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RESUMO 

 

Esse trabalho traz, através de revisão da literatura, em que foi realizada consulta a 

livros, teses e artigos científicos, selecionados em plataformas confiáveis, tais como: 

Science Direct, Scielo, Google acadêmico, como caracterizar a técnica de solo 

grampeado, bem como a sua importância e aplicação. No decorrer do trabalho serão 

abordadas as etapas ligadas à utilização da técnica de solo grampeado, entre elas a 

escavação, drenagem, revestimento e grampos. O trabalho mostra as vantagens da 

técnica, como: baixo custo, adaptabilidade às condições locais, segurança, 

flexibilidade, redução da quantidade de equipamentos e materiais de construção, 

rápida construção, adaptação fácil a solos heterogêneos, bom desempenho no 

reforço de taludes em solos residuais e possibilidade de ajuste de projeto com o 

avanço das escavações em virtude do reconhecimento do material revelado durante 

o processo de escavação. São apresentadas as desvantagens da técnica de solo 

grampeado como, por exemplo: a movimentações lateral e vertical inerentes à 

natureza da técnica, uso limitado em solos que não apresentam nível d’água ou que 

é protegido pela redução do mesmo, o uso pode ser dificultado ou delicado em 

certas condições de solo, em alguns casos os tirantes necessitam de elevados 

comprimentos, o que, pode gerar a necessidade de penetrar no subsolo das 

vizinhanças. Além disso, é feita a comparação com outras técnicas existentes. 

Devido às variações dos solos e as várias técnicas existentes se faz necessário à 

avaliação do projeto para que seja utilizada a melhor técnica diminuindo assim os 

custos e os riscos.  
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ABSTRACT 

 
 

This work brings, through a review of the literature, in which we consulted books, 
theses and scientific articles, selected in reliable platforms, such as: Science Direct, 
Scielo, Google academic, how to characterize the technique of stapled soil, as well 
as its importance and application. In the course of the work will be approached the 
stages related to the use of stapled soil technique, among them excavation, 
drainage, cladding and staples. The work shows the advantages of the technique, 
such as: low cost, adaptability to local conditions, safety, flexibility, reduction of the 
amount of equipment and construction materials, rapid construction, easy adaptation 
to heterogeneous soils, good performance in slope reinforcement in residual soils 
and possibility of project adjustment with advancement of the excavations due to the 
recognition of the material revealed during the excavation process. The 
disadvantages of the stapled soil technique are presented, for example: lateral and 
vertical movements inherent to the nature of the technique, limited use in soils that do 
not have water level or that is protected by the reduction of the same, the use can be 
difficult or delicate under certain soil conditions, in some cases the tie rods require 
high lengths, which may generate the need to penetrate the subsoil of the vicinity. In 
addition, comparison is made with other existing techniques. Due to the variations of 
the soils and the various existing techniques, it is necessary to evaluate the design 
so that the best technique is used, thus reducing costs and risks. 
 

 

Key-words: Stapled only; excavation; coating; bobby pins; drainage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Solo grampeado se trata de uma técnica de contenção que faz uso de grampos 

ou pregos, visto que esses possuem resistência às atividades realizadas durante as 

etapas de obras. Dentre essas etapas, existem momentos de flexão, tensão, entre 

outras. Os grampos e pregos são conhecidos por elementos de reforço e são muito 

parecidos com as chamadas ancoragens, contudo, não oferecem trecho livre, ou seja, 

não possuem pré-tensão.  

Existem diferentes maneiras de inserção de grampos e uma delas é cravando 

diretamente esse material, mas também pode ser inserido através de perfuração. O 

solo grampeado se faz necessário em locais com escavação, de modo a oferecer uma 

estabilidade, já que durante a abertura do solo, a instabilidade é um problema. Essa 

estabilidade deve ser preservada desde o período de escavação até que haja a 

colocação da camada de concreto. A importância desse trabalho não se limita a tratar 

do solo grampeado, mas também têm ênfase em analisar o processo com suas 

vantagens e desvantagens. 

As oportunidades para que o projeto seja executado, dependem inicialmente de 

profissionais capacitados e depois de uma boa avaliação a respeito do projeto, para 

que com um estudo aprofundado, a técnica seja desenvolvida sem qualquer risco ou 

dano. Existem obras em diferentes locais, com fluxo diferenciado de pessoas: 

pedestres e funcionários, tornando-se necessário o aumento da segurança e do 

trabalho supervisionado, para que assim haja proteção e reforço durante a execução 

de toda a obra, além das vantagens proporcionadas por este método, como economia 

e segurança.  

Esse tema foi proposto mediante necessidade de um maior conhecimento a 

respeito da técnica de solos grampeados, bem como suas aplicações, além da 

contribuição que o mesmo pode oferecer no que diz respeito ao aumento na precisão 

dos projetos com estruturas de solo grampeado. A ideia surgiu a partir da busca 

bibliográfica em que foi possível verificar que o solo grampeado é utilizado no setor e 

apresenta grandes vantagens, contribuindo em diversos fatores para a engenharia. 

Assim, esse trabalho se faz importante cientificamente, partindo do princípio que 

agregará conhecimento aos profissionais que buscam maior compreensão no tema 
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proposto, com ênfase ainda em segurança de trabalho, bem como fazer uso desta 

técnica aproveitando suas vantagens e para a sociedade, pois garantem segurança e 

estabilidade. 

O solo grampeado pode ocorrer em quatro diferentes etapas, sendo elas 

escavação; drenagem; revestimento e grampos. Esse sistema é excelente para 

estabilização, mas para que ocorra em seu maior grau de perfeição, há necessidade de 

profissionais capacitados e estudo e avaliação na área em que receberá o solo 

grampeado.  Como o solo grampeado pode ajudar nas construções, fornecendo mais 

estabilidade? Para se responder essa pergunta é necessário estudar e analisar todas 

as suas etapas. 

O tipo de pesquisa a ser realizada neste trabalho, será uma revisão na Literatura 

Brasileira, no qual será realizada consulta a livros, dissertações e artigos científicos 

selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Scielo, Google 

acadêmico, Science Direct entre outros confiáveis. O período dos artigos pesquisados 

serão os trabalhos publicados nos últimos 10 anos. As palavras-chave utilizadas na 

busca serão: solo; solo grampeado e construção civil.  

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma revisão da literatura a fim de caracterizar 

solo grampeado, bem como a sua importância e aplicação. Como objetivos específicos, 

tem-se: apresentar o conceito de solo grampeado; descrever etapas ligadas à 

utilização da técnica e descrever as vantagens e desvantagens da utilização da 

técnica. 
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2. SOLO GRAMPEADO 

O solo grampeado teve origem na década de 50, em que engenheiros das minas 

da Europa, praticavam essa técnica para estabilizar as paredes remanescentes das 

escavações em rocha. Era realizada a partir da introdução de uma barra de aço no 

maciço rochoso, a fim de reduzir as chances de desplacamento das pequenas lascas e 

abertura de descontinuidades, pois assim, as lascas eram fixadas e o maciço se 

comportava como um bloco individual, reduzindo riscos de acidente. A primeira obra 

utilizando a técnica foi realizada na França, em 1973, tendo como local pioneiro um 

talude ferroviário perto de Versailles. Já no Brasil, a técnica começou com estruturas 

de arrimo no século XVII e nas obras portuárias e de contenções urbanas devido à 

vinda da corte portuguesa no século XVIII. (PROENG, 2017) 

O solo grampeado é uma técnica capaz de gerar melhorias na resistência do solo, 

sendo aplicada à maciços que possuem forma geométrica instável, além dos taludes 

que não apresentam boa estabilidade. (DALDEGAN, 2016) 

Quando comparado com outros sistemas como diafragma ou cortinas atirantadas, é 

muito mais barato, além de se comportar funcionalmente melhor do que ambos.  

Normalmente há a realização de teste de estabilidade, sendo feita através do equilíbrio 

de forças e momentos, em que não há possibilidade na determinação das deformações 

do maciço. (FLORIANO, 2009) 

A técnica do solo grampeado foi desenvolvida por Landislau Von Rabcewicz, um 

professor, em meados do século XX, para que houvesse avanço nas escavações de 

túneis rochosos, como demonstrado na Figura 1 (ORTIGÃO E SAYÃO, 2000). 
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FIGURA 1. TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE TÚNEIS ROCHOSOS. 

 

                      

    

FONTE: (ORTIGÃO E SAYÃO, 2000) 

 

Para que o solo seja grampeado, é necessário incluir elementos semirrígidos, que 

possuam resistência à flexão, chamados de grampos. Esses grampos, podem se 

apresentar em forma de barra ou tubos. (ORTIGÃO ET AL., 1993). A figura 2 abaixo 

representa a aplicação desse sistema de reforço de solo. 

 

Figura 2. Aplicação do sistema de reforço de solo

 
Fonte: (Byrne et al., 1998) 
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Como já citado anteriormente, a técnica pode ser aplicada para estabilização em 

taludes e contenção de escavações, sejam elas temporárias ou permanentes, 

conforme demonstrado nas Figuras 3a e 3b. 

Figura 3. Aplicações para solo grampeado. 

 

 

Fonte: (Byrne et al., 1998; Ortigão e Sayão, 2000). 

As etapas para o grampeamento aplicado em taludes que resultam de 

escavações são realizadas nas fases escavação, execução do chumbador e concreto 

projetado. (ZIRLIS, 1999)   

 Normalmente os grampos fabricados são compostos por aço, do tipo CA50, 

Incotep ou Rocsolo de 12,5 mm a 41 mm, de acordo com os demonstrados na tabela 1. 

                      

 

 

 



11 

 

Tabela 1. Tipos de grampos usados no Brasil. 

 

Fonte: Ortigão e Sayão, 2000). 

Como citado anteriormente, existem etapas que ocorrem neste processo de 

grampeamento de solo, sendo citadas a seguir (PROENG, 2017): 

 

 Escavação em estágios e alternados; 

 Proteção da área escavada com concreto projetado; 

 Perfuração do chumbadores; 

 Instalação do chumbador; 

 Injeções dos chumbadores; 

 Aplicação do concreto projetado até a espessura determinada; 

 Acabamento da superfície de concreto projeto; 

 Produto acabado. 

  

Essas etapas serão descritas durante o desenvolvimento desse trabalho, para 

que haja a melhor compreensão acerca de cada momento na execução, analisando as 

etapas críticas e fundamentais para conclusão da técnica de modo eficiente. Vale 
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lembrar que a técnica de solo grampeado pode ser rápida, temporária ou permanente, 

variando de acordo com a necessidade de cada obra. (NTC BRASIL, 2016).  

A técnica de solo grampeado apresenta certas vantagens quando comparada 

com outros métodos, como:  

 

 Agilidade do processo para realização das obras; 

 Custo-benefício; 

 Facilidade no transporte dos materiais; 

 

E também apresenta desvantagens, como qualquer outro método, sendo 

expostas a seguir: 

 

 Areias secas;  

 Solos argilosos;  

 Solos orgânico; 

 

  Um fator principal é que o solo seja de ótima qualidade, para garantir suas 

propriedades mecânicas, evitando riscos e danos por ataques químicos ao longo de 

sua utilização. (NTC BRASIL, 2016) 

As vantagens e desvantagens para utilização dessa técnica devem ser avaliadas 

por engenheiros e técnicos envolvidos na obra, a fim de verificar se cabe a utilização 

da mesma e se as desvantagens presentes no local podem vir a afetar respostas 

futuras.  
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3. ETAPAS LIGADAS À UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE SOLO GRAMPEADO 

 

Tanto em encostas naturais como em inclinações provenientes do processo de 

escavação se faz necessária à estabilização desse solo para fazer o projeto com 

segurança. Segue abaixo a descrição detalhada das etapas do solo grampeado. 

As principais etapas são: escavação; proteção da área escavada com concreto 

projetado; perfuração do chumbadores; instalação do chumbador; injeções dos 

chumbadores; aplicação do concreto projetado até a espessura determinada; 

acabamento da superfície de concreto projeto e produto acabado (Figura 4). 

Figura 4. Processo de execução de solo grampeado.  

 

 

Fonte: SOLOTRAT 

 

 

Na escavação começa-se com o desenho do solo determinado no projeto. 

Geralmente os solos que podem ser grampeados são compostos de areias 

consolidadas e úmidas com coesão capilar, argilas e rochas brandas. Dependendo do 

tipo do solo as escavações tem profundez entre 1 a 2 m. Em argilas essa profundez 

pode chegar a valores maiores que 2 m (FLORIANO, 2009).  Dificilmente são 

encontrados valores maiores que 2,0 m ou menores que 0,5 m são encontradas em 
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solos arenosos. GÄSSLER indicou profundez para cada etapa da escavação 

dependendo do solo. (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Altura das etapas de escavação 

Tipo de solo Incremento de escavação 

Pedregulho 0,5m 1,5m 

Areia 1,2 m 1,5m 2,0m 

Slite 1,2m 2,0m 

Argila 1,5m 2,5m 

 

Fonte: GÄSSLER,1990. 

 

Qualquer superfície inclinada que limita um maciço de terra, rocha ou de ambas 

é conhecido como taludes.  Segundo a ABNT NBR 11.682:1991 talude natural é aquele 

formado pela ação da natureza, sem interferência humana e o talude artificial é aquele 

formado, ou modificado, pela ação direta do homem. Existem movimentos de massa 

que podem desestabilizar o maciço do solo e podem ocorrer de forma variada. Entre 

esses movimentos de terra temos, por exemplo:  

 Corridas de massa: A grande quantidade de água acarreta o escoamento 

rápido do solo, podendo gerar grandes consequências uma vez que rapidamente 

alcançam grandes distâncias. (TOMINAGA, L. K; SANTORO, J.; AMARAL, R., 2009). 

 Rastejos: Devido a ação da gravidade e da diferença de umidade e 

temperatura podem ocorrer movimentos mais lentos que a corridas de massa porém de 

forma intermitente atingindo grandes volumes de material. (GERSCOVICH, 2009). 

 Escorregamentos: Assim como nos rastejos ocorre devido também a 

gravidade porém ocorre rapidamente em uma quantidade fixa do solo. (TOMINAGA, L. 

K; SANTORO, J.; AMARAL, R., 2009). 

As escavações são feitas por equipamentos que pesam de 25 a 500 Kg, 

instaláveis sobre qualquer talude e de fácil manuseio. Água, ar ou lama podem ser 

usadas como fluído de escavação e como remoção de resíduos. Geralmente é utilizado 

o sistema de lavagem com água injetada pela haste, que possui diâmetro de 3 

polegadas e elemento cortante na sua extremidade, do tipo tricone com vídea. Pode 
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ser utilizada como perfuratrizes tipo sonda, crawlair, wagon drill ou até mesmo 

manuais, dependendo da profundidade e o diâmetro do furo, e da área de trabalho. 

São utilizadas carretas perfuratrizes sobre esteiras, quando a condição de trabalho 

permite alta produtividade. 

A cavidade perfurada deve permanecer estável até o final da injeção e para isso 

é necessário escolher o método de perfuração adequado. A instalação e fixação da 

armação de metal são feitas após a perfuração e precisa ser mantida durante um 

grande período. Através do uso de resinas poliméricas e argamassa é feita a proteção 

contra corrosão nas nervuras e, além disso, são colocados de forma que a argamassa 

com resina seja aplicada intermitentemente. Na protensão dos chumbadores instalam-

se porcas e placas, além disso, pode ser colocados tubos de injeção. O número de 

tubos varia de acordo com as fases de injeção esperadas. Uma outra possibilidade é 

completar o furo com argamassa e resina polimérica e depois colocar a armação de 

metal. Começa-se a injeção com a bainha que refaz a cavidade escavada. 

É necessário que seja feita outra injeção depois de pelo menos doze horas 

através do tubo de injeção. Geralmente a injeção tem 3 fases, uma nos 2 metros 

iniciais e as outras com mais profundidade. O concreto projetado é feito com cimento, 

areia, pedrisco, água e aditivos e aplicado por mangote com bico, onde entra a água. A 

mistura é colocada na área que será moldada através da aplicação feita pelo mangote 

com o uso do ar comprimido. Têm-se duas formas de se ter o concreto projetado, de 

forma seca ou preparação com água. Tanto de forma seca quanto úmida precisam de 

equipamentos específicos. O solo grampeado utiliza a forma seca para o concreto 

projetado (Figura 5). 
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Figura 5. Concreto projetado. 

 

 

Fonte: ALFAGEO 

 

Existe regulamentação para aplicação do concreto projetado, e devido a isso é 

necessário utilizar os equipamentos adequados dependendo se por via seca ou úmida 

e é necessário seguir todas as especificações estabelecidas (pressão, vazão, volume) 

nas normas nacionais.  

 Para melhoria e prosseguimento da técnica de solo grampeado é extremamente 

necessário medir a deformação do maciço.  Como alternativa pode ser colocado 

extensômetros onde pode ocorrer deformação. A instalação de dois extensômetros em 

uma linha vertical nos mostra o comportamento da cortina. 

Durante a escavação do solo é preciso anotar todos os dias as medidas 

encontradas nos extensômetros e nos três primeiros meses devem ser feitas as 

medidas toda semana.  Os extensômetros devem ser colocados de forma que facilite a 

anotação de suas medidas durante toda a construção. Também é de extrema 

importância a presença do responsável pelo projeto durante toda a obra de forma que o 

projeto siga o que foi planejado inicialmente.  

As canaletas (dreno sub-horizontal profundo e dreno de superfície) são utilizadas 

para drenagem do maciço grampeado. Com o auxilio de tubos plástico colocados em 

perfurações no solo os drenos sub-horizontais profundos retiram as águas que estão 

longes da face do talude (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxo de água nos drenos. 

 

 

Fonte: SOLOTRAT 

 

Se ocorrer problemas com a drenagem de parâmetro ou na drenagem profunda 

podem aparecer marcas de umidade no concreto. O ideal é que sempre seja feita 

manutenção preventiva porque assim evita-se a necessidade de uma manutenção 

corretiva que acaba gerando gastos muito maiores. Para parede do concreto a 

manutenção preventiva para o caso de umidade deve-se colocar um dreno com alta 

profundidade para eliminar a umidade. 
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4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE SOLO 

GRAMPEADO E COMPARAÇÃO COM OUTRAS TÉCNICAS 

 

4.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TÉCNICA SE SOLO GRAMPEADO 

 

Existem vantagens e desvantagens na técnica de solo grampeado para uma 

contenção oferece uma série de vantagens, obviamente, desvantagens também estão 

atreladas a este tipo de técnica.  

Como vantagens dessa técnica têm: baixo custo, adaptabilidade às condições 

locais (adaptação na maioria das condições de solo apresentadas), segurança, 

flexibilidade, redução da quantidade de equipamentos e materiais de construção, 

rápida construção pois o trabalho é realizado simultaneamente à escavação, adaptação 

fácil a solos heterogêneos, bom desempenho no reforço de taludes em solos residuais 

e possibilidade de ajuste de projeto com o avanço das escavações em virtude do 

reconhecimento do material revelado durante o processo de escavação. Além disso, 

temos como vantagem que os tirantes trabalham ativamente, devido à protensão, 

suportando esforços com baixo deslocamento associado da estrutura. Os tirantes são 

ensaiados individualmente, garantindo segurança quanto à qualidade da execução. É 

capaz de suportar elevadas cargas de solicitação, contendo taludes com grandes 

alturas. Podem ser empregados em diversas situações, como na contenção de taludes 

de corte ou de aterro e contenção de blocos de rocha. Não oferece tensões elevadas 

na base. 

Já como desvantagens dessa técnica têm: movimentações lateral e vertical 

inerentes à natureza da técnica, uso limitado em solos que não apresentam nível 

d’água ou que são protegidos pela redução do mesmo, uso pode ser dificultado ou 

delicado em certas condições de solo: areias sem qualquer coesão aparente, solos 

contaminados com bolsões de água, solos contaminados com uma alta quantidade de 

argilas onde o teor de umidade poderia aumentar depois da construção. Temos 

também que em alguns casos os tirantes necessitam de elevados comprimentos, o 

que, pode gerar a necessidade de penetrar no subsolo das vizinhanças. Durante o 

processo de injeção de ancoragem pode ocorrer deformações, devido às pressões 

desenvolvidas, como o levantamento do terreno, o que oferece riscos as construções 
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vizinhas. Em consequência da baixa densidade de tirantes empregados, a falha de um 

elemento pode resultar em elevadas solicitações aos demais.  

Um fator que age diretamente sobre o tempo de duração de obras em um solo 

grampeado é a corrosão. São necessários alguns cuidados para que as barras de aço 

fiquem livres de corrosão, entre elas estão a pintura ou revestimentos especiais, uso de 

separadores ou plásticos revestindo e maior número de seções dos grampos. 

Um maior número da seção transversal dos grampos é a maneira mais 

corriqueira utilizada para eliminar ou diminuir a corrosão, porém só é eficaz para 

corrosão uniforme e não para corrosão concentrado. 

Pode-se evitar a corrosão utilizando outros materiais como, por exemplo: barras 

de plástico reciclável, plásticos reforçados por fibras (ORTIGÃO, 2000) ou grampos 

envolvidos com fibras de polipropileno (FLORIANO, 2009).  

Para ambientes com alto nível de corrosão deve-se utilizar o plástico reforçado 

(ORTIGÃO E SAYÃO, 2000).  Para fabricar grampos com fibras de polipropileno é 

necessário misturar cimento, água, areia e aditivo e reforçar com fibras de 

polipropileno, que funcionam como um método mais barato já que são resistentes ao 

arrancamento se comparados aos grampos convencionais. (FLORIANO, 2009). 

 

4.2 DIFERENÇAS DA TÉCNICA DE SOLO GRAMPEADO COM OUTROS SISTEMAS 

DE ESTABILIZAÇÃO 

 

4.2.1 DIFERENÇAS ENTRE SOLO GRAMPEADO E CORTINA ATIRANTADA 

 

Depois das instalações no terreno as ancoragens são tencionadas e não deixam 

que haja movimentos na estrutura. No solo grampeado (Figura 4) as estruturas não são 

pré-tensionadas o que acaba ocasionando uma deformação no solo. Os mecanismos 

de transferência de carga também apresentam diferenças marcantes. As ancoragens 

passam carga no seu tamanho já os grampos ficam em contato direto com o terreno 

em toda sua extensão, que pode variar de três a dez metros. 

Devido a fácil manuseio as cortinas tradicionais tem parede vertical moldada no 

local, quando comparada com a parede inclinada. Diferentemente, os muros de solo 
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grampeado podem facilmente ter paredes inclinadas, com vantagens para a 

estabilidade da obra e redução de escavações. 

Para que não ocorra o puncionamento se faz necessário que placas de 

ancoragens sejam colocadas quando são aplicadas cargas altas nos tirantes. Já nos 

grampos utiliza-se placas metálicas. 

 Os tirantes são comumente maiores de quinze a quarenta e cinco metros, se 

comparados com os grampos necessitando de equipamentos maiores. Para cortina 

atirantada são feitos vários testes para assegurar a qualidade dos tirantes. Já para o 

solo grampeado os grampos não são testados (FALCONI E ALONSO, 1996). 

Figura 4. Solo grampeado e cortina atirantada. 

 

                 A – Solo grampeado                          B – Cortina atirantada 

 

Fonte: FALCONI E ALONSO, 1996 

 

4.2.2 DIFERENÇAS ENTRE SOLO GRAMPEADO E MICRO-ESTACAS 

 

O comportamento das micro-estacas é a maior diferença entre ambas as 

técnicas e é alterado pelo arranjo geométrico dos reforços. Um sistema de reforço por 

micro-estacas se baseia em um bloco rígido de solo reforçado a uma profundidade.  É 

formado por estacas de pequeno diâmetro com inclinações variadas, colocadas no solo 

para se ter uma proporção do solo reforçada, a qual aguenta a área sem reforço 

(FLORIANO, 2009).  

 

A 
B 
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4.2.3 DIFERENÇAS ENTRE SOLO GRAMPEADO TERRA ARMADA 

 

Na terra armada (Figura 5) é feita o reforço dos aterros a partir de camadas de 

baixo para cima. Já o solo grampeado o reforço do solo é feito com escavações em 

etapas consecutivas. As duas técnicas são bastante parecidas no comportamento 

global e na geometria. Pode-se destacar como diferenças o desenvolvimento dos 

deslocamentos e deformações, e também nas tensões que acontecem no solo. O solo 

grampeado sofre descompressão lateral e a recalques nas etapas consecutivas de 

escavação. 

No fim da obra um pequeno desarranjo da face acontece e os deslocamentos 

horizontais e verticais são os maiores no alto da escavação. Diferente das paredes 

terra armada, os deslocamentos laterais no pé da parede crescem durante as etapas 

consecutivas de reaterro por causa da descompressão das camadas inferiores que 

ocorre devido ao peso do solo. Acarretando que na obra alterações menores 

acontecem na base da estrutura onde os deslocamentos horizontais são maiores. 

O tipo de solo em paredes de solo grampeado é de terreno natural, geralmente 

heterogêneos e com umidade alta, já o de terra armada é bem diferente com seu solo 

granular, homogêneo, com diâmetro pequeno e  umidade baixa. (SCHLOSSER, 1982). 

Figura 5. Solo grampeado e terra armada. 

 

 

                 A – Solo grampeado                          B – Terra armada 

Fonte: SCHLOSSER, 1982 

 

A B 
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4.2.4 DIFERENÇAS ENTRE SOLO GRAMPEADO E ESTRUTURAS MISTAS 

 

Estruturas mistas é uma mistura da técnica do solo grampeado com outras 

técnicas como, por exemplo: terra armada, cortina atirantada e etc. A estrutura mista é 

utilizada para restringir os deslocamentos laterais do maciço reforçado. São utilizadas 

quando a altura da escavação é alta e também na presença de fluxo d’água que acaba 

ocasionando muita instabilidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando-se a técnica de solo grampeado conclui-se que ela apresenta 

vantagens econômicas e de segurança, tanto no escoramento de escavações quanto 

na estabilização de taludes, mas para que ocorra de maneira satisfatória há 

necessidade da avaliação de profissionais capacitados e do estudo da área em que 

receberá o solo grampeado. 

Entre as vantagens da técnica de solo grampeado destaca-se: o baixo custo, 

adaptabilidade às condições locais, segurança, flexibilidade, redução da quantidade de 

equipamentos e materiais de construção, rápida construção, adaptação fácil a solos 

heterogêneos, bom desempenho no reforço de taludes em solos residuais e 

possibilidade de ajuste de projeto com o avanço das escavações em virtude do 

reconhecimento do material revelado durante o processo de escavação. 

Como desvantagens da técnica temos, por exemplo: a movimentações lateral e 

vertical inerentes à natureza da técnica, uso limitado em solos que não apresentam 

nível d’água ou que é protegido pela redução do mesmo, o uso pode ser dificultado ou 

delicado em certas condições de solo, em alguns casos os tirantes necessitam de 

elevados comprimentos, o que, pode gerar a necessidade de penetrar no subsolo das 

vizinhanças. 

Foram apresentadas outras técnicas e comparadas com a do solo grampeado, 

porém apesar de todas as vantagens apresentadas nessa técnica não é possível 

determinar qual técnica seria a mais eficaz e eficiente, pois existem diversos fatores a 

serem analisados como, por exemplo: o tipo de obra, o tamanho dela, qual tipo de solo 

predomina no local e a frequência de ocorrência de condições meteorológicas 

adversas. 

Conforme já citado, devido às variações dos solos e as várias técnicas 

existentes se faz necessário à avaliação do projeto por um profissional capacitado para 

que seja utilizada a melhor técnica, diminuindo assim os custos e os riscos. 
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