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RESUMO: A utilização de grampos verticais injetados tem apresentado resultados exitosos, como reforço de 
fundações de edificações lindeiras, proteção de face para abertura de novas frentes de escavação e como 
mitigador de deslocamentos verticais e horizontais do paramento. Nesse sentido, analisa-se neste trabalho um 
caso de obra, localizada na cidade de Santo André, São Paulo, Brasil. O maciço escavado e reforçado possui 
8,35 m de altura, sendo composto por oito linhas de grampos horizontais, com 100 mm de diâmetro e 
comprimento entre 6,0 e 9,0 m. Os parâmetros empregados nas análises foram obtidos a partir de ensaios 
SPT e por amostras deformadas e indeformadas. Foram realizados ensaios de arrancamento que serviram 
para confirmação da resistência de aderência (qs). Os deslocamentos de face foram mesurados por dois 
inclinômetros instalados no paramento da estrutura de reforço. As análises de estabilidade foram efetuadas 
pelo método do equilíbrio limite e análises tensão-deformação por elementos finitos, por meio do software 
Geostudio. As análises realizadas demonstraram o grau de contribuição da utilização dos grampos verticais 
na estabilidade da estrutura e no controle dos deslocamentos. Os resultados foram corroborados e remeteram 
pequeno ganho de estabilidade de 5% e mitigou os deslocamentos entre 10 e 20%.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Solo Grampeado, Grampos Injetados, Equilíbrio Limite, Análise Tensão-
Deformação, Solo Reforçado. 
 
 
ABSTRACT: The use of injected vertical nails has presented successful results, such as reinforcement of 
foundations of edging buildings, face protection for opening new excavation fronts and as a mitigator of 
vertical and horizontal facings displacements. In this sense, this paper study a construction case, located in 
the city of Santo André, São Paulo, Brazil. The excavated and reinforced massive is 8.35 m high, and 
consists of eight horizontal nail lines, 100 mm in diameter and 6.0 to 9.0 m in length. The parameters used in 
the analyze were obtained from SPT boreholes and by deformed and undisturbed samples. Pullout tests were 
used to confirm the ultimate bond strength resistance (qs). The face displacements were measured by two 
inclinometers installed in the face of the reinforcement structure. The stability analyzes were performed by 
the limit equilibrium method and stress-strain analysis by finite elements, using Geostudio software. The 
analyze showed the contribution of the use of vertical nails in the stability of the structure and in the control 
of displacements. The results were confirmed and reported a small stability gain of 5% and mitigated the 
displacements between 10 and 20%. 
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1 Introdução 
 
 Tornaram-se comuns obras de solo grampeado de paramento vertical em áreas urbanas, com destaque 
para aquelas destinadas à contenção de subsolos de edifícios. O empirismo promulgou gradativamente a 
melhoria da técnica em diversos locais do Brasil. Para esse fim, algumas características peculiares foram 
implementadas ou modificadas na técnica, por exemplo, as frentes de trabalho passaram a ser feitas com a 
abertura de nichos em escavações intercaladas, os afastamentos verticais e horizontais entre grampos 
diminuíram, as reinjeções dos grampos tornaram-se rotina, seja para a melhoria da aderência solo-grampo ou 
para o tratamento e consolidação do maciço. 
 Somando-se a essas melhorias a utilização de grampos verticais em obras de solo grampeado ainda 
perambula pelo meio técnico, como sendo ou não importante durante a execução da contenção, se associa 
ganho de estabilidade ou se minora os deslocamentos do maciço. 
 Grampos verticais podem ser vistos em Hosken (2003) em uma contenção para subsolo de edifício, 
com 7,4 m de altura executada no ano de 2000. Teixeira et al. (2005) para minimizar deslocamentos de uma 
vala grampeada com 9,81 m de profundidade, utilizaram grampos verticais e sub-verticais para reforço do 
solo em contrapartida a trincas que surgiram bruscamente no entorno. Zirlis et al. (2008) executaram o 
reforço de fundações de casas antigas construídas em alvenaria adjacentes a contenção de solo grampeado. 
Previamente a execução da contenção foram executados grampos sub-verticais embutidos sob viga baldrame 
de concreto projetado com intuito de mitigar deslocamentos oriundos do processo. Mucheti e Albuquerque 
(2017), relatam a experiência da utilização de grampos com fases setorizadas de reinjeção em solo de aterro 
não controlado e argila orgânica.  
 Solotrat (2018) em seu Manual de Serviços Geotécnicos frisa a importância da execução dos grampos 
verticais previamente a escavação junto ao alinhamento da contenção, pois visa-se a melhoria do solo e pré 
contenção.  
 Este artigo abordará um caso de um maciço escavado e reforçado com 8,35 m de altura, sendo 
composto por oito linhas de grampos horizontais e duas linhas de grampos verticais, com 100 mm de 
diâmetro e comprimento entre 6,0 e 9,0 m para os grampos horizontais e 4,0 e 11,0 m para os grampos 
verticais. 
  

2 Grampos Verticais Injetados 
 
 Os grampos verticais injetados são elementos lineares de reforço instalado no maciço que mobiliza 
resistência com o solo ao longo de todo o seu comprimento. Sua montagem é similar a do grampo horizontal, 
mas normalmente utilizam-se duas fases setorizadas de reinjeção divididas, figura 1. 
 Em termos práticos a execução de grampos verticais antes do início das escavações trata-se de um pré 
tratamento do solo, pois as reinjeções sob pressão permitem a melhoria das características de resistência e 
deformabilidade, principalmente das camadas superficiais comumente menos resistentes, mais porosas e 
permeáveis.  
 Os grampos verticais mitigam desplacamentos de massas de solo quando da abertura de novas frentes 
de escavação. Camadas ou veios de solo menos coesivos e mais saturados são beneficiadas, melhorando-se a 
qualidade de ser autoportante.  
 O grampo vertical pode ser utilizado como reforço de fundações de edificações lindeiras a escavação 
agindo-se com eficácia na consolidação e ou melhoria de solos de baixa resistência e aterros. Após sua 
execução, trechos intercalados do baldrame vizinho é exposto, e os grampos tem seu topo embutido em uma 
nova viga baldrame executada com concreto projetado, figura 2. 
 Na figura 3 apresenta-se o detalhe do grampo vertical injetado em uma contenção se solo grampeado 
antes da instalação da face de concreto projetado. 
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Figura 1 – Fases setorizadas de injeção do grampo vertical injetado 

 

Figura 2 – Reforço de fundações lindeiras com grampo vertical 

 

   

Figura 3 – Grampo vertical injetado 
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3 Características da Obra 
 
 A obra analisada esta localizada no município de Santo André, Estado de São Paulo. A contenção 
destinou-se a implantação de garagens em subsolo e possui uma altura de 8,35 m. Apresenta-se na figura 4 
uma seção esquemática da contenção. Mostra-se também a estratigrafia com base nas sondagens à percussão 
executadas, a indicação da profundidade das amostras indeformadas coletadas e o resultado das análises 
granulométicas realizadas no Laboratório de Mecânica dos Solos da Unicamp. 
 A malha do grampeamento possui o afastamento entre grampos de 1,1 m na vertical e 1,0 m na 
horizontal. O diâmetro das perfurações dos grampos foi de 0,10 m com inclinação de 10° no sentido do 
mergulho. As barras de aço utilizadas foram do tipo CA-50 com diâmetro de 16 mm com aplicação de 
pintura epóxi executada na obra. Foram instaladas três linhas de drenos sub-horizontais profundos (DHPs) 
equidistantes a 2,0 m na horizontal, com comprimentos da ordem de 8, 9 e 11,0 m, pouco maiores que o 
comprimento dos grampos, de maneira que as águas oriundas do maciço já começassem a ser captadas antes 
da chegada nos grampos. 
 

 
Figura 3 – Seção esquemática da contenção e estratigrafia do terreno 

  
Na figura 5 apresenta-se o detalhe da ancoragem do grampo no paramento de concreto projetado de 10 cm de 
espessura, que contemplou tela metálica eletrosoldada do tipo Q-196 (3,11 kg/m²) e barra longitudinal 
corrida ligando as cabeças dos grampos sub-horizontais.  
 

 
Figura 5 – Detalhe da ancoragem do grampo no paramento 
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4 Parâmetros do solo 
 
 Os parâmetros do solo utilizados para a elaboração do projeto foram baseados em correlações do 
ensaios SPT disponíveis na literatura. A caráter ilustrativo e comparativo apresenta-se na tabela 1 os valores 
utilizados. 
 

Tabela 1 – Parâmetros do solo com base em correlações da literatura 
Camada NSPT - médio s (kN/m³) c’ (kPa) ’ (°) 

1 2 adotado 16 4 21 
2 4 17 7 24 
3 10 18 18 29 
4 15 19 38 32 

  
 A medida que as escavações da obra avançavam, foi realizada a coleta de amostras indeformadas nas 
profundidades de 0,5, 2,0, 4,0 e 6,0 m, camadas representativas com base na análise das sondagens 
disponíveis e inspeção visual do local. 
 Foram realizados ensaios de caracterização, ensaios de cisalhamento direto e ensaios triaxiais do tipo 
CD. Na tabela 2 apresenta-se os parâmetros obtidos e utilizado nas análises do presente artigo. 
 

Tabela 2 – Parâmetros do solo com base em ensaios de laboratório 
Camada Prof. da 

amostra (m) 
s (kN/m³) c’ (kPa) ’ (°) E (kPa) 

 
1 0,5 16,9 24 28 2.200  
2 2,0 19,2 31 29 5.300  
3 4,0 21,3 71 26 6.100  
4 6,0 20,5 68 30 22.900 

 
 A critério comparativo, na tabela 3 apresenta-se valores do módulo de elasticidade com base em 
correlações do NSPT disponíveis na literatura. 
 

Tabela 3 – Módulo de deformabilidade do solo com base em correlações do NSPT 
Camada NSPT 

médio 
Webb (1969) 

(kPa) 
Ferrent (1963)  

(kPa) 
 Begemann  (1974) 

(kPa) 
Média        
(kPa) 

1 2 adotado 8.200 1.300  2.400 3.966 
2 4 9.100 2.600  3.000 4.900 
3 10 12.000 6.400  4.800 7.733 
4 15 14.400 9.600  6.300 10.100 

5 Ensaios de arrancamento e parâmetro qs 
 
 Os parametros de interação solo-grampo (qs)  inicialmente adotados para elaboração do projeto 
tomaram como base resultados de ensaios realizados em obras anteriores da mesma região. Os valores 
considerados foram de 30 kPa para os grampos superiores, 38 kPa para os grampos intermediários e 46 kPa 
para os grampos inferiores. 
 Para confirmação das premissas do projeto foram executados três ensaios de arrancamento, 
distribuídos nas camadas, figura 6.  
 Os ensaios de arrancamento foram realizados com incrementos de carga de 5 kN para cada estágio de 
carregamento, a carga era mantida por 5 min, tendo seus deslocamentos anotados e o estágio subsequente era 
feito independente da estabilização dos deslocamentos. 
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Figura 6 – Posição dos ensaios de arrancamento e resultado do parâmetro qs. 

 

6 Modelagem e capacidade de carga do grampo vertical 
 
 Nas análises de estabilidade os grampos foram modelados como estacas de 0,1 m de diâmetro com 
inclinação de 5° em relação ao paramento vertical de concreto projetado, agindo-se de forma perpendicular a 
superfície de ruptura. A capacidade de carga atribuída ao atrito lateral da estaca foi de 20 kN. 
 Deve-se modelar os grampos verticais como estacas agindo de forma perpendicular a superfície de 
ruptura, pois os mesmos irão trabalhar a compressão diferentemente dos grampos horizontais que trabalham 
a tração. 
 

7 Análises 
 
 As análises de estabilidade do solo grampeado foram verificadas através de métodos de equilíbrio 
limite propostos por Morgenstern e Price, Spencer, Bishop e Janbu. Os deslocamento de face e topo do 
paramento foram estimados por análises tensão-deformação com base nos métodos dos elementos finitos. 
Para o trabalho computacional utilizou-se o software Geostudio 2012, módulos SLOPE/W e SIGMA/W.  
 

7.1 Análise de Estabilidade 
 
 Apresentam-se nas figuras 7 e 8 as análises de estabilidade com base nos parâmetros do solo obtidos 
em laboratório, pelo método de Morgenstern e Price para condição da não utilização e utilização de grampos 
verticais. Na tabela 4 apresentam-se o resultado das análises aplicados aos demais métodos. 
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Figura 7 – Análise de estabilidade sem a utilização de grampos verticais. 

 

 
Figura 8 – Análise de estabilidade com a utilização de grampos verticais. 

 
 
 

Tabela 4 – Fatores de segurança quanto a estabilidade global obtidos sem e com grampos verticais 
Método FS sem grampos 

verticais 
FS com grampos 

verticais 
Ganho de estabilidade 

Morgenstern e Price 3,12 3,28 5,1% 
Spencer 3,12 3,28 5,1% 
Bishop 3,13 3,29 5,1% 
Janbu 2,92 3,04 4,1% 

 
 Os fatores de segurança obtidos com a utilização dos parâmetros baseados na literatura (Tabela 1) 
resultaram fatores de segurança da ordem de 2,0, manteve-se o mesmo ganho de 5% na estabilidade se 
utilizado grampos verticais. 
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7.2 Análise dos Deslocamentos 
 
 Os deslocamentos da face do solo grampeado foram mensurados por dois inclinômetros instalados 
antes do início das escavações a uma inclinação de 5º a partir do topo em relação ao paramento de concreto 
projetado, de maneira que o tubo do inclinômetro tivesse total contato com o solo. A maneira com que foram 
instalados os inclinômetros permitiu que o monitoramento fosse realizado pelo lado da própria obra, figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Localização dos inclinômetros 
 

 A figura 10 apresenta as análises tensão-deformação para os modelos sem e com a utilização de 
grampos verticais. 
 
 

 
 

Figura 10 – Análises tensão-deformação para modelos sem e com grampos verticais 
  
 Com base nas análises númericas e nas leituras dos inclinômetros, apresenta-se na figura 11 os 
deslocamentos em relação ao paramento de concreto projetado. 
 

Inclinômetro 2 Inclinômetro 1 
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Figura 11 – Deslocamento da face 

 
 

 Segundo FHWA (2015), sendo H a altura da contenção em solo grampeado, os deslocamentos 
horizontais da face deve ser limitado a 0,3% H para solos finos, 0,2% H para solos granulares e 0,1% H para 
rochas alteradas. De acordo com Clouterre (1991) os deslocamentos horizontais durante a construção do solo 
grampeado enquadram-se em 4H/1000 para solos argilosos, 2H/1000 para solos arenosos e H/1000 para 
rochas alteradas. Na tabela 5 apresenta-se o deslocamento máximo obtido utilizando-se as expectativas 
citadas, bem como os resultados obtidos pelo software e medidos pelos inclinômetros na obra.  

 
Tabela 5 – Deslocamento previsto e medido 

Tipo de solo Solos finos Solos granulares 
Rochas 

alteradas 
Previsto 
Software 

Medido 

FHWA (2015) 0,3% H 0,2% H = 16,7 mm 0,1% H 
3,0 mm 2,0 mm 

Clouterre (1991) 4 H/1000 2 H/1000 = 16,7 mm H/1000 
 

 O deslocamento máximo previsto pela análise computacional foi da ordem de 3 mm sem a utilização 
de grampos verticais e 2,6 mm com a utilização, o que caracterizou um deslocamento de 0,036% H e 0,031% 
H. Os deslocamentos máximos registrados pelos inclinômetros foi da ordem de 2 mm, que correspondeu a 
0,024% H. 

 

8. Conclusões 
 
 Na prática, os grampos verticais mostram-se como componentes importantes principalmente por 
mitigar deslocamentos nas construções oriundas a escavação. Asseguram a redução de desplacamentos de 

Pé da contenção 

Alinhamento do 
concreto projetado 
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massas de solo durantes as aberturas de frentes de trabalho, além de melhorar as características de solos com 
alto índice de vazios (por exemplo aterros lançados).  
 Os resultados dos parâmetros de resistência do solo obtidos nos ensaios de laboratório foram 
superiores aos utilizados na etapa de projeto, o que acarretou um aumento no fator de segurança das análises 
de estabilidade na ordem de 55%. 
 Numericamente comprovou-se neste estudo que os grampos verticais dispostos em dois níveis, no topo 
e no pé da contenção, permitiu um ganho médio de 5% no fator de segurança relacionado à estabilidade, para 
os métodos de equilíbrio limite propostos pelos autores Morgenster e Price, Spencer, Bishop e Janbu. 
 Os deslocamentos resultantes das análises computacionais mostrou que os grampos verticais utilizados 
mitigou os deslocamento da face do solo grampeado da ordem de 20% para metade superior e 10% para 
metade inferior. 
 Se tratando de deslocamentos máximos, os valores obtidos pelas estimativas computacionais e os 
deslocamentos mensurados pelos inclinômetros foram próximos, diferença da ordem de 1,0 mm. 
 Confirma-se também que as expectativas de deslocamentos máximos esperados por FHWA (2015) e 
Clouterre (2001) são consideravelmente maiores, demostrando-se assim que os solos tropicais tendem a ser 
menos deformáveis. 
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