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RESUMO 

O presente trabalho tem foco na estabilização de taludes, sendo o dimensionamento de uma 

estrutura de contenção em solo grampeado seu objeto final. Os conceitos do solo grampeado 

bem como seu desenvolvimento histórico serão esclarecidos. Procedimentos de investigação 

geotécnica pertinentes a execução de projetos de contenção, como sondagens SPT, ensaio de 

cisalhamento direto e ensaio triaxial são também tratados. Posteriormente são apresentados de 

maneira breve os principais tipos de estrutura de contenção separadas nos seguintes grupos: 

muros de gravidade, solo grampeado, estruturas ancoradas, barreiras de impacto, entelamento 

de taludes rochosos e falsos túneis. Por fim é apresentado o estudo de caso da Estrada da 

Cachoeira, em Niterói, onde foi dimensionada e detalhada a estrutura de contenção em solo 

grampeado, com utilização de tela de alta resistência e talude revegetado. A estabilidade do 

talude estudado é determinada através do software SlopeW da Geo-Slope International Ltda., 

que utiliza o método de Spencer, também aqui detalhado, para o cálculo do fator de segurança 

(FS). 

 

Palavras chave: Dimensionamento, talude, solo, grampeado, contenção, estabilidade. 

 

  



ABSTRACT 

The present work focuses on the stabilization of slopes, being the dimensioning of a 

containment structure in nailed soil its final object. The concepts of nailed soil as well as its 

historical development will be clarified. Geotechnical investigation procedures relevant to the 

execution of containment projects such as SPT drills, direct shear testing and triaxial testing are 

also treated. Subsequently, the main types of containment structures are presented briefly in the 

following groups: gravity walls, nailed soil, anchored structures, impact barriers, rocky 

stabilization with metal meshes and false tunnels. Finally, the case studied of the Estrada da 

Cachoeira, in Niterói, is presented, where the containment structure in nailed soil was calculated 

and detailed, using a high strength metal mesh and revegeted slope. The stability of the studied 

slope is determined by SlopeW software from Geo-Slope International Ltd., which uses the 

Spencer method, also detailed here, to calculate the safety factor (FS). 

 

Key words: Dimensioning, slope, soil, nailed, containment, stability. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONCEITOS GERAIS 

Em todo o mundo soluções para a estabilidade de taludes são de suma importância para 

a manutenção da infraestrutura local, as diferentes soluções para esta demanda são estudadas 

há muito tempo. Assim como em todas as áreas da engenharia o ideal é alinhar boa técnica, 

funcionalidade e economia. Nesse cenário em meados dos anos 1970 surgiu a técnica de 

grampeamento de solos (LIMA, 2002). 

O solo grampeado é uma maneira de reforçar o solo “in situ”. Ao inserir corpos 

semirrígidos (barras de aço) no talude em questão, o mesmo é estabilizado após pequeno 

deslocamento do solo pela resistência a tração e ao cisalhamento impostas por esses grampos. 

Por consumir menos aço e concreto que outras soluções mais tradicionais, como cortinas 

atirantadas, e também por conta de aspectos construtivos, o solo grampeado se provou mais 

econômico e igualmente eficiente para grande parte dos problemas com estabilidade de taludes. 

Após serem apresentados os principais tipos de contenções, os aspectos relevantes das 

construções em solo grampeado, suas vantagens e comparação com técnicas similares, será 

demonstrado o dimensionamento de uma estrutura contenção. O talude estudado e recuperado 

se localiza na Estrada da Cachoeira s/nº, no Largo da Batalha, em Niterói, Rio de Janeiro.  A 

solução escolhida para este projeto foram grampos injetados com a aplicação de uma tela de 

alta resistência e cobertura verde. 
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1.2 HISTÓRICO 

O solo grampeado foi utilizado pela primeira vez na França em 1972. Uma parede 

temporária utilizada como obra auxiliar para construção de linhas de trem em Versailles. Foram 

utilizados grampos curtos ancorados com argamassa e em grande densidade, constituindo um 

layout pouco espaçado (CLOUTERRE, 1991). 

Durante seu desenvolvimento a técnica sofreu grande resistência do setor, o que é comum 

na engenharia quando se trata de inovações. França, Alemanha e Estados Unidos foram os 

pioneiros nos estudos práticos da técnica com o objetivo de confirmar suas capacidades e 

expandir seu uso. Após algumas décadas de estudos e projetos de destaque, como o Projeto 

Clouterre que é fonte de pesquisa deste trabalho, a técnica se tornou amplamente conhecida. 

Finalmente com os resultados obtidos foi permitida a ampla construção de estruturas 

permanentes em solo grampeado. Até então a técnica era utilizada majoritariamente em obras 

temporárias, como por exemplo a estabilização de escavações em obras em andamento 

(CLOUTERRE, 1991). 

O primeiro experimento em escala real onde uma parede de solo grampeado foi carregada 

até colapsar foi realizado na Alemanha em 1979 (CLOUTERRE, 1991). Em 1981 começaram 

a ser produzidos os primeiros blocos pré-fabricados para face das estruturas em solo grampeado, 

dando sinais de industrialização do processo. De 1986 a 1990 foi efetuado o Projeto Nacional 

Francês de Pesquisa, Clouterre, que é umas das obras mais importantes a respeito da técnica.  
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2 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

Todo projeto de contenções deve obrigatoriamente ser precedido de um plano de 

investigações geotécnicas, que definirá o tipo, quantidade e profundidade das sondagens. Para 

a correta caracterização do solo deverá ser identificada a estratigrafia local, utilizando métodos 

diretos que envolvem procedimentos com acesso ao local da obra. Dentre estes destacam-se o 

Standard Penetration Test (SPT), que será descrito detalhadamente a seguir, e também o Vane 

Test, ou ensaio de Palheta. 

O Vane Test, normatizado pela NBR 10905 (ABNT, 1989), determina a resistência não 

drenada ao cisalhamento (Su) para depósitos de argilas moles. O equipamento é inserido no 

solo na correta profundidade que se deseja ensaiar, e então é aplicado um torque lento à haste 

(velocidade de 6° por minuto) forçando as paletas a romperem o solo. O torque é medido e 

utilizado para determinar a resistência ao cisalhamento do solo (SCHNAID e ODEBRECHT, 

2012). 

O SPT é o ensaio mais utilizado para determinar-se a estratigrafia dos solos (GEORIO, 

2014). De acordo com a NBR 11682 - Estabilidade de Encostas - (ABNT, 2009) são necessários 

no mínimo três furos de sondagem para caracterização de cada perfil geotécnico de estudo. A 

sondagem deve ter profundidade tal, de maneira que atinjam a camada de solo residual jovem 

ou rocha, utilizando sondagem rotativa quando necessário.  

Além da caracterização das camadas inferiores do solo que gerenciam a estabilidade do 

talude, também se faz necessária a caracterização topográfica do local. Este levantamento é 

voltado para identificação de aspectos importantes do terreno, como afloramentos rochosos, 

pontos de surgência de água e interferências antrópicas. Devem ser mapeados os pontos críticos 
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e suas adjacências, sendo a planta detalhada com curvas de níveis e disposta em escala 

apropriada (GEORIO, 2014). 
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2.1 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT 

O método mais comum para determinação de perfis geotécnicos em solo é a utilização da 

sondagem SPT. Abreviação do inglês “Standard Penetration Test” esta sondagem caracteriza o 

solo através do Nspt, que determina a resistência a penetração do solo, e também permite o 

exame tátil-visual. A cada metro são recolhidas amostras deformadas de solo que são 

comparadas as conclusões obtidas pelo Nspt e utilizadas para a execução do boletim de 

sondagem. 

Este ensaio continua sendo o mais utilizado principalmente por razões de simplicidade e 

baixo custo. Também é conveniente para muitos por conta da obtenção de um valor de ensaio. 

Assim pode-se relacionar o Nspt a diversas regras empíricas de projeto, que não levam em conta 

argumentos refinados, mas ainda assim seguem sendo utilizadas (SCHNAID e ODEBRECHT, 

2012). 

A padronização do ensaio é um ponto importante uma vez que o mesmo é amplamente 

utilizado pelo mundo. A American Society for Testing and Materials (ASTM) foi pioneira ao 

normatizar o ensaio SPT em 1958. Atualmente existe o padrão internacional de referência da 

Internacional Reference Test Procedure (IRTP/ISSMFE, 1998), porém existem também muitas 

normas regionais, como é o caso no Brasil da NBR 6484 (ABNT, 2001). Nos outros países da 

América do Sul é comum a utilização da norma americana ASTM D1586/1967 (SCHNAID e 

ODEBRECHT, 2012). 

Como visto por Cavalvante (2002) muitos fatores podem influenciar os resultados do SPT 

e entre eles estão: uso de circulação de água acima do lençol freático, vazão da bomba, direção 

do jato de água, tipo de martelo, limpeza inadequada do furo, frequência dos golpes, amostrador 

danificado, estado de conservação das hastes, excentricidade do martelo em relação a haste, 

dentre outros. 
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O equipamento de sondagem SPT é simples e composto por quatro elementos básicos: 

amostrador, hastes, martelo e cabeça de bater, acompanhados de um tripé e também do sistemas 

de perfuração, normalmente um trado manual. A boa condição de conservação, das hastes e do 

amostrador é fundamental para obtenção de resultados confiáveis. Hastes empenadas e 

amostradores danificados influenciam na energia transmitida ao solo e na capacidade de 

penetração no mesmo, respectivamente (SCHNAID e ODEBRECHT, 2012). 

 

Figura 1 - Componentes do ensaio SPT mecanizado. Fonte: NFC Sondagens e Perfurações. 

A sondagem a percussão, como também é chamada, é executada através da cravação de 

um amostrador padrão no solo por golpes de martelo com 65kg caindo livremente a uma altura 

de 75 centímetros. É estabelecido na NBR 6484 (ABNT, 2001) os modelos dos elementos a 

serem utilizados e procedimentos de ensaio a serem seguidos. São descritas a seguir as 

características mais relevantes a serem observadas para a correta realização do ensaio 

apresentadas em norma: 
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• Para início dos trabalhos o trado concha ou cavadeira manual deve ser empregado 

até uma profundidade de 1 metro, onde será utilizado o primeiro segmento do 

amostrador; 

• O martelo deve consistir de massa de ferro de forma prismática ou cilíndrica com 

encaixe para um coxim de madeira dura na sua parte inferior totalizando 65 kg; 

• Primeiramente o martelo é colocado cuidadosamente sobre a haste e observa-se se 

houve penetração com apenas o peso do mesmo, se houver, anota-se o valor da 

penetração. 

• Marca-se na haste três segmentos de 15 centímetros. 

• Os 45 cm do amostrador são cravados através de golpes do martelo, anotando-se a 

quantidade de golpes necessários para penetração de cada trecho. 

• A altura de queda do martelo deve ser de 75 cm. 

• O valor Nspt será o número de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 

centímetros do amostrador. 

• A cravação do amostrador é interrompida antes de atingir-se os 45 cm de penetração 

sempre que em qualquer dos segmentos de 15 cm o número de golpes ultrapassar 

30; atingir-se 50 golpes durante a cravação; e quando não for observado avanço no 

amostrador após cinco golpes sucessivos do martelo. 

• Quando paralisada a penetração, deve-se registrar o quanto o amostrador penetrou 

o solo e o número de golpes para a profundidade estudada. 

Os resultados obtidos em campo devem ser apresentados em um boletim de sondagem. 

Além do número de golpes para os 30 centímetros finais (Nspt) é apontado também a 

quantidade de golpes para a cravação dos 30 centímetros iniciais, a altura do nível d’agua, 

quando existente, a localização precisa de cada furo e identificação dos tipos solo encontrados 

para cada profundidade. A identificação do solo é feita de acordo com a análise tátil visual das 



19 

 

amostras deformadas e também com a análise “in situ” durante a escavação do furo. Conforme 

anotações da disciplina de Mecânica dos Solos IV, da Universidade Federal Fluminense, 

ministrada pela professora Andreia Sarmento, a observação da água proveniente da escavação 

propicia a percepção de mudanças nas características do solo, através da coloração e mudança 

de granulometria. 

Mesmo sendo um ensaio rudimentar e sujeito a erros o SPT continua sendo muito utilizado. 

Por conta de seu equipamento relativamente enxuto as sondagens podem ser realizadas em 

locais de difícil acesso e com poucos profissionais. Além disso é um procedimento simples, que 

necessita de mão de obra não muito especializada, o que fomenta ainda mais a difusão de seu 

uso. 

2.2 PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA DO SOLO 

O objetivo do engenheiro civil geotécnico quando se deseja caracterizar o solo é obter seus 

parâmetros de resistência. O ângulo de atrito (∅) e a coesão (c) são os parâmetros que definem a 

resistência interna ao cisalhamento dos solos. Os valores que representam tais parâmetros são 

obtidos através de ensaios de laboratório, que são executados de maneira a impor condições 

similares as encontradas no terreno. O ensaio representará o rompimento de uma seção, sendo 

medidas as tensões necessárias as conclusões. 

Através de c e ∅ é possível entender e prever o comportamento do solo com o uso de 

métodos de cálculo. Existem na bibliografia diversas sugestões de correlações para a 

determinação dos principais parâmetros de resistência do solo utilizando resultados das 

sondagens a percussão. Essas correlações dos parâmetros foram utilizadas no dimensionamento 

da contenção que é objeto deste trabalho e serão apresentadas a seguir.  
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Para estimar o peso específico dos materiais a tabela proposta por Godoy (1972) 

correlaciona o índice de resistência a penetração Nspt e a consistência de solos a um 

determinado peso específico. 

      Tabela 1 - Estimativa de peso específico. Fonte: Godoy (1983) 

 

Com relação ao ângulo de atrito diversas fórmulas já foram propostas para fazer 

correlações entre Φ e o Nspt, dentre as quais utilizou-se neste trabalho as seguintes: 

• Φ = 28° + 0,4Nspt (GODOY, 1983) 

• Φ = 15° + √20Nspt (TEIXEIRA, 1996) 

Apesar dos sofisticados ensaios de laboratório que hoje em dia se encontram disponíveis, 

no Brasil ainda é comum nos empreendimentos utilizar-se apenas sondagens a percussão na 

determinação das características dos solos. Este tipo de ensaio é mais barato e de fácil execução, 

mas em algumas situações os parâmetros adotados podem levar os calculistas a erros 

inesperados. Quando não se tem confiança nos valores adotados como parâmetros do solo é 

importante a execução de ensaios de laboratório como o ensaio de cisalhamento direto ou o 

ensaio triaxial. 

É importante observar que devido a falta de padrão internacional para a execução do SPT, 

a utilização de correlações com os parâmetros geotécnicos oriundas de estudos feitos em outros 
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países deve ser precedida da normalização do Nspt. Enquanto no Brasil a utilização de sistemas 

manuais torna a energia real aplicada 70% a 80% da energia teórica, na Europa e nos Estados 

Unidos os equipamentos mecanizados liberam aproximadamente 60% da energia teórica 

(SCHNAID e ODEBRECHT, 2012). De acordo com Veloso e Lopes (1996), Décourt (1989) e 

Schnaid (2009), é sugerido a majoração em 15% a 30% do valor de Nspt antes da utilização de 

qualquer correlação internacional. 
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2.3 ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

Ensaios de laboratório determinam a umidade natural, granulometria, limites de liquidez 

e plasticidade, e resistência ao cisalhamento. Em alguns casos específicos que são 

exemplificados na NBR 11682 (ABNT, 2009) pode-se não realizar estes ensaios. Situações de 

extrema simplicidade, taludes rompidos que permitem a execução de retroanálise, entre outras, 

se enquadram nesta situação. Sempre que ocorrer a não realização dos ensaios de laboratório o 

engenheiro civil geotécnico responsável deve justificar sua escolha assumindo a 

responsabilidade pelos parâmetros adotados (NBR 11682, 2009). 

Ainda de acordo com a NBR 11682 (ABNT, 2009) “Devem ser previstos ensaios 

triaxiais ou de cisalhamento direto, sob condições de saturação, tensões, drenagem e velocidade 

de carregamento preestabelecidas pelo engenheiro civil geotécnico, para a determinação da 

resistência ao cisalhamento do solo.” 

2.3.1 Ensaio de cisalhamento direto 

O ensaio de cisalhamento direto se baseia no critério de Coulomb e é o mais antigo 

processo para determinação da resistência ao cisalhamento. O corpo de prova é colocado 

parcialmente em uma caixa de cisalhamento, mantendo-se a metade superior envolta por um 

anel onde é aplicada a força tangencial que gera as tensões de cisalhamento que cortam a 

amostra (PINTO, 2006). A tampa falsa da caixa permite a aplicação de uma força normal 

distribuída sobre o plano de ruptura, como demonstra a figura 2 (a) a seguir. 

As forças são aplicadas ao solo até que ele se deforme. N e T são medidas no momento 

da ruptura do solo, divididas pela área da seção transversal do corpo de prova representam as 

tensões normais e cisalhantes, respectivamente, que ocorreram, sendo a força normal N a 

primeira a ser aplicada. Na figura 2 (b) o gráfico de tensão cisalhante mostra a tensão máxima 

de ruptura do corpo de prova, e após o pico, a tensão residual que permanece sendo suportada 
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pelo corpo de prova. Para registro de possível mudança do volume da amostra, durante o ensaio 

também é medido o deslocamento vertical. 

  

Após a realização do ensaio com diversas tensões normais é obtida a envoltória de 

resistência do solo como a demonstrada abaixo.  

 

Figura 3 - Envoltória de resistência. Fonte: PINTO (2001). 

Figura 2 - (a) Esquema do ensaio. (b) Gráficos de tensão e deformação. Fonte: PINTO (2006). 
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O ensaio de cisalhamento direto é muito simples, e por isso amplamente utilizado apesar 

de apresentar algumas limitações, como a impossibilidade do controle completo da drenagem. 

Sendo assim este ensaio não permite a determinação da pressão neutra. A determinação de sua 

resistência, porém, de maneira fácil, assim como a resistência residual, torna-o bastante 

interessante (PINTO, 2006). 

 Asas curvas de tensão x deformação obtidas neste ensaio tem formas diferentes e 

indicam o tipo de ruptura ocorrida durante o ensaio. A ruptura frágil tem o gráfico que atinge o 

seu pico, a tensão de ruptura, no início, e decresce com o aumento da deformação até a 

estabilização no valor da tensão residual. Já a ruptura plástica apresenta a sua curva de ruptura 

crescente em todo o gráfico até o ponto de estabilização.  

Figura 4 - Curvas de tensão x deformação. Fonte: Nugeo, UFJF. 

 

Rupturas frágeis são comuns de ocorrer em argilas rijas e duras ou areias compactas. 

Enquanto a ruptura plástica é normal em argilas moles ou médias e areias médias, fofas, ou 

pouco compactas. 

Os valores dos ensaios de cisalhamento direto são confiáveis somente para rupturas 

plásticas, pois nele as tensões são distribuídas igualmente por toda a seção de solo. Quando a 

amostra se rompe de maneira frágil as tensões se distribuem diferentemente em áreas periféricas 

e centrais da amostra, o que deforma a curva de ruptura (NUGEO, UFJF). 
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Quanto as maneiras de execução do ensaio de cisalhamento direto devem-se ressaltar as 

três principais.  

• Teste rápido 

A resistência do solo é medida imediatamente após a aplicação da força normal 

evitando-se a perda de água e, portanto, contando com a ocorrência da pressão neutra, 

já que a poro-pressão não se dissipará. A força de cisalhamento é aplicada rapidamente 

não permitindo a drenagem da amostra pela força normal antes do momento de ruptura. 

Neste tipo de execução a tensão efetiva será a menor possível. O teste dura 

aproximadamente cinco minutos (NUGEO, UFJF). 

 

• Teste com consolidação rápida 

Para a execução deste teste deve-se manter as válvulas de drenagem abertas na 

aplicação da força normal e fechada para a aplicação das tensões tangenciais. A 

aplicação de Ϭ (força normal) deve ser feita de maneira que se obtenha a situação mais 

parecida possível com o solo “in situ”. O tempo para realização deste teste é de 

aproximadamente três minutos (NUGEO, UFJF). 

• Teste com consolidação lenta 

Este teste é feito de maneira a obter-se a completa dissipação da poro-pressão do 

corpo de prova, e por isso seu tempo de execução varia de acordo com a composição do 

solo que está sendo ensaiado, o que pode levar mais de um mês. Para a obtenção de τ a 

força tangencial é aplicada por partes, em estágios sucessivos, até o rompimento da 

amostra (NUGEO, UFJF). 
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2.3.2 Ensaio triaxial 

O ensaio triaxial é mais moderno que os anteriores, permite a determinação precisa dos 

parâmetros do solo, e por isso é o mais utilizado atualmente. Como possibilita o total controle 

da drenagem do sistema com sua aparelhagem sofisticada, e ainda garante a impermeabilização 

da amostra, é possível determinar o valor da poro-pressão atuante no solo. Este ensaio reproduz 

com precisão considerável a situação em que o solo está realmente submetido na sua forma 

natural (NUGEO, UFJF). 

Utiliza-se um corpo de prova cilíndrico envolto por uma fina película de látex submetido 

a um estado hidrostático de tensões. O corpo de prova é colocado na câmara de ensaio, em 

seguida aplica-se uma pressão confinante no sistema. Esta tensão aplicada solicita o solo de 

maneira que as tensões atuantes em todas as direções têm a mesma intensidade (PINTO, 2006). 

A carga axial é aplicada posteriormente através de um pistão que penetra a câmara de 

ensaio. Na aplicação da carga dois métodos mais convencionais são utilizados para sua 

medição. Um anel dinamométrico é utilizado para medição da mesma ou uma célula de carga 

é instalada intercalada no pistão. A vantagem de utilizar-se a célula de carga é que o atrito entre 

o pistão e câmara não interfere na determinação dos esforços (PINTO, 2006). 

A tensão gerada pelo carregamento axial é chamada de acréscimo de tensão axial ou de 

tensão desviadora. A mesma é medida a diferentes intervalos de tempo, assim como a 

deformação vertical do corpo de prova. A determinação da deformação vertical específica, se 

dá dividindo o valor da deformação pela altura inicial da amostra (PINTO, 2006). 

Os equipamentos básicos necessários para a realização deste ensaio são: 

• Prensa de compressão 

• Unidade de controle de pressões; 
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• Compressor; 

• Reservatório de água desgazificada 

• Computador para análise e acompanhamento dos dados. 

Na base do corpo de prova e também em sua parte superior são instaladas pedras porosas. 

Elas permitem o controle da drenagem do sistema ao estarem ligadas a canais de drenagem com 

abertura controlada por registros adequados (PINTO, 2001). Permitir a drenagem quando se 

analisa um corpo de prova saturado resultará em grande variação do volume de água e, 

consequentemente, da amostra, variação esta que é medida através de buretas graduadas. De 

maneira oposta quando não se permite a drenagem a água do sistema se encontra sob pressão, 

a pressão neutra, que tem sua intensidade medida através dos tubos de drenagem (NUGEO, 

UFJF).  

Quanto à possibilidade das condições de drenagem oferecidas por este ensaio podemos 

separá-lo em três tipos básicos mais convencionais: 

• Ensaio lento – Tipo CD (consolidad drained) 

Durante toda a execução do ensaio há a drenagem do corpo de prova. A tensão 

confinante atua sob o solo até que este encontre-se adensado, de maneira que poro 

pressão se dissipe completamente. Então aplica-se a carga axial lentamente sob a 

amostra para que a agua ainda presente no corpo de prova continue a ser dissipada 

(PINTO, 2006). Como durante todo o processo as pressões neutras mantêm-se se 

praticamente nulas, as tensões aplicadas no corpo de prova representam exatamente as 

tensões efetivas (NUGEO, UFJF).  

O ensaio deve ser realizado de maneira tão lenta quanto for necessário para a 

completa dissipação da poro-pressão. Dependendo do tipo de solo a duração do ensaio 
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pode variar de alguns minutos, no caso de solos arenosos, a muitos dias, quando se 

estuda solos argilosos (PINTO, 2006). Os resultados deste ensaio (parâmetros do solo) 

serão expressos em termos da função efetiva, o que costuma-se chamar TTE (NUGEO, 

UFJF). 

• Ensaio de adensamento rápido – Tipo CU (consolidad undrained) 

Neste tipo de ensaio triaxial o corpo de prova é adensado assim como o primeiro 

método apresentado. Em seguida aplica-se rapidamente a carga axial até que a amostra 

se rompa sem variação de volume, o que caracteriza essencialmente o ensaio tipo CU. 

O sistema de drenagem do corpo de prova é mantido fechado durante essa segunda etapa 

(NUGEO, UFJF).  

Como o corpo de prova não é confinado lateralmente, apenas uma fina película 

de látex o separa do meio aquoso ao redor, as partículas de solo estão livres para 

absorver as tensões cisalhantes. Aqui as pressões neutras agem em seu valor absoluto e 

podem também ser medidas, podendo-se obter as tensões efetivas. Essa é a razão 

principal deste emprego do ensaio triaxial ser muito utilizado, permitir a determinação 

dos parâmetros em termos da tensão efetiva, TTE (PINTO, 2006), ou em termos das 

tensões totais, TTT, necessitando-se de muito menos tempo para a realização do 

processo laboratorial (NUGEO, UFJF). 

• Ensaio rápido – Tipo UU (sem consolidação e sem drenagem) 

Os ensaios tipo UU, unconsolid undrained, é realizado sem que ocorra 

adensamento em momento algum. Durante a aplicação de todas as tensões previstas as 

válvulas do sistema de drenagem permanecem fechadas (NUGEO, UFJF).  

Aplica-se a pressão confinante e imediatamente após a tensão axial σ1 até o 

rompimento do corpo de prova em velocidade determinadas. Neste tipo de 

procedimento não serão conhecidas as pressões neutras atuantes, e, portanto, os 
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parâmetros obtidos como resultado serão expressos em termos de tensões totais, TTT 

(NUGEO, UFJF). 
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3 TIPOS DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

De acordo com o Manual Técnico de Encostas da Geo-Rio (2014), as estruturas de 

contenção podem ser divididas nos seguintes grupos: 

3.1 MUROS DE GRAVIDADE (OU DE PESO) 

Os muros de gravidade são estruturas monolíticas que podem ser construídas de maneira 

simples e utilizando diversos materiais. Sua característica principal é a estabilização do talude 

apenas por ação de seu peso próprio. Em geral, para pressões de água nulas, a largura de sua 

base é de cerca de 50% de sua altura, sendo normalmente utilizados para alturas menores que 

cinco metros (GEORIO, 2014). 

 Para a construção deste tipo de muro, assim como em toda obra de contenção, é 

recomendado muita atenção na execução do projeto de drenagem. Barbacãs podem ser 

utilizados na face e uma camada drenante deve existir entre o tardoz da construção e zona de 

reaterro, sendo a água drenada próximo a base (GEORIO, 2014).  

 A execução de projetos deste tipo de contenção deve passar pelos cálculos dos critérios 

de deslizamento, tombamento e capacidade de carga da fundação. A Fundação Geo-Rio 

recomenda em seu Manual Técnico de Encostas (GEORIO, 2014) a inclinação mínima para 

dentro da zona de reaterro de 1:30 com o fim de eliminar efeitos visuais de possível tombamento 

da estrutura. Devido à grande variedade de técnicas encontradas da engenharia para soluções 

de estabilidade através dos muros de gravidade, ou de peso, algumas delas serão demostradas 

a seguir. 

3.1.1 Muros de alvenaria de pedras. 

Os muros de alvenaria de pedra representam uma técnica antiga, são numerosos e 

constituídos de pedras arrumadas manualmente com ou sem argamassa entre elas. Sua 
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vantagem principal é a facilidade de sua construção, que dispensa equipamentos pesados e mão 

de obra especializada (GEORIO, 2014).  

A resistência de muros com pedras arrumadas manualmente é proveniente apenas do 

embricamento dos blocos. Quando construídos sem argamassa, devem ser recomendados para 

contenções de no máximo dois metros, e não necessitam de dispositivos de drenagem 

(GERSCOVICH, DANZIGER e SARAMAGO, 2016), apesar de os mesmos serem 

recomendados até mesmo para este caso no Manual Técnico de Encostas da Fundação Geo-Rio 

(2014). Uma vez argamassado é imprescindível a presença de sistemas de drenagem no tardoz 

do muro e também a utilização de barbacãs para alívio da poropressão (GERSCOVICH, 

DANZIGER e SARAMAGO, 2016).  

Muros de pedra são normalmente menores que 3 metros, e tem pouca tolerância a 

recalques, tendendo a apresentar trincas quando argamassado. É recomendado também que a 

base do muro tenha no mínimo 0,5 metros e que o muro esteja apoiado em cota inferior a do 

terreno, com o intuito de minimizar os riscos de deslizamento da base na interface de contato 

solo contenção (GERSCOVICH, DANZIGER e SARAMAGO, 2016). 

3.1.2 Muros de concreto ciclópico 

Assim como os muros de alvenaria de pedra, o muro de concreto ciclópico não pode ser 

empregado para grandes alturas, não sendo utilizado para casos onde tenha-se mais de 4 metros 

de altura, de acordo com Gerscovich, Danziger e Saramago (2016), e não superior a 3 metros 

segundo a Fundação Geo-Rio (2014). Sua execução baseia-se no simples preenchimento de 

formas com concreto e blocos de rocha de diferentes dimensões, sendo a estrutura de fácil 

execução. Devido a impermeabilidade do mesmo deve-se dar atenção especial a drenagem, 

utilizando barbacãs e drenagem do tardoz com geossintéticos (GERSCOVICH, DANZIGER e 

SARAMAGO, 2016) ou colchões de areia. 
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3.1.3 Muros de gabião 

Os muros de gabião são construídos utilizando-se módulos de gaiolas metálicas de aço 

galvanizado preenchidas de pedras-de-mão arrumadas manualmente. Estes módulos são 

normalmente em formato de paralelepípedos medindo 1m x 1m x 2m e são projetados para 

serem organizados de maneira a atender geometria e necessidades locais (GERSCOVICH, 

DANZIGER e SARAMAGO, 2016). As gaiolas são compostas por arames de dupla torção que 

preservam a forma da caixa mesmo quando da ruptura do fio de arame (MACAFERRI, 1990). 

 Dentre as vantagens deste método estão a facilidade e rapidez na execução, a 

possibilidade de a estrutura resistir bem a recalques e a alta permeabilidade do conjunto. É 

muito comum seu uso em obras emergenciais e para a proteção de margens de cursos d’agua. 

Além do formato tradicional também pode ser encontrado o gabião em colchão, ou em saco 

(GEORIO, 2014).  

Assim como os muros de pedra sem argamassa, apesar de serem permeáveis os muros 

de gabião devem possuir sistemas de drenagem. Um filtro geotêxtil junto ao seu tardoz 

associado a uma camada granular evita o carreamento de finos e a formação de vazios entre o 

muro e o material arrimado, causando instabilidade (GEORIO, 2014). Para maior proteção 

contra intempéries e ações de águas e solos agressivos o aço que constitui os gabiões ainda pode 

ser revestido em PVC (MACAFERRI, 1990). 

3.1.4 Muros de saco de solo cimento 

Essa técnica também apresenta custo reduzido e facilidade e rapidez na execução. Sacos 

de solo estabilizado com cimento são empilhados desencontrados em relação a camada 

imediatamente inferior, garantindo assim um maior intertravamento (GERSCOVICH, 

DANZIGER e SARAMAGO, 2016). Forma-se assim um muro de peso de altura normalmente 

não superior a três metros (GEORIO, 2014).  
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Para utilizar-se esta solução o solo deve ser criteriosamente escolhido, peneirado em 

malha de 9 milímetros e misturado na proporção de 1:10 a 1:15 (cimento-solo, em volume) 

(GERSCOVICH, DANZIGER e SARAMAGO, 2016). O material deve conter uma quantidade 

mínima de argila, como mostram trabalhos mais detalhados sobre o assunto, como Ingles e 

Metcalf (1973), ABCP (1978), Cerrati e Casanova (1988), Pinto e Boscov (1990). Deve-se 

homogeneizar-se o solo e adicionar água 1% além da umidade ótima de compactação proctor 

normal (GEORIO, 2014).  

As camadas de sacos serão adicionadas uma a uma seguindo de sua devida compactação 

manual. Apesar de suas muitas vantagens é uma solução de estética desagradável, por isso seu 

uso é limitado. Os dispositivos de drenagem podem ser feitos utilizando os próprios sacos 

preenchidos com areia posicionados no tardoz do muro (GEORIO, 2014).  

3.1.5 Muros de solo-reforçado 

São muros construídos com solo compactado reforçado pela adição de reforços com alta 

resistência a tração. É comum serem utilizados em áreas de aterro pois assim dispensam a 

adição de uma estrutura de contenção. O próprio solo reforçado já estabiliza a área e funciona 

como um muro de peso na estabilização da área instável (GERSCOVICH, DANZIGER e 

SARAMAGO, 2016). 

As soluções deste tipo não representam tecnologias modernas. Como foi explicitado por 

Jones (1988), os fundamentos do solo reforçado pode ser observado na natureza no 

comportamento de diversos animais e também em descrições bíblicas em que construções 

antigas utilizavam materiais naturais como fibras e galhos. 

Como o solo é um material que resiste apenas a compressão, os reforços acrescentados 

nessas estruturas são materiais com elevada resistência a tração. Com formatos em mantas 

(grelhas) ou em fitas os reforços são plásticos ou metálicos. A face do muro de solo reforçado 
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pode ser vertical ou inclinada e têm as funções de preservar a estabilidade entre os reforços e 

impedir a erosão superficial (GEORIO, 2014). 

Estes muros podem ser construídos com grandes alturas, existindo estruturas com mais de 

70 metros. Por utilizarem matéria prima muitas vezes disponível no local, apresentam preço de 

execução reduzido em relação a construções convencionais. E também por serem parcialmente 

flexíveis, os muros de solo reforçado que também são conhecidos como muros de terra armada, 

apresentam boa tolerância a recalques e deformações (GEORIO, 2014). 

3.1.6 Muros de flexão em concreto armado 

São construções relativamente caras já que exigem mão de obra e equipamentos 

especializados, como serviço de formas, armação e lançamento de concreto. Apesar de sua 

estrutura trabalhar a flexão este muro se caracteriza como um muro de peso, pois a estabilidade 

do talude será decorrente da massa formada pelo conjunto muro-reaterro. Sendo normalmente 

construído em forma de “L”, com o lado maior da base voltado para dentro da região de reaterro, 

o conjunto utiliza o peso da massa de terra para combater o empuxo. Também são encontrados 

em formato “T” invertido e mesmo em “L” com a base para fora do talude (GEORIO, 2014). 

Os muros de flexão em concreto armado são estruturas normalmente viáveis para alturas 

de até 7 metros. A base do muro tem largura entre 50% e 70% da altura. É usual a utilização de 

contrafortes para muros superiores a 5 metros, que quando utilizados na face interna, sob o 

reaterro, são devidamente armados para resistir aos esforços de tração, e quando utilizados no 

exterior do muro, são solicitados à compressão (GERSCOVICH, DANZIGER e SARAMAGO, 

2016). 

Apesar de serem estruturas rígidas, por serem armados, os muros de flexão possuem 

tolerância considerável a recalques. Quando por razão de limitações geométricas do local as 

dimensões necessárias não puderem ser atendidas podem ser utilizados ancoragens e (ou) 
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chumbadores na base. Observando que para essa solução o material da fundação deve ser rocha 

sã ou alterada, de maneira a poder receber os esforços dos reforços (GEORIO, 2014). 
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3.2 SOLO GRAMPEADO  

O reforço pela técnica de solo-grampeado é obtido pela inserção de corpos resistentes a 

flexão composta no interior do talude. Diferente das cortinas atirantadas onde os reforços 

inseridos são ativos, isto é, inserem tensões no maciço desde o momento de sua instalação, as 

estruturas em solo grampeado são passivas e só agem quando o solo é mobilizado. Os grampos 

mantêm unidas as partes ativa e resistente do solo. (GEORIO, 2014). 

Como já foi atentado por muitos autores anteriormente, o desenvolvimento da técnica de 

grampeamento de solo pode ser tomado como um paralelo da evolução ocorrida na execução 

de túneis. O NATM (New Austrian Tunneling Method), desenvolvido pelo professor Landislau 

Von Rabcewicz, modificou a maneira de construir túneis em rocha e, consequentemente, a 

estabilização de grandes massas. Diferente das técnicas utilizadas anteriormente o NATM não 

prevê estabilizar as escavações impedindo totalmente sua movimentação. 

Um corpo rígido como contenção mobiliza esforços de magnitude muito elevada no 

maciço, o que exige uma solução robusta e cara. Grampos passivos podem ser instalados 

radialmente na rocha, que uma vez mobilizada os solicita criando uma zona de solo reforçado 

ao redor da área escavada. A possibilidade de movimentação permite que ocorra dissipação de 

parte das tensões acumuladas diminuindo a necessidade de robustez da solução (LIMA, 2002). 
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Figura 5 - Método tradicional versus NATM. Fonte: Clouterre, 1991. 

O mesmo princípio de deformação do solo e dissipação de tensões, observado no método 

NATM também acontece no solo grampeado. Em paralelo com o método tradicional de 

construção de túneis, as cortinas atirantadas são estruturas rígidas, mais robustas e também não 

permitem mobilizações no solo (ORTIGÃO e SAYÃO, 1999). Por isso é muito comum 

encontramos na literatura comparações entre o desenvolvimento nessas duas áreas. 

3.2.1 Resistência dos grampos e ensaio de arrancamento 

Quando estamos trabalhando em uma contenção de solo grampeado convencional, onde a 

obra segue o caminho da escavação, os grampos são mobilizados a cada novo avanço da 

operação. A escavação de um novo patamar abaixo da construção já existente mobiliza o solo 

e consequentemente os grampos a montante. Quando se estabiliza um talude com 

grampeamento e mantem-se a forma original, os grampos podem ainda não ter sido mobilizados 

ao final da obra. Nessas situações eles somente serão mobilizados mais a frente, quando 

ocorrerem variações no lençol freático, por exemplo. É comprovado que as variações de 

umidade no solo decorrente de períodos de seca ou chuva, alteram as cargas mobilizadas nos 

grampos (GEORIO, 2014). 
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Os grampos mantêm unidas as zonas ativa e resistente do solo, o que ocorre pelo atrito 

entre a superfície de cimento que envolve o grampo de aço e o solo. Sendo o esforço principal 

de tração, o atrito mobilizado nos grampos tem direções opostas para as zonas ativa e resistente. 

A força máxima mobilizada no grampo se encontra na interseção do mesmo com a superfície 

potencial de ruptura. (GEORIO, 2014).  

A determinação do atrito desenvolvido em estruturas de solo grampeado é indispensável 

para cálculo de projetos. O atrito unitário qs é adotado inicialmente pelo engenheiro projetista, 

mas quando do início da obra deve ser verificado através de ensaios de arrancamento. Em no 

mínimo 2 grampos ou 1% do total de grampos executados devem ser executados ensaios de 

arrancamento (ORTIGÃO e SAYÃO, 1999). Os grampos que sofrerão arrancamento serão 

instalados unicamente para este fim. Confirmado o valor de qs possíveis gastos para correção 

de grampos subdimensionados ou grampos demasiado compridos são evitados. 

O ideal é que durante o ensaio o rompimento do grampo se dê no trecho injetado. Para 

garantir esse aspecto o aço dos grampos a serem ensaiados é superdimensionado. Os grampos 

devem ser executados da mesma maneira que serão instalados na obra. Com a intenção de 

evitar-se qualquer acidente que possa ser causado pela ruptura brusca do aço, a carga de tração 

utilizada no ensaio será calculada de acordo com a equação seguinte (GEORIO, 2014). 

𝑇𝑚á𝑥 = 0,9𝑓𝑦𝐴𝑠 

Sendo: 

 𝑓𝑦 = tensão de escoamento do aço; 

𝐴𝑠 = área da seção transversal útil da barra. 

 A aplicação das cargas deve ser feita em intervalos de no mínimo 30 minutos para que 

assim se aguarde a estabilização das deformações. A carga deve ser acrescentada em etapas 
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onde tal acréscimo não exceda um quinto da carga máxima calculada por cada vez. Medições 

das deformações devem ser tomadas nos tempos de 0, 1, 2, 4, 8 e 15 minutos. Um ciclo de carga 

e descarga deve ser executado pelo menos para quando a carga aplicada já for maior que 50% 

da carga total máxima (GEORIO, 2014). 

 Será obtido o valor do atrito unitário qs através da equação que segue. Este representa a 

resistência ao cisalhamento na interface solo-grampo. 

𝑇 = 𝜋. 𝐷. 𝑞𝑠. 𝐿𝑝 

Onde: 

T = força máxima de tração aplicada no ensaio; 

qs = atrito unitário na interface solo grampo; 

Lp = comprimento do grampo envolvido por calda de cimento; 

D = diâmetro do furo. 

 Antes do início da execução da obra o valor de atrito unitário pode ser estimado através 

de registros de ensaios de arrancamento já realizados em locais de solos com características 

similares. O valor de qs define de maneira majoritária o comportamento do reforço na obra. Os 

trabalhos de Feijó e Ehrlich (2001 e 2005) assim como o de Springer (2006) fornecem 

particularidades dos ensaios de arrancamento de grampos. Já o trabalho de Ehrlich e Silva 

(2012) demonstrou, como pode ser visto no gráfico a seguir, que não é possível relacionar de 

maneira direto os valore de qs e de Nspt.  
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Gráfico 1 - Resultados de ensaios de arrancamento pelo Brasil. Fonte: Ehrlich e Silva (2012). 

 

3.2.2 Processo executivo 

Sobre o processo executivo da técnica de grampeamento de solos podemos ressaltar alguns 

aspectos que o caracterizam: 

• Etapas separadas pelo andamento da escavação, que tem em geral 1 a 2 metros de altura 

variando com o tipo de solo e a inclinação do terreno; 

• A perfuração deve ser seguinte a escavação e normalmente varia em diâmetro de 75 a 

125mm; 

• Os furos devem ser inclinados em relação a horizontal para permitir o assentamento da 

calda; 
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• As barras de aço são instaladas no centro do furo com o auxílio de espaçadores, 

garantindo o cobrimento; 

• O vazio entre a barra de aço e o solo é preenchido com calda de cimento do fundo para 

o topo do furo; 

• Utiliza-se de equipamentos de pequeno porte que permitem execução de contenção em 

áreas de difícil acesso; 

• Possibilidade de escavação e execução da obra caminharem juntos. 

 

Figura 6 - Etapas do processo construtivo. Fonte: Clouterre, 1991. 

 

Os muros de solo grampeado possuem diversas vantagens que remetem ao custo, a estética 

e ao prazo. Pode ser utilizado para estabilização de talude naturais, estruturas de contenção e 

também em obras de recuperação. São possíveis mais de uma forma de acabamento e 

faceamento das contenções deste tipo, cada uma com suas aplicações. 
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3.2.3 Possibilidades de Faceamento 

Obras em solo grampeado podem ter suas faces executadas, em geral, de três maneiras 

distintas, que são o concreto projetado, os blocos pré-moldados e as faces vegetadas com ou 

sem manta geotêxtil. A função da face é de garantir estabilidade da massa de solo entre os 

grampos, e impedir a desagregação das camadas superficiais através processos erosivos 

(GEORIO, 2014).  

3.2.3.1 Concreto Projetado 

No início do desenvolvimento da técnica de solo grampeado, este era o tipo de faceamento 

mais utilizado. O concreto projetado é uma técnica muito comum em diversas áreas da 

engenharia, e pode ser executado de duas formas, via seca e via úmida. O processo via seca 

funciona com a massa sem adição de água sendo bombeada pelo mangote até o bico onde a 

água é finalmente adicionada antes projeção, já o processo via úmida utiliza a massa já pronta 

sendo bombeada. No caso do faceamento de contenções de solo grampeado o mais usual é 

utilizar-se a via seca por sua praticidade (LIMA, 2002), e também pois assim o material pode 

permanecer armazenado pronto e sempre à disposição no canteiro. 

Um ponto que se deve ter atenção na execução do concreto projetado é a reflexão do 

material lançado. O volume de material perdido pode variar entre 15-30% para via úmida e 

entre 5-15% para via seca (TÉCHNE, 1999). Existem estudos sobre a reflexão de materiais que 

indicam que a correta inclinação do bico do mangote, entre outros fatores, é preponderante para 

controle das perdas.  
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                     Figura 8 - Fonte: www.solotrat.com.br 

 

3.2.3.2 Blocos Pré-Moldados Intertravados 

As faces em blocos pré-moldados podem expor a cor natural dos blocos, como também 

ostentar diversas variações de vegetação plantadas em seus vazios, a depender do fabricante. 

Para este tipo de solução, solidariza-se o 

grampo junto aos blocos de concreto. São 

obras que permitem um conforto visual maior 

do usuário comparado a estética ruim das 

paredes de concreto projetado, além de 

permitirem uma integração maior da estrutura 

com o ambiente em que será inserida.  

Os blocos de concreto pré-moldado são fáceis de transportar por seu tamanho e forma, se 

encaixam adequadamente aos caminhões e também são de simples manejo para operários na 

obra. Podem ser utilizados para construir estruturas de altura bastante elevada, sendo neste caso 

utilizado aliado a telas de alta resistência (GEORIO, 2014).  

         Figura 7 – Fonte: www.sopeengenharia.com.br 

Figura 9 - Bloco com grampo. Fonte: Acervo Terrae. 
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Figura 10 - Murro de bocos pré-moldado Terrae. Fonte: Acervo Terrae. 

 

3.2.3.3 Faces Vegetadas 

Taludes com faces vegetadas são mais agradáveis para os usuários e adaptáveis a 

natureza. É crescente a necessidade de alternativas ao uso do concreto na engenharia civil e o 

fato de não utiliza-lo pode ser benéfico no aspecto de evitar patologias comuns ao concreto 

armado, como infiltrações e fissuras, na estrutura de contenção. Este tipo de construção não 

necessita de dispositivos de drenagem no tardoz da estrutura, já que o próprio solo é sua 

superfície. 

As faces podem ser feitas com ou sem a utilização de geomantas que auxiliam a fixação 

das mudas. Esta solução pode ser adotada principalmente quando não existem riscos de 

deslocamento superficiais entre os grampos, e é especialmente interessante para taludes com 

inclinação inferior a 60º (GEORIO, 2014). Para revegetação do talude danificado pode ser 

utilizada vegetação de pequeno porte e também árvores e arbustos nativos. 
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Figura 11 - Retaludamento com utilização de geomanta. Fonte: www.solotrat.com.br 

 

    

      Figura 12 - Solo grampeado com gramíneas.                          Figura 13 - Face com vegetação desenvolvida. 

                         Fonte: www.solotrat.com.br                                            Fonte: www.projar.com.br 

 

3.2.3.4 Telas de alta resistência 

As telas de alta resistência podem ser utilizadas de diversas formas em sistemas de 

contenção.  Para soluções em solo grampeado a função principal das telas de alta resistência é 

garantir a estabilidade entre os grampos evitando deslizamentos superficiais. Este material 

também tem aplicação ao ser utilizado na construção de barreiras de impacto flexíveis ou 

mesmo no entelamento de taludes rochosos. 
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Figura 14  - Tela de alta resistência em talude com solo grampeado. Fonte: www.maccaferri.com.br 

 

              

                   Figura 15 - Tela e revegetação.                                                             Figura 16 - Tela e grampos.  

                          Fonte: Acervo Terrae                                                              Fonte: www.sopeengenharia.com.br  

 

Os fabricantes, como a GeoBrugg e a Maccaferri, utilizam de diferentes tecnologias para 

a confecção e instalação das telas, mas todos garantem alta resistência a tração e deformações 

mínimas. Os arames de aço utilizados em sua elaboração podem variar quanto as características 

anti-corrosivas e também quanto as suas conexões. Via de regra os fornecedores oferecem a 

possibilidade de a tela ser recoberta por material plástico, que pode ser constituído de PVC ou 

PET. Esta camada a mais tem por objetivo aumentar ainda mais a proteção contra corrosão do 

material metálico, sendo muito empregada em situações de obras hidráulicas, ambientes 

marítimos ou quimicamente agressivos (MACCAFERRI, www.maccaferri.com.br). 
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Com resistência mínima de mais de 1.700 N/mm² as telas de alta resistência apresentam 

excelente relação resistência peso (GEOBRUGG, www.geobrugg.com), o que torna seu 

transporte relativamente barato. O fato de ser fornecida em rolos, além de também facilitar seu 

transporte é parte importante do seu processo de instalação. A tela é desenrolada de montante 

a jusante, se necessário com o auxílio de alpinistas.  Além de todas as funcionalidades 

apresentadas, as telas de alta resistência apresentam elevada durabilidade e causam impacto 

visual mínimo nos locais onde é aplicada, sendo rapidamente coberta pela vegetação local. 

 

3.2.3.5 Revegetação 

Áreas degradadas são locais sem vegetação, que em geral foram utilizadas como 

empréstimo, bota fora ou foram escavadas, assoreadas ou erodidas e necessitam serem 

recuperadas. A legislação exige medidas de recuperação e também a obtenção de certificações 

muitas vezes depende de ações voluntárias das empresas nesse sentido (DEFLOR, 

www.deflor.com.br). 

É muito comum a escolha de espécies para revegetação ser feita de maneira empírica, 

pela maioria das empresas e órgãos governamentais, o que não considera as variáveis 

necessárias, e nem as diferentes técnicas existentes.  Dessa maneira a utilização de espécies 

inadequadas acarreta o grande desperdício de sementes, o que eleva os custos e também o 

número de insucessos nos trabalhos (PEREIRA, 2006). 

Para a correta seleção das espécies deve-se conhecer qual vegetação permitirá a maior 

infiltração, menor escoamento superficial, e maior proteção contra a erosão laminar. Escolher 

as espécies e as quantidades de sementes necessárias para cada local, é decisivo no sucesso do 

empreendimento. Essa escolha deve ser baseada em aspectos técnicos que englobam fatores, 

climáticos, edáficos, fisiológicos e ambientais (PEREIRA, 2006), que são descritos a seguir: 
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• Edáficos – Adaptabilidade das plantas no local a ser recuperado, deve-se 

conhecer características do solo como: pH, fertilidade natural, salinidade, 

toxidez, textura, drenagem e matéria orgânica (PEREIRA, 2006). 

• Climáticos – Primordial pois não pode ter mudanças em seu comportamento 

reproduzidas artificialmente, como é o caso de alguns fatoras edáficos. Deve-se 

atentar a: tolerância a secas, a geadas, déficits hídricos da região, precipitação 

anual, temperaturas médias anuais e umidade relativa (PEREIRA, 2006). 

• Ambientais – São determinados em relação a efetividade da recuperação 

ambiental, e abrangem características importantes da nova vegetação, como: 

longevidade, produção de biomassa, crescimento e efeitos paisagísticos, fixação 

de nitrogênio, biodiversidade, entre outros (PEREIRA, 2006). 

São diversos os efeitos das diferentes formas de vegetações nos taludes a serem 

recuperados. Existem comprovadamente efeitos positivos e negativos da vegetação sobre a 

estabilização dos taludes e recuperação de áreas degradadas.  

De acordo com o livro Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de 

erosões de Pereira (2006), engenheiro ambiental e diretor da empresa Deflor Bioengenharia, 

são destacados os seguintes aspectos negativos da fauna sobre os taludes: 

• Redução da umidade do solo – No caso de espécies que consomem grande 

quantidade de água, podendo causar trincas e aberturas; 

• Peso das árvores – Eleva a intensidade das forças atuantes; 

• Vento – Ao atingir as árvores produz um efeito alavanca nas massas de solo; 

• Raízes – As raízes podem danificar estruturas cimentadas que existam no local, 

e também concentrar o fluxo de água provocando carreamento das partículas e 

consequente erosão; 



49 

 

• Raízes finas e superficiais – podem impedir a infiltração e contribuir para a 

desagregação superficial do solo. 

• Folhas largas – Plantas de folhas largas podem erodir o solo, pois ao concentrar 

a água da chuva em suas folhas geram gotas d’agua maiores do que as da chuva, 

que causam maior impacto. 

Ainda de acordo com PEREIRA (2006), os aspetos positivos da correta escolha das 

plantas sobre um talude revegetado são: 

• Redução no transporte de sedimentos – As raízes das plantas agregam 

partículas e aumentam a rugosidade do solo, reduzindo a energia potencial da 

água. 

• Redução do run-off – Além de diminuir a energia da água, ao aumentar a 

infiltração, as raízes contribuem também para a redução do coeficiente de run-

off. 

• Redução do efeito splash  - Ao interceptar a chuva, as folhas reduzem o impacto 

da água no solo e assim minimizam a erosão laminar. 

• Cobertura do solo – Plantas rasteiras apresentam cobertura mais eficiente por 

estarem em contato direto com o solo. 

• Diversidade – Quando utiliza-se grande diversidade de plantas há uma maior 

capacidade da vegetação resistir a mudanças climáticas do que quando se utiliza 

apenas uma espécie. 

Diferentes espécies de plantas podem e devem ser empregadas para a revegetação de 

áreas degradadas.  De acordo com as diferentes situações e fatores encontrados serão 

selecionadas as espécies que melhor se adaptam ao local. Dentre as espécies utilizadas 

normalmente se destacam dois grupos de maior importância, as leguminosas e as gramíneas. 
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• Leguminosas – As leguminosas são fundamentais para recuperação de solos 

pobres pois têm a capacidade de fixar nitrogênio no solo. Além disso possuem 

raízes com forma e profundidade capazes de estabilizar solos pouco instáveis. É 

comum sua utilização aliada às gramíneas favorecendo o desenvolvimento da 

vegetação. É muito comum na agricultura o rodízio de plantas leguminosas, 

como a alfafa, com outras não leguminosas, como é o caso do milho (PEREIRA, 

2006). 

• Gramíneas – São plantas pioneiras e por isso tem papel indispensável na 

recuperação, proteção e revitalização do solo. Resistentes e férteis mesmo nos 

ambientes mais inóspitos, essa é a família botânica com maior número de 

indivíduos no nosso planeta (PEREIRA, 2006). 

Conhecer as características do local e das espécies de plantas a serem utilizadas é 

primordial para o sucesso da revegetação. Fatores já citados anteriormente determinarão o mix 

de espécies através de métodos que são demonstrados por Pereira (2006). O objetivo principal 

da correta determinação do mix de espécies são a fixação das plantas à área, a determinação da 

densidade ideal de plantas por área e calcular o nível de cobertura do solo. Com o planejamento 

da área baseado em resultados previsíveis, os custos da revegetação e proteção do solo são 

reduzidos significativamente (PEREIRA, 2006).  
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3.3 ESTRUTURAS ANCORADAS E CHUMBADAS 

3.3.1 Ancoragens 

As ancoragens estabilizam massas de solo ou rochas através de esforços de tração. São 

inserções semi-rígidas executadas aliadas muitas vezes a estruturas de concreto armado, como 

é o caso de cortinas, grelhas ou contra-fortes atirantados. O principal elemento da ancoragem é 

o tirante, que é responsável por transferir os esforços de tração ao terreno. O tirante pode ser 

constituído de monobarra, cordoalha de aço ou tirante de fios, e trabalha baseado no 

funcionamento de três partes distintas, que são a cabeça, o trecho livre, e o trecho ancorado. Os 

principais elementos das ancoragens são detalhados a seguir, bem como suas funções e algumas 

recomendações da Norma Brasileira de Execução de Ancoragens no Terreno NBR 5629 

(ABNT, 2006).  

 

  Figura 17 - Detalhe de cabeça de ancoragem. Fonte: NBR5629 (2006). 

 

• Cabeça: É a parte exterior da ancoragem responsável por suportar a estrutura de 

concreto, que por sua vez suporta o solo. O sistema de ancoragem da cabeça trava 
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o tirante após a inserção dos esforços de protensão mantendo o aço tracionado. A 

cabeça do tirante é formada por placa, cunha de grau e bloco de ancoragem. Deve-

se deixar uma sobra de 5,0 centímetros de tirante garantindo comprimento 

suficiente para futura reprotensão (GEORIO, 2014). Todas as partes dos tirantes 

devem ser devidamente protegidas contra a corrosão através de limpeza e de 

aplicação de tinta anti-corrosiva. No caso das cabeças é utilizada uma tampa 

cúbica de concreto que deve garantir o cobrimento mínimo de 2cm para todas as 

peças do sistema de ancoragem (NBR 5629, 2006). Problemas nas cabeças dos 

tirantes são uma das falhas mais comuns em cortinas atirantadas, e sofrendo 

corrosão podem gerar o desenvolvimento de patologias severas na estrutura 

(GEORIO, 2014). 

• Trecho ancorado ou bulbo: É a parte mais profunda da ancoragem, composto 

pela extremidade da barra de aço e a calda de cimento que a envolve. Responsável 

por transferir as cargas de tração ao terreno.  De acordo com a NBR5629 (ABNT, 

2006) o trecho ancorado deve ser executado com um tubo corrugado metálico ou 

plástico envolvendo a barra de aço. A espessura da calda de cimento injetada 

dentro e fora do tubo somadas não pode ser inferior ao cobrimento mínimo de 3 

centímetros. 

• Trecho livre: Tem a função de transferir os esforços de tração do trecho ancorado 

para a cabeça do tirante. O trecho livre deve ser recoberto por tubo plástico, sendo 

o espaço entre a barra e o tubo preenchido de graxa anticorrosiva. É exigido em 

norma que o conjunto barra-tubo seja ainda envolvido por outro tubo plástico e 

que este espaço entre os tubos somente terá calda injetada após a protensão. Deve 

ser garantido que nenhum esforço será transmitido entre o trecho ancorado e o 

trecho livre, para isso é recomendado pelo Manual Técnico de Encostas da Geo-
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Rio (2014) a injeção do trecho livre após a injeção do bulbo. É fundamental 

também que o trecho livre tenha total liberdade de movimentação sendo atendido 

o comprimento livre efetivo mínimo estipulado em norma. 

A Geo-Rio (2014) recomenda a avaliação das ancoragens a cada 5 anos, devem ser 

verificadas a protensão e a proteção das cabeças. Podem ser utilizadas em casos especiais 

células de carga que monitoram o trabalho do tirante permanentemente. A principal limitação 

no uso dos tirantes é referente ao espaço necessário para a instalação. Muitas vezes os tirantes 

são ancorados no subsolo de terrenos vizinhos, o que deve ser previamente autorizado 

oficialmente pelo vizinho proprietário para evitar futuros problemas judiciais. Interferências 

também podem ser localizadas e os tirantes então projetados para manter distância segura. 

3.3.2 Chumbadores 

Diferente das ancoragens, os chumbadores não possuem trecho livre e não sofrem 

protensão, o que os caracteriza como um reforço passivo. Esses tipos de reforço se assemelham 

aos grampos, apresentam todo seu trecho perfurado preenchido por calda de cimento. A 

intensidade da solicitação sofrida por essas peças é proporcional a deformação existente no 

elemento contido. 

Devem ser tomados cuidados especiais para o controle da corrosão neste tipo de solução.  

Como os chumbadores são utilizados em rochas fraturadas ou blocos de rocha, é natural a 

presença de vazios no comprimento do reforço. Essa interface, fissura, ou mesmo contato do 

bloco solto com o terreno em que está apoiado representa um ponto fraco do chumbador, pois 

a calda de cimento será perdida e os espaços permitirão a percolação de água e o carreamento 

de partículas. Para mitigar a corrosão nos pontos fracos pode-se utilizar dupla injeção de calda 

de cimento e a utilização de tubo plástico no trecho (GEORIO, 2014). 
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3.3.3 Cortinas Atirantadas 

As cortinas atirantadas são, em geral, paredes verticais de concreto armado que possuem 

tirantes pré-tensionados ancorados que as prendem no terreno. Atuando contra a parede de 

concreto a carga aplicada aos tirantes mantém o conjunto estável. A espessura da parede de 

concreto varia de acordo com o layout dos tirantes e das cargas de protensão, sendo 

normalmente entre 20 e 40 cm (GERSCOVICH, DANZIGER e SARAMAGO, 2016). A 

estrutura minimizará qualquer movimentação do solo.  

 

         Figura 18 - Cortina atirantada em rodovia. Fonte: Acervo Geosonda S.A. 

 

Quanto ao método executivo as cortinas ancoradas podem ser construídas tanto de forma 

ascendente quanto descendente. O tipo de método varia de acordo com o tipo de movimentação 

de terra, em aterros as cortinas são construídas de forma ascendente e em cortes de forma 

descendente. Quando construídas em corte pode-se utilizar a técnica de construção em nichos 

alternados, que assim como nos empreendimentos em solo grampeado, controla as deformações 

do corte ao longo da execução e aumenta a estabilidade local do talude.  
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Figura 19 - Corte transversal esquemático de uma cortina atirantada. Fonte: Acervo Terrae. 

 

A análise de estabilidade de cortinas atirantadas deve levar em consideração cinco tipos 

de possíveis rupturas. É importante ressaltar que os cálculos de estabilidade devem considerar 

não apenas a estrutura construída, mas também todas as etapas do processo construtivo 

(GEORIO, 2014). 

• Ruptura da fundação:  Ocorre quando a capacidade de suporte do solo que é 

base da estrutura de contenção é insuficiente. Pode ser solucionada com a 

utilização de estacas engastadas na cortina. 

• Ruptura do talude: Ocorre quando a superfície de ruptura do talude se encontra 

antes dos bulbos ou após eles. No primeiro caso a ruptura ocorre por conta de 

carga insuficiente aplicada nos tirantes e no segundo caso pelo comprimento dos 

tirantes ser insuficiente.  

• Deformação excessiva: Este caso de ruptura pode acontecer apenas quando a 

obra ainda está em fase de execução e alguma fileira de tirantes ainda não foi 

instalada. Após a execução da obra dificilmente ocorrerá este processo pois a 

cortina apresenta rigidez suficiente para impedi-lo. 
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• Ruptura dos tirantes: Capacidade de carga do tirante inferior à necessária. 

• Ruptura da parede: Neste caso a ruptura pode se dar por flexão da parede devido 

ao subdimensionamento das armaduras, ou por conta de punção nas regiões 

próximas as cabeças dos tirantes. 

3.3.4 Grelha Ancorada 

As grelhas ancoradas são estruturas com o funcionamento muito similar ao das cortinas 

atirantadas, são muito comuns para grandes taludes rochosos. Constituídas de estruturas de 

concreto armado posicionadas em duas direções aproximadamente ortogonais que se adaptam 

ao formato do talude. É necessário a garantia de que não haverá deslizamentos superficiais no 

talude entre as peças estruturais, sendo quando necessário aplicado concreto projetado na 

superfície (GEORIO, 2014).  

 

Figura 20 - Grelha atirantada. Fonte: Geodrill Engenharia. 
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3.3.5 Placas ancoradas 

Assim como as grelhas ancoradas as placas ancoradas também têm funcionamento similar 

as cortinas atirantadas com principal diferença no paramento. As placas são pequenas lajes que 

comportam a cabeça do tirante e formam pequenas contenções individuais.  

 Essa estrutura é utilizada apenas quando o talude não comporta soluções mais 

convencionais. Locais de superfície irregular inclinada, e solos instáveis que não permitem o 

retaludamento ou cortes para a execução de cortinas verticais, são exemplos de situações usuais 

para placas ancoradas. Deve-se ter atenção aos espaços entre as placas e adotar intervenções 

que evitem erosões superficiais, como o concreto projetado e telas de aço (GEORIO, 2014).  

 

            Figura 21 - Contenção em placas ancoradas e concreto projetado. Fonte: Geo-Rio, 2014. 
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3.3.6 Contraforte ancorado 

Os contrafortes são peças de concreto armado que se estendem em uma direção e que são 

ancorados para servir de apoio ou fixação de um bloco de rocha. Na cidade do Rio de Janeiro 

existem soluções notáveis em contrafortes ancorados em regiões centrais da cidade. Morros 

como o Corcovado e o Cantagalo têm grande blocos de rocha estabilizados através deste tipo 

de estrutura.  

 

Figura 22 - Contrafortes no morro do Cantagalo. Fonte: O Globo.
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3.4 BARREIRAS DE IMPACTO 

As barreiras de detritos podem ser divididas de acordo com a NBR11682 (ABNT, 2009) 

em dois grupos, rígidas ou semi-rígida, e barreiras flexíveis. As barreiras de impacto tem por 

objetivo conter ou desacelerar massas de solo ou blocos de rocha que venham a se desprender 

no talude. Esta solução é particularmente adotada para casos onde não é economicamente viável 

a estabilização de todos os blocos ou toda a massa potencialmente instável. Também em locais 

onde o acesso não permite a execução de obras mais robustas pode-se escolher por usar 

barreiras de impacto. 

Apesar de não evitarem a ruptura, as barreiras diminuem os riscos controlando efeitos 

potenciais. Todos os tipos de barreira de impacto são dimensionados utilizando-se métodos 

numéricos que simulam a trajetória e energia dos blocos após o desprendimento (NBR11682, 

2009). Além disso as características do projeto de cada barreira dependerão das dimensões dos 

blocos e do volume de material previsto. 

3.4.1 Barreiras rígidas ou semirrígidas 

As barreiras rígidas ou semirrígidas podem ser constituídas de concreto armado, aço, 

gabiões ou solo reforçado. Necessitam de espaço a montante que possa armazenar o material 

contido e dissipar a energia do impacto (NBR11682, 2009). São estruturas muitas vezes 

robustas e com elevado consumo de material. Este tipo de contenção absorve a energia do 

material em movimento unicamente através do impacto. 

3.4.2 Barreiras flexíveis 

As barreiras flexíveis são estruturas leves e esbeltas, que permitem grandes deformações 

quando se dá o impacto com o bloco de rocha. A deformação da estrutura permite um maior 

tempo de choque T o que torna a barreira flexível mais eficiente, já que T é inversamente 
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proporcional a força deslocada pela barreira no maciço, como vê-se na equação seguir de acordo 

com a Geo-Rio (2014).  

𝑀𝑣

𝑇
= 𝐹 

Onde: M = massa do bloco; v = velocidade do bloco; F = força mobilizada. 

Por possuírem dispositivos frenagem como anéis de aço e cabos ancorados, as barreiras 

flexíveis necessitam reparo constante. Ao absorver um impacto elevado muitos dos 

componentes da barreira precisam ser substituídos para que seja mantida a eficiência de 

amortecimento de impactos.  

 

Figura 23 - Barreira de impacto flexível. Fonte: www.hitechrockfall.com 
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3.5 ENTELAMENTO DE TALUDES ROCHOSOS 

São estruturas utilizadas em taludes rochosos muito fraturados posicionadas sempre junto 

a face do talude e associado a ancoragens e cabos de aço. Os taludes podem ser recobertos com 

tela de alta resistência para atender a dois objetivos distintos. Conter blocos com possibilidade 

de movimentação ou orientar blocos para que uma vez desprendidos permaneçam perto do 

talude sem riscos a jusante (GEORIO, 2014).  

A tela deve possuir alta resistência contra corrosão e ser fabricada para o uso específico. 

Quando utilizada para a impedir a movimentação de blocos de rocha, a tela estará associada a 

chumbadores que serão previamente projetados para conter os blocos desejados. Já com o 

objetivo de direcionar blocos em movimento as telas devem ir do topo até o pé do talude. As 

telas são associadas a cabos de aço presos no topo do talude e também nas emendas entre as 

faixas de tela (GEORIO, 2014).  

 

             Figura 24 - Talude rochoso com tela de alta resistência. Fonte: http://www.archiexpo.com 
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3.6 FALSO TÚNEL 

Diferente da maioria das soluções de contenção estudadas anteriormente o falso túnel não 

impede a ocorrência das movimentações de massa. O objetivo destes túneis é desviar o material 

de maneira a proteger a via desejada, mantendo o tráfego seguro. Uma camada de material 

compressível, como o próprio solo, é utilizada sobre a estrutura para melhor absorção dos 

impactos dos blocos de rocha.  

 

Figura 25 - Falso túnel com camada compressível. Fonte: El País. 
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4 MÉTODO DE CALCULO 

Existem diferentes métodos de cálculo para análise de estabilidade de taludes, porém como 

é objeto deste trabalho a metodologia desenvolvida por Spencer. Alguns métodos são mais 

conservadores do que outros e os mais atuais consideram condições probabilísticas dos 

problemas. 

4.1 SPENCER 

O método das fatias de Spencer foi desenvolvido em 1967 e até hoje é utilizado para 

verificações de estabilidade em taludes. Este método é rigoroso por se propor a satisfazer todas 

as equações de equilíbrio (GERSCOVICH, 2012). Baseia-se em determinar o fator de 

segurança do talude com base no equilíbrio das forças atuantes entre as diferentes fatias de solo. 

As forças são representadas pela sua resultante Q e possuem inclinação θ.  

 

    Figura 26 - Método das fatias de Spencer. Fonte: Spencer (1967). 
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A figura 26 apresentada acima demonstra a geometria e os esforços atuantes na fatia. 

Gerscovich em seu livro “Estabilidade de Taludes” (2012) aponta as condições gerais para 

utilização do método de Spencer: 

• Admite a existência de trinca de tração; 

• As forças interlamelares (X e E) são representadas por suas resultantes Zn e Zn+1 

cuja soma é dada por Q; 

• A resultante Q já incorpora a parcela de pressão de água; 

• Assume-se que as forças Q têm inclinação constante e com isso é estabelecido que: 

𝑡𝑔𝜃 =
𝑋1

𝐸1
=

𝑋2

𝐸2
= ⋯ =

𝑋𝑛

𝐸𝑛
 

• Para haver equilíbrio a resultante Q deve passar pelo ponto de interseção das outras 

forças atuantes. 

Utilizando-se as equações de equilíbrio de forças paralelas e normais a base das fatias 

obtém-se a equação da força resultante Q, que depende das condições geométricas e parâmetros 

adotados. Spencer demonstrou também cálculos para Q onde a poropressão é, 

simplificadamente, considerada homogênea em todo o talude. Como a expressão da resultante 

Q incorpora o fator de segurança (FS) em sua solução, é necessário a utilização de um processo 

interativo para determinação do FS final (GERSCOVICH, 2012). 

𝑄 =

𝑐′𝑏
𝐹𝑆 𝑠𝑒𝑐 ∝ +

𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆
(𝑊𝑐𝑜𝑠 ∝ −𝑢𝑏 𝑠𝑒𝑐 ∝) − 𝑊𝑠𝑒𝑛 ∝

cos (∝ −𝜃) {1 +
𝑡𝑔∅′

𝐹𝑆 𝑡𝑔(∝ −𝜃}
 

A soma dos componentes horizontal e vertical das forças deve ser nula, assim: 

ΣQcosθ = 0  ;   ΣQsenθ = 0  
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Sabendo que para o equilíbrio dos momentos o somatório dos momentos gerados pelas 

forças externas deve ser nulo, também deve ser nulo para os momentos causados pelas forças 

internas, que leva a equação: 

Σ[Qcos(∝ −θ)] × R = 0       ;       Σ[Qcos(∝ −θ) = 0  

Ainda de acordo com a Professora Denise Gerscovich (Estabilidade de taludes, 2012) 

seguem as etapas para emprego do método de Spencer: 

• Define-se a superfície circular; 

• Adota-se uma inclinação θ, sugerida como menor que a inclinação do talude; 

• Calcula-se Q para cada uma das fatias; 

• Calcula-se FS pela equação de equilíbrio das forças, com a hipótese da inclinação 

constante; 

• Calcula-se FS através da equação de equilíbrio dos momentos; 

• Plota-se em gráfico os resultados de ambas as equações calculadas para diferentes 

inclinações com o objetivo de encontrar-se o ponto de convergência de FS, como 

visto na abaixo.  

Gráfico 2 - Convergência do método de Spencer. Fonte Spencer (1967). 
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5 ESTUDO DE CASO 

Estrada da Cachoeira s/nº - Largo da Batalha – Niterói - RJ. Foi observada a ocorrência de 

deslizamento de terra atingindo a rodovia e colocando em risco algumas propriedades da rua a 

montante do movimento de terra, Rua José Bento Vieira Ferreira. São apresentados a seguir 

fotos do local, levantamento topográfico em planta, boletins de sondagem e os perfis 

representativos obtidos. O objetivo é estudar a estabilidade do talude e propor uma solução de 

contenção em solo grampeado. 

5.1 FOTOGRAFIAS DO LOCAL 

 

Figura 27 - Visão aérea do local do acidente. Fonte:Acervo Terrae.  
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Figura 28 - Vista da Estrada da Cachoeira. Fonte: Acervo Terrae. 

 

Figura 29 - Vista de estragos à montante. Fonte: Acervo Terrae. 
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Figura 30 - Trinca na crista do talude. Fonte: Acervo 

Terrae. 

Figura 31 – Casa em área de risco. Fonte: Acervo 

Terrae. 
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5.2 TOPOGRAFIA 

 

Figura 32 – Topografia, sondagens e seções de estudo em destaque. Fonte: Boletim de sondagem Geomecânica S/A. 



70 

 

O levantamento topográfico apresentado na planta acima permite conhecer a geometria 

do trecho e possibilita o traçado de seções transversais do talude. Foram escolhidas três seções 

de estudo, e atendendo a norma de estabilidade de encostas, NBR 11682 (ABNT, 2009), três 

furos de sondagem foram executados para cada seção. Pode-se identificar em planta os nove 

pontos que foram executadas sondagens SPT, e é evidente o alinhamento para cada grupo de 

três furos.  
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5.3 SONDAGENS 

A estratigrafia local, em geral, apresenta uma camada de aterro junto a superfície do 

terreno, de espessura variável, formado basicamente por uma argila siltosa, ou silte arenoso, 

com Nspt variando de 5 a 7 golpes. Subjacente a camada de aterro, encontra-se a camada de 

solo residual de silte arenoso, por vezes, também argiloso. Em alguns boletins de sondagem foi 

identificada a presença de mica nesta camada de solo residual. A camada de alteração de rocha 

pode ser encontrada entre as cotas 2,60m e 8,30m. O impenetrável, na sondagem SPT, pode ser 

encontrado entre as cotas 13,20m e 16,27m. O nível de água não foi encontrado em nenhuma 

sondagem. 
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Figura 33 - Sondagem 1.  
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Figura 34 - Sondagem 2.  
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Figura 35 - Sondagem 3.  
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Figura 36 - Sondagem 4.  
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Figura 37 - Sondagem 5.1.  
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Figura 38 - Sondagem 5.2.  
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Figura 39 - Sondagem 6.  
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Figura 40 - Sondagem 7.  



80 

 

 

Figura 41 - Sondagem 8.  
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Figura 42 - Sondagem 9. 
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5.4 PERFIS REPRESENTATIVOS 

5.4.1 Seção 1 

 

Figura 43 - Perfil representativo do solo da 1ª seção em CAD. 
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5.4.2 Seção 2 

 

Figura 44 - Perfil representativo do solo da 2ª seção em CAD. 
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5.4.3 Seção 3 

 

Figura 45 - Perfil representativo do solo da 3ª seção em CAD. 
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5.5 ESTUDOS DE ESTABILIDADE 

Para análise da estabilidade do talude da Estrada da Cachoeira foram executados nove 

furos de sondagem a percussão SPT com circulação de água. Foram elaborados 3 perfis 

representativos do solo. Os parâmetros geotécnicos admitidos para as camadas de solo 

identificadas foram obtidos através das correlações com o Nspt, experiência prévia e ajustes 

detalhados a partir da análise do talude rompido. 

O software SlopeW da Geo-Slope International Ltda. foi utilizado para efetuar os cálculos 

de estabilidade do talude através do método das fatias de Spencer. Para o cálculo do fator de 

segurança o programa necessita da topografia do terreno e das características geotécnicas das 

camadas de solo, como dados de entrada. É possível, no software, variar o nível de detalhe dos 

resultados que serão apresentados escolhendo-se quantas superfícies de ruptura serão 

calculadas. Neste trabalho foram calculadas 4.851 superfícies para cada cálculo de estabilidade 

efetuado no processo de dimensionamento. 

O método de análise e estabilização do talude se baseou em três etapas distintas: 

• Análise da estabilidade do talude com parâmetros iniciais; 

• Obtenção dos parâmetros que levam o talude natural ao fator de segurança 1,00; 

• Aplicação de reforços no talude para elevar o fator se segurança até o mínimo 

1,50 preconizado em norma. 

Os grampos adotados para a estabilização do talude são todos constituídos de barras 

Gewi de 32 mm de diâmetro e carga de trabalho 210kN. Os furos dos grampos possuem 10 

centímetros de diâmetro e o espaçamento horizontal e vertical entre eles adotado foi de 1,50 

metros. Para a determinação do atrito unitário foi utilizada a tabela apresentada por ERLICH e 

SILVA (2012). 
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5.5.1 Seção 1 

 

Tabela 2 - Parâmetros geotécnicos seção 1 após análise do talude rompido. 

 

 

Tabela 3 - Detalhes construtivos da solução. 
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Figura 46 - Seção 1, condições iniciais. 
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Figura 47 - Seção 1 estabilizada.. 
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5.5.2 Seção 2 

 

Tabela 4 - Parâmetros geotécnicos seção 2 após análise do talude rompido. 

 

 

Tabela 5 - Detalhes construtivos da solução. 
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Figura 48 - Seção 2, condições iniciais. 
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Figura 49 - Seção 2 estabilizada. 



92 

 

5.5.3 Seção 3 

 

Figura 50 - Parâmetros geotécnicos seção 2 após análise do talude rompido. 

 

 

Tabela 6 - Detalhes construtivos da solução. 
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Figura 51 - Seção 3, condições iniciais. 
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Figura 52 - Seção 3 após estabilização. 
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6 CONCLUSÃO 

Estudados brevemente os principais tipos de contenção e suas formas de execução, fica 

claro que o solo grampeado é uma solução simples, e por isso, interessante. Vantagens como a 

possibilidade de execução em locais de difícil acesso, baixo custo em comparação a técnicas 

tradicionais, reduzido volume de material e execução de contenções em diferentes tipos de solo, 

seja residual ou rochoso, tornam o grampeamento de solos uma solução excelente para muitas 

situações de contenção de taludes.  

Atualmente um dos assuntos de maior interesse global é o desenvolvimento sustentável e 

a atenção a ecologia como um todo. Considerando as técnicas de contenção usuais em 

comparação ao grampeamento de solos, é evidente a maior integração com o ambiente que essa 

técnica possibilita. Revegetar taludes minimiza a quase zero o impacto visual, pode 

reestabelecer a vegetação natural do talude e permite e interação da estrutura com a fauna e 

flora local. 

Visto o histórico das construções em solo grampeado e seu surgimento em comparação 

com o método NATM de construção de túneis, é possível perceber uma tendência da 

engenharia. Situações que a algumas décadas atrás necessitavam de estruturas rígidas, pesadas, 

com alto consumo de material e eram agressivas ao meio ambiente, cada vez mais podem ser 

substituídas por novas técnicas. Estas otimizam os custos da obra como um todo, têm sua 

interação planejada com o meio inserido, e, portanto, provam-se mais eficientes.



96 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

GEO-RIO, Fundação Instituto Geotécnica. Manual de Técnico de Encostas Volumes I e II. 

2014. 

FRENCH NATIONAL RESEARCH PROJECT CLOUTERRE; Recomendations Clouterre: 

for designing calculating, constructing and inspecting earth support system using soil nailing; 

Soil Nail Recommendations - 1991, English Translation, 1993. 

SOUZA PINTO, Carlos. Curso Básico De Mecânica Dos Solos 3ª edição; Ed. Oficina de 

Textos, 2006. 

SCHNAID, Fernando; ODEBRECHT, Edgar. Ensaios de Campo e suas Aplicações À 

Engenharia De Fundações 2ª edição; Ed. Oficina de Textos, 2012. 

GERSCOVICH, Denise; DANZIGER, Bernardete Ragoni; SARAMAGO Robson; 

Contenções, Teoria e Aplicação em Obras. Ed. Oficina de textos, 2016 

GERSCOVICH, Denise;  Estabilidade de Taludes; Ed. Oficina de Textos, 2012. 

LIMA, André Pereira; Deformabilidade e Estabilidade de taludes em solo grampeado; PUC-

Rio, 2002. 

DE ANDRADE, Tony Ribeiro; Estabilidade de Vertentes nas Formações Vulcânicas da Ilha 

da Madeira; Universidade da Madeira, 2011. 

PEREIRA, Aloisio; Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão. 

 

 



97 

 

8 SITES VISITADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - 

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/GF03-Par%C3%A2metros-dos-Solos-para-

C%C3%A1lculo-de-Funda%C3%A7%C3%B5es.pdf  

Acesso em: 07/11/2017 às 21:35h 

http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/05-MS-Unidade-04-Equil%C3%ADbrio-

Pl%C3%A1stico-2014.pdf 

Acesso em: 11/11/2017 às 22:58h 

SOLOTRAT - http://www.solotrat.com.br/aplicacao-de-concreto-projetado 

 Acesso em 08/11/2017 às 20:23h. 

SOLOFORT - http://www.solofort.com/concreto.html 

Acesso em 08/11/2017 às 20:30h 

TECHNÉ - http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/39/artigo287171-1.aspx 

Acesso em 08/11/2017 às 21:02 

TERRAE - https://www.terrae.com.br/slideshow 

Acesso em 15/11/2017 às 23:17 

PROJAR - http://www.projar.com.br/ 

Acesso em 17/11/2017 às 00:58 

 



98 

 

SOLOTRAT - http://www.solotrat.com.br/ 

Acesso em 17/11/2017 às 01:02 

SOPE ENGENHARIA -  http://www.sopeengenharia.com.br/ 

Acesso em 17/11/2017 às 01:33 

http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-reforma/45/cortina-atirantada-conheca-o-sistema-

de-contencao-com-estrutura-251262-1.aspx 

Acesso em 18/11/2017 às 11:16 

COMUNITEXTO - http://www.comunitexto.com.br/cortina-atirantada/#.WhMmAVWnHIU 

Acesso em 18/11/2017 às 11:35 

UNICOM - http://www.unicomengenharia.com.br/obras.html 

Acesso em 18/11/2017 às 14:55 

HITECHROCKFALL 

http://www.hitechrockfall.com/wp-content/uploads/sites/8/2014/08/snow-net-final.jpg 

Acesso em 18/11/2017 às 15:23 

ARCHIEXPO - http://www.archiexpo.com/pt/prod/maccaferri/product-60794-1095641.html 

Acesso em 18/11/2017 às 16:16 

EL PAÍS - http://www.elpais.com.co 

Acesso em 19/11/2017 às 08:16 

 



99 

 

USP - https://edisciplinas.usp.br/ 

Acesso em 19/11/2017 às 10:03 

http://www.nfsondas.com.br/sondagem_percussao.html 

Acesso em 19/11/2017 às 11:17 

https://www.maccaferri.com/br/produtos/queda-de-rochas-steelgrid-e-tela-de-alta-

resistencia/tela-de-alta-resistencia/ 

Acesso em 19/11/2017 às 12:46 

http://www.deflor.com.br 

Acesso em 19/11/2017 às 14:42 



100 

 

9 LISTA DE IMAGENS 

Figura 1 - Componentes do ensaio SPT mecanizado. Fonte: NFC Sondagens e Perfurações. 17 

Figura 2 - (a) Esquema do ensaio. (b) Gráficos de tensão e deformação. Fonte: PINTO (2006).

 .................................................................................................................................................. 23 

Figura 3 - Envoltória de resistência. Fonte: PINTO (2001). .................................................... 23 

Figura 4 - Curvas de tensão x deformação. Fonte: Nugeo, UFJF. ........................................... 24 

Figura 5 - Método tradicional versus NATM. Fonte: Clouterre, 1991. ................................... 37 

Figura 6 - Etapas do processo construtivo. Fonte: Clouterre, 1991. ........................................ 41 

Figura 7 – Fonte: www.sopeengenharia.com.br ....................................................................... 43 

Figura 8 - Fonte: www.solotrat.com.br .................................................................................... 43 

Figura 9 - Bloco com grampo. Fonte: Acervo Terrae. ............................................................. 43 

Figura 10 - Murro de bocos pré-moldado Terrae. Fonte: Acervo Terrae. ................................ 44 

Figura 11 - Retaludamento com utilização de geomanta. Fonte: www.solotrat.com.br .......... 45 

Figura 12 - Solo grampeado com gramíneas.............................................................................45                           

Figura 13 - Face com vegetação desenvolvida. ........................................................................ 45 

Figura 14  - Tela de alta resistência em talude com solo grampeado. Fonte: 

www.maccaferri.com.br ........................................................................................................... 46 

Figura 15 - Tela e revegetação...................................................................................................46                                                              

Figura 16 - Tela e grampos. ...................................................................................................... 46 

Figura 17 - Detalhe de cabeça de ancoragem. Fonte: NBR5629 (2006). ................................. 51 

Figura 18 - Cortina atirantada em rodovia. Fonte: Acervo Geosonda S.A. ............................. 54 

Figura 19 - Corte transversal esquemático de uma cortina atirantada. Fonte: Acervo Terrae. 55 

Figura 20 - Grelha atirantada. Fonte: Geodrill Engenharia. ..................................................... 56 

Figura 21 - Contenção em placas ancoradas e concreto projetado. Fonte: Geo-Rio, 2014. ..... 57 



101 

 

Figura 22 - Contrafortes no morro do Cantagalo. Fonte: O Globo. ......................................... 58 

Figura 23 - Barreira de impacto flexível. Fonte: www.hitechrockfall.com ............................. 60 

Figura 24 - Talude rochoso com tela de alta resistência. Fonte: http://www.archiexpo.com .. 61 

Figura 25 - Falso túnel com camada compressível. Fonte: El País. ......................................... 62 

Figura 26 - Método das fatias de Spencer. Fonte: Spencer (1967)........................................... 63 

Figura 27 - Visão aérea do local do acidente. Fonte:Acervo Terrae. ....................................... 66 

Figura 28 - Vista da Estrada da Cachoeira. Fonte: Acervo Terrae. .......................................... 67 

Figura 29 - Vista de estragos à montante. Fonte: Acervo Terrae. ............................................ 67 

Figura 30 - Trinca na crista do talude. Fonte: Acervo Terrae. ................................................. 68 

Figura 31 – Casa em área de risco. Fonte: Acervo Terrae. ...................................................... 68 

Figura 32 – Topografia, sondagens e seções de estudo em destaque. Fonte: Boletim de 

sondagem Geomecânica S/A. ................................................................................................... 69 

Figura 33 - Sondagem 1. .......................................................................................................... 72 

Figura 34 - Sondagem 2. .......................................................................................................... 73 

Figura 35 - Sondagem 3. .......................................................................................................... 74 

Figura 36 - Sondagem 4. .......................................................................................................... 75 

Figura 37 - Sondagem 5.1. ....................................................................................................... 76 

Figura 38 - Sondagem 5.2. ....................................................................................................... 77 

Figura 39 - Sondagem 6. .......................................................................................................... 78 

Figura 40 - Sondagem 7. .......................................................................................................... 79 

Figura 41 - Sondagem 8. .......................................................................................................... 80 

Figura 42 - Sondagem 9. .......................................................................................................... 81 

Figura 43 - Perfil representativo do solo da 1ª seção em CAD. ............................................... 82 

Figura 44 - Perfil representativo do solo da 2ª seção em CAD. ............................................... 83 

Figura 45 - Perfil representativo do solo da 3ª seção em CAD. ............................................... 84 



102 

 

Figura 46 - Seção 1, condições iniciais. ................................................................................... 87 

Figura 47 - Seção 1 estabilizada.. ............................................................................................. 88 

Figura 48 - Seção 2, condições iniciais. ................................................................................... 90 

Figura 49 - Seção 2 estabilizada. .............................................................................................. 91 

Figura 50 - Parâmetros geotécnicos seção 2 após análise do talude rompido. ......................... 92 

Figura 51 - Seção 3, condições iniciais. ................................................................................... 93 

Figura 52 - Seção 3 após estabilização. .................................................................................... 94 



103 

 

10 ANEXOS  

10.1 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA TECCO 



Dimensionamento de sistema TECCO ® /SPIDER® de estabilização de taludes Por
RUVOLUM® 

 

 
Projecto Nº TCC lI

Nome do projecto Seção 1 - Estrada da Cachoeira

Data, Autor Dezembro 2017, Léo Mendes

  Introduzir quantidades
    
Inclinação do talude α = 44.0 Graus

Espessura da camada t = 1.00 m

Ângulo de atrito interno do material (Valor característico) Φk = 26.0 Graus

Densidade do material (Valor característico) ϒk = 17.0 kN/m3

Inclinação da pregagem em relação à horizontal Ψ = 35.0 Graus

Distância horizontal das pregagens a = 1.50 m

Distância vertical das pregagens b = 2.15 m

  Casos de carga
     
Pressão da corrente considerada Não  

Sísmo considerado Não  

Coeficiente sísmico de aceleração horizontal εh = 0.000 [-]

Coeficiente sísmico de aceleração vertical εv = 0.000 [-]

  Padrões e factores de segurança
     
Coesão do material (Valor característico) ck = 0.0 kN/m2  

Raio do cone de pressão, superior ζ = 0.15 m  

Inclinação do cone de pressão em relação à horizontal δ = 45.0 Graus  

Força paralela do talude Zd = 15.0 kN  

Força de pré-tensionamento do sistema V = 30.0 kN

Coeficiente de segurança parcial para o ângulo de atrito ϒΦ = 1.25 [-]   Dados para o dimensionamento   
   
Φd [Graus] = 21.3
   
cd [kN/m2] = 0.0
   
ϒd [kN/m3] = 17.0

Coeficiente de segurança parcial para a coesão ϒc = 1.25 [-]

Coeficiente de segurança parcial para a densidade ϒϒ = 1.00 [-]

Coeficiente de incerteza do modelo ϒmod = 1.10 [-]

  Elementos do sistema

Tipo de malha aplicada TECCO® G65/3

Tipo de placas Spike plate aplicadas TECCO® Sistema de placas de
amarração P33

Resistência da malha às tensões paralelas do talude ZR [kN] = 30

Resistência da malha ao punçoamento na direcção das pregagens DR [kN] = 180

Resistência da malha às forças de corte na direcção das pregagens PR [kN] = 90

Tipo de pregagens aplicadas GEWI D = 32 mm

Tomando em consideração a corrosão Sim

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178

Secção da superfície da pregagem com / sem corrosão Ared [mm2] = 616
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  Comprovações

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força Z na pregagem Cumpre

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento Cumpre

Comprovação da pregagem a esforços combinados Cumpre

Os ensaios apresentados referem-se a investigações sobre instabilidades
superfíciais. Investigações adicionais são necessárias se existem riscos
relacionados com a estabilidade global do talude. Se necessário, o tipo de
pregagens e a malha de pregagens têm de ser adaptadas.

  Investigação de instabilidades locais entre pregagens simples

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração

Esforço máximo da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (nível de dimensionamento)

 Pd [kN] = 0.0

Espessura do mecanismo deslizante decisivo  trel [m] = 0.51

Resistência da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (valor característico)

 PR [kN] = 90.0

Coeficiente de correcção ao corte na direcção das pregagens  ϒPR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha PR/ϒ PR [kN] = 60.0

Comprovação da capacidade de segurança: Pd ⇐ PR/ϒPR Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força z na pregagem

Força paralela ao talude tomada em consideração para as condições de equilibrio Zd [kN] = 15.0

Resistência da malha às forças paralelas ao talude ZR [kN] = 30.0

Coeficiente de correcção da componente da força Z paralela ao talude ϒZR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha ZR/ϒZR [kN] = 20.0

Comprovação da capacidade de segurança: Zd ⇐ ZR/ϒZR Cumpre

  Investigação de inestabilidades superficiais, paralelas ao talude

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga para a influência da pré-tensão ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN]= 24.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dl Sd [kN] = 11.2

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência ao corte da pregagem ϒSR [-] = 1.5

Valor de cálculo de resistência da pregagem ao corte SRred/ϒSR [kN] = 118.7

Comprovação da capacidade de segurança: Sd ⇐ SRred/ϒSR Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Resistência da malha aos esforços na direcção das pregagens DR [kN] = 180.0

Coeficiente de correcção da resistência por punçoamento ϒDR [-] = 1.5

Valor de cálculo da resistência à tracção da pregagem DR/ϒDR [kN] = 120.0
Comprovação da capacidade de segurança: Vdll ⇐ DR/ϒDR Cumpre
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 Comprovação da pregagem a esforços combinados

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência positiva da pré-tensão V ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN] = 24.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão V ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dll Sd [kN] = 11.2

Resistência máxima da malha ao corte Pd [kN] = 0.0

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308.0

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência à tracção ϒTR [-] = 1.5

Coeficiente de correcção da resistência ao corte ϒSR [-] = 1.5

Comprovação da capacidade de segurança: ([VdII/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.24 Cumpre

Comprovação da capacidade de segurança: ([Pd/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.09 Cumpre

Resistência à tracção miníma nas pregagens por instabilidade superficial 
Dimensinamento do valor de resistência à tracção estática equivalente na pregagem para
determinação do comprimento mesma

Td [kN] = 45.0
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Dimensionamento de sistema TECCO ® /SPIDER® de estabilização de taludes Por
RUVOLUM® 

 

 
Projecto Nº TCC lI

Nome do projecto Seção 2 - Estrada da Cachoeira

Data, Autor Dezembro 2017, Léo Mendes

  Introduzir quantidades
    
Inclinação do talude α = 46.0 Graus

Espessura da camada t = 1.00 m

Ângulo de atrito interno do material (Valor característico) Φk = 28.0 Graus

Densidade do material (Valor característico) ϒk = 17.0 kN/m3

Inclinação da pregagem em relação à horizontal Ψ = 45.0 Graus

Distância horizontal das pregagens a = 1.50 m

Distância vertical das pregagens b = 2.10 m

  Casos de carga
     
Pressão da corrente considerada Não  

Sísmo considerado Não  

Coeficiente sísmico de aceleração horizontal εh = 0.000 [-]

Coeficiente sísmico de aceleração vertical εv = 0.000 [-]

  Padrões e factores de segurança
     
Coesão do material (Valor característico) ck = 0.0 kN/m2  

Raio do cone de pressão, superior ζ = 0.15 m  

Inclinação do cone de pressão em relação à horizontal δ = 45.0 Graus  

Força paralela do talude Zd = 15.0 kN  

Força de pré-tensionamento do sistema V = 30.0 kN

Coeficiente de segurança parcial para o ângulo de atrito ϒΦ = 1.25 [-]   Dados para o dimensionamento   
   
Φd [Graus] = 23.0
   
cd [kN/m2] = 0.0
   
ϒd [kN/m3] = 17.0

Coeficiente de segurança parcial para a coesão ϒc = 1.25 [-]

Coeficiente de segurança parcial para a densidade ϒϒ = 1.00 [-]

Coeficiente de incerteza do modelo ϒmod = 1.10 [-]

  Elementos do sistema

Tipo de malha aplicada TECCO® G65/3

Tipo de placas Spike plate aplicadas TECCO® Sistema de placas de
amarração P33

Resistência da malha às tensões paralelas do talude ZR [kN] = 30

Resistência da malha ao punçoamento na direcção das pregagens DR [kN] = 180

Resistência da malha às forças de corte na direcção das pregagens PR [kN] = 90

Tipo de pregagens aplicadas GEWI D = 32 mm

Tomando em consideração a corrosão Sim

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178

Secção da superfície da pregagem com / sem corrosão Ared [mm2] = 616
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  Comprovações

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força Z na pregagem Cumpre

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento Cumpre

Comprovação da pregagem a esforços combinados Cumpre

Os ensaios apresentados referem-se a investigações sobre instabilidades
superfíciais. Investigações adicionais são necessárias se existem riscos
relacionados com a estabilidade global do talude. Se necessário, o tipo de
pregagens e a malha de pregagens têm de ser adaptadas.

  Investigação de instabilidades locais entre pregagens simples

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração

Esforço máximo da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (nível de dimensionamento)

 Pd [kN] = 0.0

Espessura do mecanismo deslizante decisivo  trel [m] = 0.51

Resistência da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (valor característico)

 PR [kN] = 90.0

Coeficiente de correcção ao corte na direcção das pregagens  ϒPR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha PR/ϒ PR [kN] = 60.0

Comprovação da capacidade de segurança: Pd ⇐ PR/ϒPR Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força z na pregagem

Força paralela ao talude tomada em consideração para as condições de equilibrio Zd [kN] = 15.0

Resistência da malha às forças paralelas ao talude ZR [kN] = 30.0

Coeficiente de correcção da componente da força Z paralela ao talude ϒZR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha ZR/ϒZR [kN] = 20.0

Comprovação da capacidade de segurança: Zd ⇐ ZR/ϒZR Cumpre

  Investigação de inestabilidades superficiais, paralelas ao talude

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga para a influência da pré-tensão ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN]= 24.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dl Sd [kN] = 15.3

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência ao corte da pregagem ϒSR [-] = 1.5

Valor de cálculo de resistência da pregagem ao corte SRred/ϒSR [kN] = 118.7

Comprovação da capacidade de segurança: Sd ⇐ SRred/ϒSR Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Resistência da malha aos esforços na direcção das pregagens DR [kN] = 180.0

Coeficiente de correcção da resistência por punçoamento ϒDR [-] = 1.5

Valor de cálculo da resistência à tracção da pregagem DR/ϒDR [kN] = 120.0
Comprovação da capacidade de segurança: Vdll ⇐ DR/ϒDR Cumpre
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 Comprovação da pregagem a esforços combinados

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência positiva da pré-tensão V ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN] = 24.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão V ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dll Sd [kN] = 15.3

Resistência máxima da malha ao corte Pd [kN] = 0.0

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308.0

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência à tracção ϒTR [-] = 1.5

Coeficiente de correcção da resistência ao corte ϒSR [-] = 1.5

Comprovação da capacidade de segurança: ([VdII/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.25 Cumpre

Comprovação da capacidade de segurança: ([Pd/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.13 Cumpre

Resistência à tracção miníma nas pregagens por instabilidade superficial 
Dimensinamento do valor de resistência à tracção estática equivalente na pregagem para
determinação do comprimento mesma

Td [kN] = 45.0
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Dimensionamento de sistema TECCO ® /SPIDER® de estabilização de taludes Por
RUVOLUM® 

 

 
Projecto Nº TCC lI

Nome do projecto Seção 3 - Estrada da Cachoeira

Data, Autor Dezembro 2017, Léo Mendes

  Introduzir quantidades
    
Inclinação do talude α = 48.0 Graus

Espessura da camada t = 1.00 m

Ângulo de atrito interno do material (Valor característico) Φk = 29.0 Graus

Densidade do material (Valor característico) ϒk = 17.0 kN/m3

Inclinação da pregagem em relação à horizontal Ψ = 45.0 Graus

Distância horizontal das pregagens a = 1.50 m

Distância vertical das pregagens b = 2.00 m

  Casos de carga
     
Pressão da corrente considerada Não  

Sísmo considerado Não  

Coeficiente sísmico de aceleração horizontal εh = 0.000 [-]

Coeficiente sísmico de aceleração vertical εv = 0.000 [-]

  Padrões e factores de segurança
     
Coesão do material (Valor característico) ck = 0.0 kN/m2  

Raio do cone de pressão, superior ζ = 0.15 m  

Inclinação do cone de pressão em relação à horizontal δ = 45.0 Graus  

Força paralela do talude Zd = 15.0 kN  

Força de pré-tensionamento do sistema V = 30.0 kN

Coeficiente de segurança parcial para o ângulo de atrito ϒΦ = 1.25 [-]   Dados para o dimensionamento   
   
Φd [Graus] = 23.9
   
cd [kN/m2] = 0.0
   
ϒd [kN/m3] = 17.0

Coeficiente de segurança parcial para a coesão ϒc = 1.25 [-]

Coeficiente de segurança parcial para a densidade ϒϒ = 1.00 [-]

Coeficiente de incerteza do modelo ϒmod = 1.10 [-]

  Elementos do sistema

Tipo de malha aplicada TECCO® G65/3

Tipo de placas Spike plate aplicadas TECCO® Sistema de placas de
amarração P33

Resistência da malha às tensões paralelas do talude ZR [kN] = 30

Resistência da malha ao punçoamento na direcção das pregagens DR [kN] = 180

Resistência da malha às forças de corte na direcção das pregagens PR [kN] = 90

Tipo de pregagens aplicadas GEWI D = 32 mm

Tomando em consideração a corrosão Sim

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178

Secção da superfície da pregagem com / sem corrosão Ared [mm2] = 616
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  Comprovações

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força Z na pregagem Cumpre

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento Cumpre

Comprovação da pregagem a esforços combinados Cumpre

Os ensaios apresentados referem-se a investigações sobre instabilidades
superfíciais. Investigações adicionais são necessárias se existem riscos
relacionados com a estabilidade global do talude. Se necessário, o tipo de
pregagens e a malha de pregagens têm de ser adaptadas.

  Investigação de instabilidades locais entre pregagens simples

Comprovação da malha ao corte na parte superior da placa de amarração

Esforço máximo da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (nível de dimensionamento)

 Pd [kN] = 0.0

Espessura do mecanismo deslizante decisivo  trel [m] = 0.48

Resistência da malha ao corte na direcção das pregagens na parte
superior da placa de amarração (valor característico)

 PR [kN] = 90.0

Coeficiente de correcção ao corte na direcção das pregagens  ϒPR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha PR/ϒ PR [kN] = 60.0

Comprovação da capacidade de segurança: Pd ⇐ PR/ϒPR Cumpre

Comprovação da malha à transmissão da força z na pregagem

Força paralela ao talude tomada em consideração para as condições de equilibrio Zd [kN] = 15.0

Resistência da malha às forças paralelas ao talude ZR [kN] = 30.0

Coeficiente de correcção da componente da força Z paralela ao talude ϒZR [-] = 1.5

Valor da capacidade de suporte de tensão da malha ZR/ϒZR [kN] = 20.0

Comprovação da capacidade de segurança: Zd ⇐ ZR/ϒZR Cumpre

  Investigação de inestabilidades superficiais, paralelas ao talude

Comprovação da pregagem ao escorregamento de uma camada superficial paralela ao talude

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga para a influência da pré-tensão ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN]= 24.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dl Sd [kN] = 15.7

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência ao corte da pregagem ϒSR [-] = 1.5

Valor de cálculo de resistência da pregagem ao corte SRred/ϒSR [kN] = 118.7

Comprovação da capacidade de segurança: Sd ⇐ SRred/ϒSR Cumpre

Comprovação da malha ao punçoamento

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Resistência da malha aos esforços na direcção das pregagens DR [kN] = 180.0

Coeficiente de correcção da resistência por punçoamento ϒDR [-] = 1.5

Valor de cálculo da resistência à tracção da pregagem DR/ϒDR [kN] = 120.0
Comprovação da capacidade de segurança: Vdll ⇐ DR/ϒDR Cumpre
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 Comprovação da pregagem a esforços combinados

Pré-tensão efectivamente aplicada à pregagem V [kN] = 30.0

Factor de carga pela influência positiva da pré-tensão V ϒVl [-] = 0.8

Valor da força de pré-tensão aplicada por influência positiva de V Vdl [kN] = 24.0

Factor de carga pela influência negativa da pré-tensão V ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo da força de pré-tensão aplicada pela influência negativa de V Vdll [kN] = 45.0

Cálculo da força de corte para o dimensionamento em função de V dll Sd [kN] = 15.7

Resistência máxima da malha ao corte Pd [kN] = 0.0

Resistência da pregagem à tracção TRred [kN] = 308.0

Resistência da pregagem ao corte SRred [kN] = 178.0

Coeficiente de correcção da resistência à tracção ϒTR [-] = 1.5

Coeficiente de correcção da resistência ao corte ϒSR [-] = 1.5

Comprovação da capacidade de segurança: ([VdII/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.26 Cumpre

Comprovação da capacidade de segurança: ([Pd/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤
1.0

0.13 Cumpre

Resistência à tracção miníma nas pregagens por instabilidade superficial 
Dimensinamento do valor de resistência à tracção estática equivalente na pregagem para
determinação do comprimento mesma

Td [kN] = 45.0
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10.2 PROJETOS 
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LÉO MENDES MACHADO

ESTRADA DA CACHOEIRA, S/Nº, NITERÓI, RIO DE JANEIRO

TEC - ESCOLA DE ENGENHARIA - UFF
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LÉO MENDES MACHADO

ESTRADA DA CACHOEIRA, S/Nº, NITERÓI, RIO DE JANEIRO

TEC - ESCOLA DE ENGENHARIA - UFF

ESCALA:

DATA:

FOLHA:

TÍTULO:

ALUNO:

LOCAL:

VISTA FRONTAL

SEÇÃO 1

SEÇÃO 3

SEÇÃO 2

4

5

°

4

5

°

4

5

°


	Léo Mendes Machado
	TCC 2 - FINALIZADO

