
10m
10m

12m
12m
12m

 
Figura 8. Comprimento dos grampos do projeto revisado. 
 
 
4.1 Análise da estabilidade (projeto revisado) 
 
Utilizando-se os mesmos parâmetros de 
resistência do solo e de interação solo-grampo 
(qs) novas análises foram realizadas com o 
aumento dos comprimentos dos grampos. Nas 
figuras 9 e 10 apresentam-se os novos fatores de 
segurança obtidos de acordo com o comprimento 
dos grampos ilustrado na figura 8. 
  

 
Figura 9. Análise de estabilidade, condição final do 
reforço com o projeto revisado. 
 
 
 
 

 
Figura 10. Análise de estabilidade, condição de risco 
(escavação ao pé da contenção para abertura de blocos de 
fundação), com projeto revisado. 
 
 

 Com a nova concepção de projeto pôde-se 
observar ganho de confiabilidade na execução da 
contenção em solo grampeado, os fatores de 
segurança obtidos de FS = 1,53 e FS = 1,33 
permitiram que a obra fosse realizada com 
sucesso, figuras 11 e 12. 
 
 

 
Figura 11. Obra em estágio final de execução. 
 
 

 
Figura 12. Obra em estágio final de execução. 
 
 
5 CONCLUSÕES 
 
De acordo com os resultados apresentados nas 
análises de estabilidade do projeto inicial, 
conclui-se que os comprimentos dos grampos 
eram inadequados para obra de contenção em 
solo grampeado. 
 O valor adotado da interação solo-grampo (qs) 
de 27 kPa mostrou-se coerente quando 
comparado com os resultados dos ensaios de 
arrancamento realizados, com valores médios de 
43 kPa para grampos instalados no aterro e de 46 
kPa para grampos instalados na argila orgânica. 
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 Além dos ensaios de arrancamento, 
recomenda-se sempre realizar testes de tração 
em grampos de comprimentos do projeto, para 
avaliação do desempenho e análise dos 
deslocamentos impostos a cada carregamento. 
 Sugere-se que, para todo projeto que houver a 
necessidade da execução de blocos de fundações 
ao pé da contenção de solo grampeado, tornar-se 
rotina a realização da análise de estabilidade 
considerando-se o avanço da escavação sem a 
realização de grampeamento. Sempre criar uma 
nota em projeto para orientar o executor nas 
escavações dos blocos de fundação e que os 
mesmos devem ser executados de forma 
setorizada, para que se minore ao máximo o 
desconfinamento do pé da contenção, tendo em 
vista que o coeficiente de segurança nesta 
condição diminui, como visto anteriormente nas 
análises. 
 A execução da contenção com a técnica do 
solo grampeado mostrou-se versátil no que diz 
respeito às condições e características impostas 
pelo terreno. As injeções setorizadas de calda de 
cimento tiveram fator determinante no sucesso 
da técnica, além de apresentar um custo inferior 
se comparado a outras técnicas, como perfis 
metálicos com tirantes por exemplo. 
  
 
REFERÊNCIAS 
 
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. Estabilidade de Encostas: NBR 
11682/2009. ABNT. 2006. Rio de Janeiro. 33p. 

Aoki, N.; Velloso, D. A. (1975)  An aproximate method to 
estimate the bearing capacity of piles. In: Congreso 
Panamericano de Mecanica de Suelos y Cimentaciones 
5, Buenos Aires. Anais... Buenos Aires: Sociedad 
Argentina de Mecánica de Suelos e Ingeniería de 
Fundaciones, p. 367-376. 

Corte, F.H.; Mucheti, A.S. e Albuquerque, P.J.R. (2016). 
 Modelagem Numérica de Contenção em Solo 

Grampeado em Área Urbana, Um Caso de Obra, 
XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e 
Engenharia Geotécnica, COBRAMSEG, Belo 
Horizonte, MG. 

Elias, V., and Juran, I. (1991). Soil Nailing for 
Stabilization of Highway Slopes and Excavations, 
Report No. FHWA-RD-89-198, Federal Highway 
Administration, Washington, DC 

Mucheti, A.S.; Corte, F.H. e Albuquerque, P.J.R. (2016). 
Solo Grampeado em Áreas Urbanas, Retro Análise de 
uma Ruptura, 15º Congresso Nacional de Geotecnia, 
15CNG, Porto, Portugal. 

Pereira, A.B. (2016) Estudos Numéricos do 

Comportamento Tensão-Deformação de estruturas em 
Solo Grampeado, Dissertação de Mestrado, Programa 
de Pós-Graduação em Geotecnia, Escola de Minas, 
Núcleo de Geotecnia, Universidade Federal de Ouro 
Preto, 173 p. 

Robertson, P.K.; Cabal, K.L. (2015) Guide to Cone 
Penetration Testing for Geotechnical Engineering By 
P. K. Robertson and K.L. Cabal Gregg Drilling & 
Testing, Inc. 6th Edition 2015. http://www.cpt-
robertson.com/publications acesso em 30/07/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


