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“Devo primeiramente fazer alguns experimentos antes de prosseguir, pois é minha
intenção mencionar a experiência primeiro, e então demonstrar pelo raciocínio por que
tal experiência é obrigada a operar de tal maneira. E essa é a regra verdadeira que
aqueles que especulam sobre os efeitos da natureza devem seguir.”

(Leonardo d Vinci, c. 1513)
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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS DE SOLO GRAMPEADO
SUJEITAS A DEFORMAÇÕES DE FUNDO ATRAVÉS DE MODELOS FÍSICOS
(ESCALA 1:1) E NUMÉRICOS

José Otávio Serrão Eleutério

Setembro/2013

Orientador: Maurício Ehrlich

Programa: Engenharia Civil

Apresenta-se e discute-se resultados de estudos de modelo físico e análise
numérica de estruturas de solo grampeado. Nas análises avaliaram-se a importância das
deformações de fundo nos resultados. O modelo físico foi desenvolvido em escala 1:1, e
foram efetuadas medições dos esforços nos grampos, tensões nas paredes e face, e
deslocamentos verticais e horizontais. A análise numérica foi efetuada utilizando o
método de elementos finitos. Os resultados mostraram boa aplicabilidade do modelo
numérico na previsão do comportamento do modelo. Observou-se que as deformações
de fundo induzem maiores deformações na face e maiores esforços axiais e momentos
fletores nos grampos.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF SOIL NAILED STRUCTURES SUBJECT TO
BOTTOM DEFORMATIONS THROUGH PHYSICAL MODELING (SCALE OF 1:1)
AND NUMERICAL MODELING

José Otávio Serrão Eleutério

September/2013

Advisor: Maurício Ehrlich

Department: Civil Engineering

This work concerns on discussion and presentation of studies on physical
modeling and numerical analyses of nailed soil structures. The importance of bottom
deformations in the results was assessed in the analyses. The physical model was
developed in a scale of 1:1, in which measurements were made of: strain in the soil
nails, stresses in the walls and faces, vertical and horizontal displacements. The
numerical analysis was accomplished using the finite elements method. The results
showed good applicability of the numerical model in predicting the behavior of the
model. It was observed that bottom deformation induce larger face deformations and
bigger axial stress and bending moments.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos referentes à técnica de solo
grampeado.
O emprego de técnicas de reforço de solos na estabilização de taludes e
escavação vem sofrendo grandes avanços nos últimos anos. Dentre estas técnicas, a de
solo grampeado vem ganhando cada vez mais espaço no cenário geotécnico mundial
(SILVA, 2010). O emprego crescente de tal técnica pode ser explicado principalmente
devido ao seu baixo custo, versatilidade de adaptação às geometrias variadas, alta
velocidade de execução e aplicação em solos inconsistentes com presença de nível
d’água.
O processo de execução do solo grampeado é bastante simples. Existem várias
metodologias de execução da técnica, as mais utilizadas são as que fazem uso de
grampos revestidos com nata de cimento ou por simples cravação de barras de aço. Em
escavações, primeiro executa-se o corte do maciço, em seguida crava-se a barra de aço
(grampo não revestido) ou executa-se a perfuração do furo para inserção da barra com
posterior injeção da nata de cimento; na última fase procede-se com o revestimento da
face.
A análise de estabilidade se dá por métodos baseados na análise de equilíbrio
limite, utilizam-se métodos modificados de estabilidade de taludes como, por exemplo,
Bishop, Fellenius ou Coulomb. As análises baseadas no método de equilíbrio não são
capazes de prever as deformações ocorridas na estrutura, portanto, para a elaboração de
projetos mais sofisticados, com grau de complexidade mais elevado, recomenda-se que
seja utilizada também uma análise tensão vs deformação, com o objetivo de avaliar
melhor a interação dos elementos estruturais com o solo.
No dimensionamento de uma estrutura de solo grampeado geralmente
consideram-se apenas a resistência à tração dos grampos, sendo desprezada a parcela de
resistência ao cisalhamento e à flexão. Os esforços de tração nos grampos geralmente
são muito superiores ao cisalhamento e flexão, daí alguns autores recomendarem que
estes últimos sejam desprezados. Alguns estudos mostram que os esforços cisalhantes e
de flexão crescem à medida que o talude torna-se menos inclinado. Entretanto, ainda
não há um consenso mundial referente à importância de se considerar ou não os efeitos
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cisalhantes e de flexão no dimensionamento de estruturas de contenção de solo
grampeado.
Após algumas décadas de sucessos na aplicação da técnica de solo grampeado,
controvérsias ainda persistem sobre o efeito da rigidez à flexão do grampo na
estabilidade de uma estrutura de solo grampeado (RAJU et al., 1997).
A interação entre o solo e o grampo é bastante complexa quando comparada a
algumas análises existentes na mecânica dos solos. As metodologias de análises
existentes até o presente momento fazem o uso, basicamente, da teoria de equilíbrio
limite, onde se admite que o elemento estudado tenha toda a sua resistência mobilizada
no momento da rotura com deslocamento nulo. Portanto, o método de equilíbrio limite
não é capaz de levar em consideração as deformações que ocorrem na massa de solo na
medida em que esta vai se aproximando da rotura. Os métodos correntes utilizados nas
análises de estruturas de solo grampeado são capazes de prever apenas os esforços
axiais que incidem sobre os grampos, desprezando a resistência à flexão e ao
cisalhamento do grampo nas análises de estabilidade.
Sobre a parcela de resistência a flexão, Jewell and Pedley (1990) relatam que a
resistência esta não é o foco correto em projetos de solo grampeado de rotina e nem em
taludes de inclinação acentuada. Já o projeto CLOUTERRE (1991), adotando método
Multicritério, leva em consideração nas análises da estrutura as parcelas de resistência
ao cisalhamento e à flexão, critérios C3 e C4 do método proposto por SCHLOSSER
(1982).
Segundo FRANCO (2010), nas análises de estruturas de solo grampeado a
consideração da parcela de resistência à flexão e ao cisalhamento podem gerar
diferentes resultados. A importância de tal parcela dependerá, sobretudo, da inclinação
do talude estabilizado, nos remetendo ao ângulo entre o grampo e a superfície potencial
de ruptura. Segundo SCHLOSSER (1991), a contribuição da flexão não é expressiva, o
que equivale a uma contribuição de 10% a 15% para grampos de diâmetro reduzido, o
que do ponto de vista prático não um fator preocupante.
Os métodos de análise de origem francesa, cinemáticos e multicritério, têm
sido questionados pela Universidade de Oxford, que discorda da consideração de flexão
composta nos grampos (Schlosser, 1991; Jewel e Pedley, 1990a, 1990b e 1991).
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É objeto deste trabalho quantificar os esforços cisalhantes e momentos fletores
em grampos através de ensaios em modelo físico em escala 1:1.
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2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUÇÃO

De uma obra de engenharia, as solicitações decorrentes da implantação nem
sempre podem ser adequadamente suportadas pelo maciço, tornando-se necessárias as
intervenções que promovam o seu reforço ou a melhoria de suas características
originais. Cada vez é mais frequente a necessidade de tratamentos de maciços, pois as
obras de engenharia tendem a ser mais arrojadas e executadas sobre condições
geológicas desfavoráveis, visto que a crescente ocupação do solo reduz as opções de
escolha de locais.

2.2

DESCRIÇÃO DA TÉCNICA DE SOLO GRAMPEADO

A técnica de solo grampeado consiste na estabilização rápida de taludes
naturais e escavações por meio da inclusão de reforços no maciço em furos pré-abertos
ou simplesmente pela cravação de barras de aço (figura 2.1). Os reforços são
comumente chamados de grampos, que são elementos estruturais de seção circular
compostos, em geral, de barras de aço revestidas ou não por nata de cimento. É comum
revestir a face do maciço com tela metálica seguida da aplicação de uma camada de
concreto projetado. Observam-se também faces compostas por blocos intertravados de
concreto e, em casos onde a face do talude é pouco íngreme, o revestimento é efetuado
apenas com camada vegetal. Um sistema de drenagem eficiente constitui um elemento
essencial para o bom funcionamento da estrutura.
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Figura 2.1 - Exemplo de uma obra de solo grampeado (FHWA, 2003).

O procedimento de execução de uma obra em solo grampeado consiste
basicamente em três etapas: escavação, instalação das linhas de grampos e proteção da
face do talude, essa sequência é mantida até que se atinja a cota desejada. No caso da
estabilização de taludes naturais ou artificiais somente as duas últimas etapas se
aplicam.
A geometria do talude e as propriedades mecânicas do solo são peças
fundamentais na escolha do grampo e na sua distribuição na massa de solo a ser
reforçada (FEIJÓ, 2007).
A estabilização por solo grampeado pode ser mais vantajosa do que outras
técnicas mais tradicionais como, por exemplo, cortinas atirantadas. As principais
vantagens referem-se ao tempo de execução, adaptação a geometrias variadas e custos.

2.3

HISTÓRICO

Pode-se dizer que o primeiro registro da utilização da técnica de solo
grampeado consta do ano de 1972, na cidade de Versailles, França. Naquela ocasião
fazia-se necessário a realização de um corte em um talude para que fosse possível a
construção de um trecho da ferrovia. A escavação se deu em solo arenoso com
parâmetros de resistência, ângulo de atrito e intercepto efetivo de coesão,
respectivamente, de 32° e 19 kPa. A altura da escavação foi de aproximadamente 18
metros com uma inclinação de 21° com a vertical (figura 2.2). Foram utilizadas barras
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de aço sem revestimento como elementos passivos, com comprimentos de 4 m e 6 m.
Após a execução dos grampos, foi projetada uma face em concreto armado. O trecho
reforçado de uma estrutura de solo grampeado pode ser entendido como um muro de
gravidade, garantido a estabilidade da zona não reforçada (EHRLICH et al., 2003).
Segundo DRINGENBERG & CRAIZER (1992), ocorreu na França em 1961 a
estabilização de um talude através da utilização de grampos..

Figura 2.2 - Primeira aplicação da técnica de solo grampeado - Versailles, França
(CLOUTERRE, 1992).

Pode-se se dizer que as origens do solo grampeado provêm das técnicas
desenvolvidas na década de 50 por engenheiros de minas na Europa (MITCHELL &
VILLET, 1987). De fato, a técnica de solo grampeado é muito parecida, tanto em
procedimento de execução como mecanismos de comportamento, com a técnica de
escavação de túneis, na qual adotam-se chumbamento, concreto projetado e tela de aço
como revestimento.
Nesse período a atividade de exploração de minério passava por grande
desenvolvimento; fazia-se necessário que as escavações fossem executadas com um
mínimo de tempo possível. Foi com base nessas exigências que surgiu a técnica de
escavação de túneis denominada NATM - New Austrian Tunneling Method. Com
aplicação desta técnica reduziam-se as possibilidades de desplacamento de lascas e da
propagação de descontinuidades pré-existentes no maciço rochoso, o qual passava a se
comportar como um bloco único (SILVA, 2010). Quando comparada com o método
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tradicional de escavação de túneis o método NATM conduz a espessuras mais delgadas
da parede de revestimento do que o método tradicional.
Após o surgimento da técnica proposta por Rabcewicz em 1945, inúmeros
outros processos de escavação foram surgindo, a grande maioria com base na
experiência adquirida de obras anteriores (VIEIRA, 1996).
Do manual da FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, intitulado MANUAL
FOR DESIGN & CONSTRUCTION MONITORING OF SOIL NAIL WALLS, pode-se
extrair o seguinte:

"The origins of soil nailing can be traced to a support system for underground
excavations in rock referred to as the New Austrian Tunneling Method"

Segundo FEIJÓ (2007), o desenvolvimento do solo grampeado pode também
ser atribuído às técnicas de solos reforçados que, em última análise, muito se
assemelham com as técnicas de solo grampeado.
Na América do Norte, o primeiro registro da aplicação desse sistema foi em
Vancouver, B. C. no início dos anos 70 como suporte temporário em escavações
(BYRNE et al., 1998).
Na Europa, os trabalhos mais antigos registrados foram de estruturas de
contenção construídas na Espanha (1972), França (1972/1973) e Alemanha (1976).
Estas estruturas geralmente eram construídas ao longo de rodovias, ferrovias ou, ainda,
em escavações temporárias em edifícios (BYRNE et al., 1998).
Na antiga Alemanha Ocidental a introdução da técnica de solo grampeado se
deu por volta do ano de 1975, com apoio de uma associação dirigida pela empresa Karl
Bauer AG, pela Universidade Karlsruhe e pelo Ministério de Pesquisa e Tecnologia
(FRANCO, 2010). Na pesquisa foram utilizados oito modelos em escala real durante
um período de quatro anos.
Foi criado na França durante a década de 80 o projeto CLOUTERRE que,
segundo FEIJÓ (2007), consumiu cerca de 4 milhões de dólares em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico.
No Brasil, as obras de solo grampeado tiveram uma evolução discreta no
início. Na década de 70 foram executadas por engenheiros de túneis, de forma intuitiva,
obras fazendo o uso da técnica de solo grampeado (ORTIGÃO et al., 1993). Uma das
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primeiras obras que se tem registro no Brasil foi a contenção de emboques de túnel do
sistema Cantareira, no estado de São Paulo, realizada por volta de 1970. Estas obras
foram executadas apenas com base na experiência em execução de túneis (ZIRLIS et
al., 1992).
Uma obra de solo grampeado executada na Praia de Icaraí, em Niterói, no ano
de 1984, pode ser considerada como a decisiva para a aceitação da técnica no Brasil.
Trata-se de uma escavação em solo de alteração de gnaisse, com 35 m de altura (DIAS
et al., 2005). Ressalta-se que esta última foi uma obra mista: o grampeamento se deu na
parte superior, com 17 m de altura e inclinação de 75°, já na parte inferior, com altura
de escavação de 18 m e paramento praticamente vertical, foram utilizados tirantes na
estabilização (DIAS et al., 2005).
Segundo PITTA et al. (2000), as primeiras obras em solo grampeado
concebidas no Brasil foram contenções executadas por simples cravação de barras de
aço, ou com perfuração em diâmetro muito próximo ao da barra de injeção executada.

Um resumo das obras realizadas no Brasil durante as décadas de 80 e 90
constam na tabela 1.
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Tabela 1 - Resumo das obras realizadas no Brasil (adaptada de ZIRLIS et al., 1992)
Barras de aço Furo
Número

Área
Ano
(m²)

Obra

Solo

Altura
H (m)

Inclinação Comprimento
ȕ (graus)
L (m)

N

Espaçamento

Revest iment o

ǚ

D

Horizont al

Vertical

Espessura

(mm)

(mm)

(m)

(m)

(mm)

Tipo

Kg/ m2
0,75

Tela de aço

1

Taboão da Serra, SP

700

83

Residual

25

55

4

1

25

75

2

1,5

70

1 Q47

2

F. Guedes, Fepasa, SP

350

83

Aterro

65

75

10,5

1

25

75

1,5

1,8

100

1 Q47

0,75

3

CBPO, Fepasa, SP

1400

84

Filit o

26

75

23

1

25

75

2

4

100

1 Q283

4,48

4

Sot er, Icaraí , RJ

1500

84

Residual

17

75

9

1

25

90

1,5

1,5

150

2 Q283

8,96

5

Odebrecht, BR-324, BA

800

86

M assapê

24

60

12

1

25

90

1,5

1,5

60

1 Q47

0,75

6

Surcap, BA

850

86

Residual

18,5

50

5

1

20

75

2

2

50

1 Q47

0,75

7

Ergon, BA

400

86

Residual

12,4

60

5

1

20

75

2

2

50

1 Q47

0,75

8

M ult if ormas, SP

1800

86

Saprolit o de Gnaisse

12

60

8,5

1

25

75

2,5

2

70

1 Q47

0,75

9

Comet a, SP

1350

87

Residual

15

60

7

1

20

75

2,5

2,5

50

1 Q47

0,75

10

Ciscea,Petropolis, RJ

500

88

Residual

9

75

5

1

25

50

1,5

1,5

100

1 Q47

0,75

11

P Berça, SP

450

88

Residual

10,7

70

4

1

25

75

1,5

1,5

100

1 Q47

0,75

12

OAS, Copene, BA

300

89

Aterro Arenoso

3,9

90

4

1

20

90

1

0,8

100

2 Q75

2,42

13

Hospit al Benef . Port ., SP

250

89

Aterro Arenoso

8

90

2,5

1

25

75

1,3

1,5

80

1 Q113

1,8

14

Granja Sait o, SP

750

90

Aterro Arenoso

5,1

90

6

1

23

75

1,2

1,2

120

2 Q47

1,5

15

Const rut ora It ajubá, BA

1100

91

Residual

11,5

70

6

1

22

75

2

2

70

1 Q47

0,75
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Shell, Est r. dos Pilões, SP 1800

92

Residual

10

75

3

1

22

crav

1,5

1,5

70

1 Q47

0,75

17

Shell, Posto Chame, BA

800

92

Residual

10

75

4

2

16

75

2

2

60

1 Q47

0,75

18

Votocel, SP

1300

93

Silit o

6

90

4

1

12,5

75

1

1

100

1 Q92

1,48

19

Rua dos, SP

800

93

Silte

7 a 16

60

6 a 10

1

25

75

1,5

2,1

100

2 Q92

2,96

20

Pect en, SP

350

93

Residual

10

75

3

1

22

crav

1,5

1,5

70

1 Q47

0,75

A primeira obra instrumentada de solo grampeado, cujo objetivo era de
conhecer melhor os mecanismos de comportamento da estrutura, foi concebida pela
Fundação GEO-RIO em 1992. Os resultados desta obra constam em ORTIGÃO et al.
(1992).

2.4

METODOLOGIA EXECUTIVA

A sequência construtiva de uma obra em solo grampeado utilizando barras de
aço revestidas com nata de cimento é sumarizada abaixo:

1. Escavação - A escavação inicial é realizada até certa profundidade, para a
qual a face da escavação permaneça estável durante um período curto de
tempo. Geralmente a profundidade de escavação nas etapas que se seguem
varia de 1 m a 2 m de profundidade. Para os casos de solos argilosos, estes
devem apresentar uma coesão efetiva mínima de 10 kPa de modo que o
solo permaneça estável durante o processo de escavação; para os casos de
9

areia úmida, devido ao fenômeno da sucção, pode-se empregar a técnica
de solo grampeado, exclui-se, portanto, a aplicabilidade da técnica em
areias secas sem qualquer cimentação ou solos argilosos muito moles
(ORTIGÃO, 1993). Deve-se atentar para a largura da escavação, uma vez
que esta deve ter espaço suficiente para proporcionar acesso aos demais
equipamentos - perfuração/injeção e aplicação do faceamento;

2. Perfuração e injeção - A perfuração dos furos é feita de forma a atender as
especificações de projeto, bem como: comprimento, diâmetro, inclinação e
espaçamentos horizontais. O pré-furo simples pode ser feito com
equipamento manual (trado) ou equipamento mecânico, em geral, estes
equipamentos variam de 50 kgf a 1000 kgf (FRANCO, 2010). Após
término da perfuração barras de aço são inseridas no furo, a fim de esperar
a injeção da nata de cimento. Geralmente utilizam-se barras maciças de
aço, mas há também relatos da utilização de elementos vazados e fibras
sintéticas. Elementos vazados apresentam uma facilidade quando se deseja
instrumentar o grampo, uma vez que o sistema de cabos da instrumentação
é passado pela parte interna da barra. Visando estabelecer o cobrimento
adequado das barras são utilizados centralizadores ao longo das barras. Por
último, procede-se com a injeção da nata de cimento por simples ação da
gravidade;

3. Revestimento da face - O faceamento não desempenha papel fundamental
na estabilidade global da estrutura, estudos demonstram que a estrutura
permaneceria estável mesmo sem a face. No entanto, a presença da face
impede que roturas localizadas ocorram ao longo do faceamento. O
revestimento da face é feito geralmente com concreto projetado. Instala-se
uma tela metálica soldada e em seguida procede-se com a aplicação do
concreto, terminado esta fase espera-se um tempo mínimo para a cura do
material, em seguida procede-se com a fixação do grampo junto à face por
meio de porcas, em geral. Ao final aplica-se uma pequena carga de
incorporação normalmente da ordem de 5 kN, garantindo o contato entre o
solo e a face de concreto projetado.
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Um esquema simplificado da metodologia de execução da técnica é
apresentado na figura 2.3.

Figura 2.3 - Etapas de execução (FHWA, 2003).
2.5

GRAMPO

Os grampos são elementos passivos que atuam como elementos de reforço
numa estrutura de solo grampeado, em geral, são formados por barra de aço revestida
com algum material aglutinante com características cimentícias, em geral, faz-se o uso
de uma mistura composta por cimento e água.
Segundo EHRLICH (2003), os reforços comumente utilizados em estruturas de
solo grampeado são barras de aço protegidas por nata de cimento em furos pré-abertos.
A nata é injetada por gravidade, aderida à barra ao longo de todo o comprimento e o
grampo não é protendido. Em obras provisórias as barras podem ser simplesmente
cravadas sem a proteção de nata de cimento. A execução por simples cravação das
barras tem a vantagem de ser um processo rápido, fornecendo grande produtividade
quando comparada com o processo utilizado para grampos revestidos. Por outro lado
grampos cravados apresentam baixa resistência ao arrancamento, tem seu comprimento
limitado até certo valor, e na ocorrência de pedregulhos ou matacões sua execução pode
não ser possível; por último, necessita-se de uma densidade muito grande de grampo
11

para que seja possível a estabilização. A cravação de grampos é feita com o uso martelo
pneumático, fazendo com que a produtividade de execução dos grampos aumentem,
entretanto, a resistência ao cisalhamento no contato solo-grampo no geral é pequena,
alcançando valores entre 30 kPa e 40 kPa para os casos de solos arenosos (FRANCO,
2010).
Tomando a descrição de grampo dada pela Norma de estabilidade de encosta,
ABNT NBR 11682 (2009), este pode ser definido como:

Elemento de reforço do terreno constituído de perfuração preenchida com
calda de cimento, ou argamassa, compósito ou outro aglutinante e elemento
resistente à tração/cisalhamento. Tem a finalidade de distribuir cargas ao
longo de todo o seu comprimento, interagindo com o terreno circunvizinho,
podendo parte da carga mobilizada ser absorvida pela cabeça. A mobilização
de carga no grampo é induzida pela deformação do terreno por pequena carga
aplicada na extremidade externa. Diferem dos tirantes, conforme descrito na
ABNT NBR 5629, por não apresentarem trecho livre e serem passivos.

Na prática brasileira há a predominância do uso de grampos moldados no solo
e não cravados (PITTA et al., 2000). Na confecção dos grampos injetados normalmente
faz-se o uso de barras de aço CA-50 com diâmetro que varia em média de 10 mm a 25
mm. Para revestir a barra utiliza-se, em geral, nata de cimento com fator água/cimento
próximo de 0,5. Na prática americana o fator água/cimento tipicamente utilizado é de
0,4 a 0,5. Deve-se evitar a utilização de nata de cimento ou argamassa de maior
consistência, uma vez que esta pode dificultar a instalação de suportes centralizadores
(FHWA, 2003).
Alguma melhora na resistência ao arrancamento tem se observado quando,
após a injeção da nata por simples ação da gravidade, aplicam-se incrementos de
pressão a fim de aumentar a aderência da nata com o solo ao seu redor e diminuir os
vazios possivelmente gerados pelo processo de exsudação, algo semelhante ao que
ocorre em fundações do tipo estaca-raiz. PITTA et al. (2000) realizou um estudo
comparativo na tentativa de avaliar o efeito da injeção na resistência ao arrancamento
dos grampos. A pressão de injeção média obtida no estudo foi de 1,50 MPa. Observa-se,
analisando a figura 2.4, que de fato há aumento da resistência ao arrancamento quando
se faz uso da aplicação de pressão no grampo.
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Figura 2.4 - Resistência ao arrancamento de grampos injetados e não injetados (PITTA
et al., 2000).

LEITE (2007) incorporou fibras de polipropileno em substituição aos grampos
comumente utilizados. A verificação da aplicabilidade das fibras foi feita analisando
ensaios de arrancamento realizados no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Os resultados apresentados por LEITE (2007) mostram que os grampos com fibras de
polipropileno apresentam uma resistência média ao arrancamento da ordem de 60 % dos
grampos convencionais.
Em 1997, um modelo físico em escala real foi concebido para estudar o
comportamento de uma estrutura de solo grampeado (RAJU et al., 1997). Nessa
pesquisa foram utilizadas barras de seção quadrada e vazada, cujas dimensões da seção
do grampo foram (50 x5 0)cm, e espessura da "parede" de 1,66 mm. Abaixo é
apresentado um detalhe do grampo utilizado por Raju et al. (1997) (figura 2.5 e figura
2.6).
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Figura 2.5 - Grampo utilizado no

Figura 2.6 - Detalhe da seção do grampo

modelo físico (RAJU et al., 1997).

(RAJU et al., 1997).

Estudos referentes à utilização de revestimento alternativo em substituição a
nata de cimento vêm sendo realizados. LIMA (2009) verificou a aplicabilidade de uma
mistura contendo cimento+solo+água, comumente chamada de mistura solo-cimento.
Ainda segundo este autor esse tipo de mistura pode substituir a nata de cimento
convencional para casos em que não haja a necessidade de cura rápida da solução, algo
que acontece na estabilização de taludes.
Mais detalhes sobre alguns tipos grampos podem ser encontrados em
FRANCO (2010).

2.6

FACE
O faceamento do solo grampeado tem a função de garantir a
estabilidade da massa de solo localizada entre os grampos e a proteção contra
processos erosivos (EHRLICH et al., 2012).

A face normalmente tem função secundária na estabilização, objetivando
basicamente evitar roturas localizadas entre grampos e controle dos processos erosivos,
entretanto, a rigidez da face pode restringir movimentos laterais e limitar movimentos
verticais proporcionando diminuição dos momentos fletores dos grampos (EHRLICH et
al., 1996).
Atualmente existem várias alternativas para o material da face. Em geral, em
estruturas de solo grampeado as tensões que chegam à face são relativamente baixas,
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possibilitando a utilização de revestimentos mais esbeltos em substituição àqueles de
concreto armado.
Os tipos de faceamento são:
•

concreto projetado;

•

blocos pré-moldados intertravados de concreto;

•

vegetação com ou sem geomanta.

O revestimento de concreto projetado é a solução mais empregada nos locais
onde as condições de acesso são mais fáceis (EHRLICH et al., 2012). Nestes locais os
equipamentos necessários para a execução do faceamento podem ser transportados sem
maiores problemas. No faceamento por concreto projetado é utilizada uma tela metálica
que é chumbada no maciço de solo. O dimensionamento da face de concreto projetado
deve ser feito considerando a face como uma laje (figura 2.7), de dimensões Sv
(equivalente ao espaçamento vertical dos grampos) x Sh (espaçamento horizontal dos
grampos) apoiada nas bordas sujeita a uma carga distribuída provocada pelo empuxo
entre os grampos (EHRLICH et al., 2012).

Figura 2.7 - Consideração das solicitações de empuxo na face de concreto projetado do
solo grampeado para dimensionamento estrutural (EHRLICH et al., 2012).

Nos últimos anos têm surgido algumas aplicações com o uso de blocos
intertravados de concreto como elemento de face em estruturas de solo grampeado
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(SARAMAGO et al. 2005 e SILVA et al. 2010). A opção por revestimento de blocos
intertravados de concreto conduz a uma inclinação da face pré-estabelecida pelo
formato do bloco, atualmente tem-se conhecimento de blocos de concreto que ao final
fornecem uma inclinação da face de 84° e 76°, aproximadamente. A ligação da cabeça
do grampo é feita com a concretagem do bloco (figura 2.8).

Figura 2.8 - a) detalhe da perfuração com trado; b) concretagem junto ao corte; c)
concretagem do bloco; d) colocação dos blocos acima do grampo e concretagem final
(SARAMAGO et al. 2005).

Na ocorrência de faceamento com blocos de concreto, quando a o espaçamento
entre grampos for maior que 1,80 m deverão ser utilizados grampos curtos adicionais a
cada 1 m que deverão ser solidarizados à face (EHRLICH et al., 2012).
Outra opção de revestimento é a utilização de cobertura vegetal utilizada em
taludes menos íngremes. Em taludes com baixa inclinação tem-se o aumento do
comprimento de transferência na cunha ativa e diminuição das tensões junto à face.
Segundo EHRLICH et al. (2003), nestes casos a estabilidade próxima à face aumenta
significativamente e o revestimento da face, do ponto de vista estrutural, pode se tornar
desnecessário, daí a opção por se utilizar cobertura vegetal como revestimento da face,
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neste tipo de aplicação a cobertura vegetal teria como objetivo principal combater
possíveis processos erosivos na face.

2.7

LIGAÇÃO DO GRAMPO COM A FACE

Os grampos poderão estar ou não ligados à face do solo grampeado. Na figura
2.9 são apresentados alguns detalhes de grampos utilizados e de suas cabeças
(EHRLICH et al., 2012).

Figura 2.9 – Tipos de cabeças para grampos: a) embutida na face por meio de dobra no
aço; b) fixada por placa metálica, rosca e porca; c) feixe de barras embutido na face por
dobra (DIAS et al., 2006); sem cabeça (EHRLICH, 2003); e) com manta vegetal, tela,
placa e porca (fonte: EHRLICH et al., 2012).
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Segundo EHRLICH (2003), é possível também a execução dos grampos sem
cabeça, que podem ser associados à vegetação da face e drenagem superficial em
taludes com inclinações inferiores a 60 °.
O tipo fixação do grampo à face interfere na distribuição dos esforços.
Segundo SPRINGER et al. (2001), no caso de grampo fixo à face, os maiores esforços
ocorrem junto à face; para grampos livres o ponto de máxima tensão de tração se
desloca para parte interior.

2.8

COMPORTAMENTO
Sob condições de trabalho, pode-se considerar nulas as movimentações
relativas solo-reforço (Jewell, 1980). Isto significa que não ocorre
deslizamento no contato e que são as mesmas as deformações no solo e no
reforço nessa interface (EHRLICH et al., 2003).

A técnica de solo grampeado tem seu comportamento comandado pelas forças
de atrito no contato solo grampo. Com a inclusão dos grampos promove-se a “costura”
do solo entre a zona passiva e a zona ativa, proporcionando a melhora na estabilidade
do conjunto (EHRLICH, 2003).

Figura 2.10 – Mecanismo de comportamento de uma estrutura de solo grampeado
(MITCHELL & VILLET, 1987).
Outra forma de interação entre solo e o grampo, geralmente desprezada, é
aquela referente à pressão passiva que o solo transmite ao grampo, mobilizando sua
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resistência ao cisalhamento e a flexão. Esta mobilização ocorre apenas se uma zona de
cisalhamento se desenvolver na massa de solo reforçado (CLOUTERRE, 1991), e é
mais importante para reforços com rigidez elevada.
A distribuição dos esforços de tração se dá basicamente da forma como é
apresentada na figura 2.10, na zona ativa as forças de atrito mobilizadas nos grampos
são dirigidas em direção ao faceamento, já na região ancorada na zona passiva (zona
resistente) as forças de atrito são opostas, apontado para dentro da massa de solo. A
máxima solicitação de tração no reforço se dá no ponto de separação entre a zona ativa e
a zona passiva.
Os grampos são elementos estruturais de natureza passiva, como tal,
necessitam que haja movimentações da massa de solo para que sua resistência seja
mobilizada. Os esforços axiais mobilizados ao longo dos grampos são devidos às
descompressões laterais ocasionadas pelo avanço da escavação (SILVA, 2010); para o
caso de reforço de taludes naturais a mobilização dos esforços nos grampos se dá,
principalmente, pela diminuição da resistência ao cisalhamento do solo. Em solos não
saturados a variação da resistência do solo é mais sensível à variação do teor de
umidade, isso implica que em períodos chuvosos tem-se a diminuição da sucção nos
solos não saturados, fazendo com que haja decréscimo da sua resistência e,
consequentemente, acarretando maiores esforços nos grampos. A chuva é um dos
condicionantes mais significativos, sabe-se que quase todos os registros de rupturas de
taludes estão associados a episódios de chuvas de forte intensidade, ou de períodos
prolongados.
SILVA (2010) instrumentou uma obra de solo grampeado concebida na
rodovia RJ123, sendo os valores dos teores de umidades (figura 2.11) e esforços nos
grampos (figura 2.12) monitorados ao longo do tempo. Na região de implantação da
obra as chuvas se concentram de outubro a março, ocorrendo com maior intensidade no
mês de dezembro (SILVA, 2010). Nota-se, portanto, que os maiores esforços medidos
nos grampos se deu no período de dezembro de 2009 (figura 2.12), dessa forma, podese dizer que o aumento na mobilização da resistência do grampo está relacionado com a
diminuição da sucção do solo.
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Figura 2.11 – Variação do teor de

Figura 2.12 – Evolução da distribuição de

umidade com a profundidade determinada

esforços normais no grampo intermediário

nos períodos seco (2008) e chuvoso

da estaca 44 (SILVA, 2010).

(2009) (SILVA, 2010).

O ponto de máxima tração no grampo dependerá da posição que este se
encontra dentro da massa de solo, da ligação com o sistema de faceamento, da
inclinação deste em relação a superfície potencial de ruptura e da rigidez da face. Nos
grampos superiores o ponto de máximo esforço de tração estará mais afastado do
faceamento do que nos grampo próximos ao pé da escavação (figura 2.13). Observações
experimentais têm indicado que o ponto de Tmáx na parte superior ocorre a uma distância
0,3H a 0,4H da face (PLUMELLE et al., 1990; BYRNE et al., 1998). Tem-se, a priori,
que em escavações com paramento vertical os grampos situados na parte superior da
escavação terão sua resistência ao arrancamento mais mobilizada do que aqueles
grampos situados na parte inferior, isso é uma característica inerente da própria técnica,
uma vez que à medida que a escavação vai avançando o solo vai sendo desconfinado,
mobilizando cada vez mais os grampos já instalados (figura 2.14). Os grampos mais
próximos ao pé da escavação têm o ponto de máxima tração mais próximo ao
faceamento, fazendo com que em alguns casos seja necessária uma face estruturalmente
adequada para atender a tais esforços, caso contrário poderá ocorrer ruptura por
puncionamento na cabeça do grampo. Nos grampos situados na parte inferior da
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escavação o ponto de Tmáx ocorre aproximadamente entre 0,15H a 0,20H a partir do
faceamento (LAZARTE et al., 2003).

Figura 2.13 – Variação do ponto de Tmáx nos grampos variando com a profundidade de
instalação (LAZARTE et al., 2003).

Figura 2.14 – Distribuição dos esforços axiais e deslocamentos horizontais de uma
escavação grampeada (LAZARTE et al., 2003).
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A distribuição dos esforços ao longo do grampo foi apresentada de forma
simplifica por LAZARTE et al. (2003). O diagrama simplificado é composto por três
segmentos de reta (figura 2.15) que levam em consideração a resistência ao
arrancamento do grampo e o esforço máximo de tração Tmáx..

Figura 2.15 – Distribuição simplificada dos esforços axiais (LAZARTE et al., 2003).

Segundo LAZARTE et al. (2003), analisando os segmentos de reta de dentro
para fora, temos que:

i.

Gradiente de inclinação da reta em aclive definida pela razão entre a
tração máxima (Tmáx.) e a resistência ao cisalhamento máxima de
interface solo-grampo (qs) ao longo do comprimento ancorado;

ii.

Trecho horizontal que define o patamar da carga de tração máxima;

iii.

Trecho em declive com a mesma inclinação do trecho ancorado até a
cabeça do grampo definindo o valor de tensão junto à face.

Sugere-se na proposta apresentada por LAZARTE et al. (2003) que os valores
de tensão junto à face esteja compreendida entre 0,6 e 1,0 da tração máxima para os
faceamento comumente utilizados. RP, RT e RF na figura 2.15 é, respectivamente,
resistência do grampo ao arrancamento, resistência do reforço ao carregamento normal e
resistência máxima do faceamento. Definido as variáveis tem-se as seguintes hipóteses:
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1 – RP< RT< RF – mecanismo controlado pelo arrancamento do grampo;
2 – RT< RP< RF – mecanismo controlado pela resistência do grampo;
3 – RF< RP ou RF – mecanismo controlado pela resistência da face em função
da razão T0/Tmáx.;
Em CLOUTERRE (1991) é apresentado resultados da monitoração de um
grampo intermediário durante as fases de execução de estrutura de solo grampeado até,
aproximadamente, 100 dias do término da obra. As medições dos esforços foram feitas
na cabeça do grampo; contatou-se que o desenvolvimento das tensões durante as fases
de escavação estão relacionadas ao progressivo alívio de tensões e ao fenômeno da
fluência no reforço. Mesmo submetido a carregamento constante ao longo do tempo, o
grampo sofre deformações devidas a sua fluência, promovendo significativo aumento
das tensões na fase de paralisação da escavação.

Figura 2.16 – Resultados da monitoração do grampo 3 durante o avanço da escavação
grampeada (CLOUTERRE, 1991).

A resistência ao cisalhamento no contato solo – grampo é bastante influenciada
por uma série de fatores como, por exemplo, dilatância, deslocamentos da face, teor de
umidade e processo de instalação do grampo, daí a recomendação de se executarem
ensaios de arrancamentos para quantificar o real valor de qs.
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2.8.1

DESLOCAMENTOS

Em escavações, o solo que forma a parede de solo grampeado é sujeito à
descompressão lateral durante as escavações sucessivas. Os valores máximos de
deslocamento vertical e horizontal, em geral, ocorrem no topo ao final da construção
(HENRIQUES JUNIOR et al., 2010).
Segundo observações de campo, no estágio final de construção, os
deslocamentos horizontais no topo da escavação variam entre 0,10%H e 0,30%H, sendo
reduzidos à medida que se distanciam da face. Variações de 0,07%H a 0,30%H foram
observadas em obras nos Estados Unidos e entre 0,25%H a 0,30%H em obras na
Alemanha (SCHLOSSER et al., 1992)
SPRINGER (2006) elenca alguns fatores determinantes na magnitude das
movimentações em estruturas de solo grampeado, os quais:
•

Sequência construtiva;

•

Altura das faces de escavação;

•

Espaçamento entre grampos;

•

Fator de segurança global da massa reforçada;

•

Razão entre o comprimento do grampo/altura da massa reforçada;

•

Inclinação dos grampos;

•

Capacidade de suporte do solo de fundação.

Grampos instalados sem inclinação são mais eficientes no controle de
movimentações laterais e promovem maior resistência ao cisalhamento contribuindo
para a estabilidade da massa de solo reforçado (CLOUTERRE, 1991).
SHAFIEE (1986) realizou pesquisa para estudar a influência da orientação do
grampo nas deformações da massa de solo reforçado usando o método de elementos
finitos; foram avaliados muros de solo grampeado com grampos dispostos a 0° e 30° em
relação a horizontal. Os deslocamentos são maiores na face do muro para o caso de
grampo instalados com 30° de inclinação com a horizontal.
A direção “ótima” de grampos flexíveis em relação a normal da superfície
potencial de ruptura, segundo JEWELL (1980), é de aproximadamente 30° (figura 2.7).
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Figura 2.17 – Influência da orientação do grampo (JEWELL, 1980).

2.8.2

INFLUÊNCIA DA DILATÂNCIA

Assim como em estruturas de solo reforçado o fenômeno da dilatância
influencia no mecanismo de interação entre o solo e o reforço. Segundo CLOUTERRE
(1991), a ocorrência da dilatância faz com que haja incrementos de tensão normal
próximo ao grampo, influenciando na tensão de cisalhamento desenvolvida na interface
solo-grampo.
A resistência ao arrancamento dos grampos é função da tensão vertical efetiva
atuante sobre ele e pelo ângulo de atrito na interface solo-grampo. Se o solo tender a se
dilatar e, estando este impedido de se deformar, haverá um aumento na tensão vertical
efetiva atuante na superfície do grampo (CLOUTERRE, 1991). Uma das dificuldades
em se determinar o valor da resistência ao arrancamento em solos granulares compactos
se deve ao fato da difícil determinação da tensão efetiva, pois seu valor sofre alterações
devido ao fenômeno da dilatância (RICCIO FILHO, 2007). Sabe-se que o aumento da
tensão confinante diminui a tendência de aumento de volume, portanto, o efeito da
dilatância diminui a medida que os carregamentos verticais vão aumentando, uma vez
que as tensões horizontais são proporcionais a tensão vertical efetiva.
A quantificação da resistência ao arrancamento torna-se difícil também por
conta das incertezas que envolvem a estimativa do valor do ângulo de atrito de
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interface. Portanto, não só a tensão vertical efetiva dificulta a obtenção da resistência ao
arrancamento, mas também o conhecimento do valor do ângulo de atrito na interface
solo - grampo. Outro fator de grande influencia é qualidade de execução dos grampos,
que nos remete ao processo executivo como um todo, desde a escolha dos materiais
constituintes, cimento, por exemplo, até a forma como é feita a inserção da barra e
injeção da nata de cimento. Da difícil determinação da resistência ao arrancamento
recomenda-se executar ensaios de arrancamento nos grampos de estruturas de solo
grampeado.
Conforme definido por SCHLOSSER & ELIAS (1978) o coeficiente de atrito
na interface pode ser definido da seguinte forma:

ߤ כൌ 

߬
ߪ௩

onde:
τ - é a tensão cisalhante desenvolvida na interface solo-grampo;
σ'v - é a tensão vertical efetiva referente à camada de solo acima do grampo.
Influência da inclinação dos grampos.

Nota-se que o coeficiente definido acima pode ser significativamente maior do
que o real, definido por:

ߤ כൌ 

߬
ߪ௩   οߪ

onde:
Δσ - é o incremento de tensão vertical ocasionado pelo fenômeno da dilatância.
Este fenômeno foi medido em campo pela primeira vez por PLUMELLE
(1979) (CLOUTERRE, 1991). Analisando a figura 2.18 pode-se perceber que para
pontos próximos ao grampo a tensão vertical medida pode ser até quatro vezes maior
que a tensão geostática.
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Figura 2.18 - Incremento de tensão normal devido ao fenômeno da dilatância
(CLOUTERRE, 1991).

O fenômeno da dilatância em estruturas de solo grampeado também foi
observado durante ensaios de arrancamento de grampos em pequena escala em câmaras
de calibração, estes ensaios faziam parte do projeto Clouterre (CLOUTERRE, 1991).
Em obras de solo grampeado "in situ" o fenômeno foi observado por CARTIER e
GIGAN (1983).

2.8.3

RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO

O comportamento do solo grampeado é influenciado pelo mecanismo de
interação entre o solo e o grampo, pode-se dizer que a mais importante interação é o
atrito unitário desenvolvido na interface solo-grampo (EHRLICH, 2012). A
metodologia de projeto de solo grampeado baseia-se basicamente na resistência ao
arrancamento do grampo, análise de estabilidade de interna. Partindo desse princípio,
para que a estrutura permaneça estável, o atrito unitário desenvolvido na interface sologrampo deverá ser menor que o valor da resistência ao arrancamento, caso contrário a
estrutura atingiria o colapso.
O valor da resistência ao arrancamento do grampo é influenciado pelas
propriedades do solo, propriedade dos grampos, forma de interação entre esses dois
últimos e, por último, não menos importante, na qualidade de execução da metodologia
empregada.
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Há depender das características do solo, o valor da resistência ao arrancamento
pode se encontrar muito baixa, necessitando de uma quantidade elevada de grampos
para que a estrutura atenda aos critérios de estabilidade. Visando suprir essa deficiência,
processos executivos do grampo têm sido implementados na tentativa de aumentar a
resistência de interface. Foi dessa necessidade que surgiu o processo executivo
utilizando fases de injeção da nata de cimento sob pressão, quando se faz o uso de
grampos revestidos.
Alguns autores vêm realizando ensaios de arrancamento em grampos adotando
diferentes processos de injeção da nata de cimento na tentativa de verificar a influência
do parâmetro qs. EHRLICH & SILVA (2012) agrupou resultados de ensaios de
arrancamento publicados na literatura (figura 2.19), os resultados são referentes à
grampos executados com as seguintes fases: (1) bainha; (2) bainha e fase de injeção; (3)
bainha e duas fases de injeção e (4) bainha e três fases de injeção.

Figura 2.19 - Resistência ao arrancamento de grampos (qs) em função do número de
injeções de nata de cimento (EHRLICH & SILVA, 2012).
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Pode-se verificar que a resistência ao arrancamento poderia ser aumentada
injetando a nata de cimento sob pressão, algo que já se verifica nos trabalhos publicados
na literatura. Uma abordagem crítica sob o aspecto do ganho de resistência é dado por
EHRLICH & SILVA(2012), que diz:

Deve-se atentar que este aumento da resistência permitiria a diminuição
do comprimento do grampo, mas, por outro lado, ter-se-ia também diminuída
a agilidade da implantação da obra. (EHRLICH & SILVA, 2012).

A viabilidade da utilização do processo de execução deve ser avaliada não
somente analisando o ganho de resistência, mas também o tempo necessário para
implantação da obra, conforme comentário acima.
Dependendo do tipo de solo, somente a injeção simples da bainha poderia
promover valores de resistência ao arrancamento satisfatório. A aplicação da nata de
cimento sob pressão pode ser vantajosa para os casos de solos com baixa resistência,
porém, observa-se que mesmo para esses casos, apenas uma primeira fase de injeção
seria razoável (EHRLICH & SILVA, 2012).
A injeção da nata de cimento sob pressão diminui os vazios ocasionados pelo
processo de exsudação da nata de cimento, conferindo maior continuidade do
revestimento em todo o comprimento do grampo. Em uma primeira análise, o ganho de
resistência ao arrancamento está associado ao preenchimento dos vazios no contato
solo-grampo. É intuitiva tal afirmação uma vez que o preenchimento dos vazios no
grampo aumenta a superfície de contato solo-grampo.
A importância do preenchimento dos vazios no grampo através do processo de
injeção da nata de cimento sob pressão é apresentado por SOUZA (2005), que diz:

Cuidado especial deve ser tomado para grampos executados apenas com
bainha, uma vez que a nata de cimento tende a sofrer processo de exsudação
durante o processo de cura da mistura (SOUZA, 2005).
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2.8.4

SISTEMA DE DRENAGEM

A presença de água no solo influencia no seu comportamento - conforme o
princípio que rege a mecânica dos solos, o princípio das tensões efetivas enunciado em
1936 por KARL TERZAGHI. Além da influência na resistência ao cisalhamento do
solo a água altera o seu peso específico, que é aumentado devido à presença de água nos
vazios do solo; há também acréscimo do empuxo que atua sobre a face de solo
grampeado. Dessa forma, um bom sistema de drenagem constitui um elemento essencial
para o bom funcionamento da estrutura.
Na prevenção de pressões de água, que poderão se desenvolver na face do solo
grampeado, são utilizados sistemas de drenagem, tais como: drenos pontuais (barbacãs);
geodrenos verticais instalados entre a face e a escavação; drenos horizontais profundos DHP's e sistema de drenagem superficial.
Algumas roturas em estruturas de solo grampeado relatadas na literatura estão
associadas à ineficiência do sistema de drenagem, podendo-se citar a rotura ocorrida em
1999 na cidade de Guarulhos - SP. Neste caso, conforme descrito por Souza (2005), o
sistema de drenagem instalado entre a face e a escavação teve sua saída junto à base do
muro vedada, comprometendo a funcionalidade do sistema e levando a estrutura a
rotura.

2.9

COMPARAÇÃO COM CORTINA ATIRANTADA
O efeito do grampo é de reforço do terreno, um conceito antigo e
intuitivo. Com os tirantes, ocorre a protensão e a mudança do estado de
tensões do terreno, conceito mais recente (DIAS et al., 2005).

Devido ao aspecto visual ser parecido com a técnica de estabilização por meio
de ancoragens ativas, a técnica de solo grampeado muitas vezes é associada à técnica de
cortina atirantada. Ressalta-se que apesar do seu aspecto visual parecido estas duas
apresentam comportamento bastante distinto do ponto de vista mecânico. Nos projetos
onde se opta pela solução com ancoragens, estas são consideradas forças externas com
magnitudes, direções e sentidos definidos, aplicadas sobre a estrutura da face que, por
sua vez, distribui as pressões ao longo do seu contato (figura 2.20). Visto a protensão
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das ancoragens, no caso, as deformações são minimizadas. Já nas obras de solo
grampeado, os grampos são elementos passivos e o mecanismo de estabilização se dá
pelo atrito na interface solo grampo. Nestas obras, deformações são necessárias para
mobilização da resistência do grampo e, portanto, tem-se intrinsicamente maior
deformabilidade coparativamente às cortinas ancoradas.
A estabilidade nesse tipo de estrutura é alcançada por meio da inserção de
tirantes, que são submetidos a carregamentos externos (protendidos) com tendência a
neutralizar as deformações. Em comparação com a técnica de solo grampeado, mesmo
com a mudança na geometria do maciço, as deformações são neutralizadas para o caso
de cortinas atirantadas, já para o caso de obras em solo grampeado as deformações que
ocorrem ao longo do tempo é uma característica inerente da técnica, portanto, obras de
solo grampeado são deformáveis pelo seu princípio de funcionamento.

Figura 2.20–Cortina atirantada (FEIJÓ, 2007).

Do ponto vista executivo, algumas semelhanças são observadas entre estas
duas, por exemplo, a execução pode se dar de forma ascendente ou descendente; há a
necessidade da execução de furo no maciço para a inserção do elemento de reforço,
nota-se que esta última semelhança não se aplica aos grampos cravados.
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Obras em solo grampeado são relativamente mais baratas que àquelas em
cortina atirantada, uma vez que seu processo de confecção é relativamente simples,
necessitando de equipamentos menos robustos, e menores quantidades de materiais na
confecção da face, entretanto, a escolha por uma ou outra técnica dependerá das
condições peculiares que envolvem cada obra. A vantagem do baixo custo advém
também da redução do prazo da obra em solo grampeado, uma vez que não é necessário
esperar a cura de um estrutura de concreto para prosseguir com o trabalho do grampo
como elemento de estabilização( DIAS, 2005).

2.10 MÉTODOS DE ANÁLISE

2.10.1 MÉTODO MULTICRITÉRIO (SCHLOSSER, 1982)

A análise de estruturas de solo grampeado teve um grande avanço no que se
refere à metodologia de análise de estabilidade com o aparecimento do método
Multicritério; alguns autores se referem ao método como o sendo o mais abrangente
entre os métodos de análise de estabilidade da atualidade (SILVA, 2010). O método
proposto por SCHLOSSER (1982) incorpora parcelas de resistências até então
excluídas por outros métodos, a parcela de resistência ao cisalhamento (ou corte) e a
flexão do grampo ganham uma nova abordagem neste método. No método multicritério
são avaliadas a resistência ao arrancamento, pressão lateral solo/grampo, resistência ao
cisalhamento e à flexão do grampo, sendo que fatores de segurança parciais são
adotados para minorar a resistência do grampo, pressão lateral limite do solo e para
minorar a resistência ao arrancamento. A análise da estabilidade da estrutura é feita
avaliando os quatros itens acima, sendo estes analisados em conjunto (figura 2.21). Os
critérios acima descritos foram denominados C1, C2, C3 e C4. O critério C1 se refere à
resistência ao arrancamento, C2 é o critério que leva em consideração a pressão lateral
solo-grampo, C3 avalia a ruptura do grampo por corte e tração combinadas e, por
último, o critério C4 se refere à parcela de resistência à flexão do grampo, ou seja,
avalia a ruptura do grampo por momento fletor excessivo.
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Figura 2.21 – Combinação dos critérios de ruptura propostos pelo método Multicritério
(CLOUTERRE, 1991).

A análise de estabilidade do maciço reforçado é feita utilizando métodos de
cálculo de estabilidade de taludes já consagrados como, por exemplo, o método de
Fellenius e de Bishop. Ressalta-se que a busca pela superfície crítica é feita já
considerando a presença dos esforços dos grampos no equilíbrio. Outros autores
incorporaram a abordagem multicritério, que consiste na consideração de vários fatores,
mas a abordagem dada pelo método Francês é mais rigorosa, uma vez que verifica a
plastificação do solo devido à pressão normal excessiva (SILVA, 2010).
A avaliação da resistência do grampo é feita combinando solicitações de
tração, cisalhamento e flexão com suas respectivas resistências. O critério adotado pelo
método Francês é aquele proposto por Anthoine (Anthoine, 1987 apud L´Ecole
Nationale des Ponts et Chaussés, ENPEC, 1991), que define a resistência do grampo
como:
ܶ ଶ
ܶ ଶ
ܯ
൬ ൰  ൬ ൰  ฬ ฬ dͳ
ܴ
ܴ
ܯ

2.1

Na expressão 2.1, Tn corresponde a resistência à tração do grampo, Rn é a
resistência ao cisalhamento do grampo e M0 é o momento de plastificação do grampo.
Os valores de resistência a serem incorporados no critério de Anthoine (1990) são
correspondentes a condição de tração pura, cisalhamento puro e flexão simples.
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A estabilidade de uma estrutura de solo grampeado é verificada sob o estado
limite último, por meio da busca da superfície potencial de ruptura mais crítica, através
de análise dos elementos internos (grampos), mista e externa (SILVA, 2010). Em suma,
o projetista deverá definir a geometria e as demais características do solo grampeado,
obter as curvas multicritério, realizar a busca pelo círculo que corresponda ao fator de
segurança crítico e verificar se o valor obtido para esse fator de segurança atendo ao
mínimo especificado.

CRITÉRIO C1 (arrancamento dos grampos)

A resistência ao arrancamento do grampo é abordada no primeiro critério no
método Francês, a formulação desse critério ou do mecanismo que comanda essa
resistência é a mesma daquela adota pelos demais métodos, sendo definida como:
ܶ݊  ݏݍǤ ߨǤ ܦǤ ܽܮ

2.2

O parâmetro qs é a resistência ao arrancamento do grampo (F/L²), D é o
diâmetro equivalente do grampo (L) e La é o comprimento de ancoragem (L). No plano
(Tc x Tn), este critério é representado por uma reta perpendicular ao eixo Tn (figura
2.21). É recomendado ainda pelo projeto CLOUTERRE (1991) a incidência de um fator
de segurança parcial sobre a resistência ao arrancamento do grampo, SCHLOSSER
(1992) sugere que este fator de segurança seja de 1,5. O comprimento de ancoragem a
ser incorporado na expressão acima deve ser tomado como prescrito por CLOUTERRE
(1991), para o caso de uma obra em solo grampeado com grampos conectados à face
vertical o comprimento de ancoragem será o comprimento do grampo embutido na zona
passiva (figura 2.22).
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Figura 2.22–Definição do comprimento de ancoragem conectados à face
(CLOUTERRE, 1991).

Para estrutura de solo grampeado com faceamento inclinado, sem função
estrutural e com as cabeças livres, o comprimento de ancoragem será o menor valor dos
trechos embutidos na zona passiva e zona ativa (figura 2.23).

Figura 2.23–Definição do comprimento de ancoragem para os casos de grampos livres
(CLOUTERRE, 1991).

CRITÉRIO C2 (pressão lateral solo-grampo)

Tomando uma superfície potencial de ruptura qualquer, na região que separa a
região ativa da região passiva o grampo estará sujeito a esforços de cisalhamento. Caso
a solicitação nos grampos seja elevada, de modo que esta seja superior a sua resistência
ao cisalhamento, diz que a ruptura do grampo se deu por cisalhamento; isso pode
acontecer no caso de grampo inserido em um maciço rochoso que sofre cisalhamento no
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plano de falha da rocha Durante a fase de cisalhamento há a tendência de movimentação
entre a massa de solo na região ativa e passiva, fazendo com que seja mobilizada
também a resistência do grampo à flexão (figura 2.24), portanto, a ruptura do grampo
também poderá ocorrer por plastificação nos pontos de máximos momentos fletores,
entretanto, a ruptura do grampo nos pontos de momentos fletores máximo dificilmente
ocorre (SCHLOSSER, 1982).

Figura 2.24 – Modo de ruptura do grampo na ocorrência de cisalhamento da massa
reforçada (SCHLOSSER, 1982).

O mecanismo de interação que se desenvolve entre o solo e o grampo resulta
numa progressiva mobilização do empuxo passivo ao longo do grampo (FEIJÓ, 2007).
A mobilização do empuxo passivo é não-linear, sendo função da magnitude das
deformações que ocorrem no grampo; no ponto onde a pressão aplicada pelo grampo no
solo atingir o valor máximo da resistência do solo (pu) o solo estará no seu estado
plástico. Uma vez que a mobilização do empuxo passivo é função das deformações que
ocorrem nos grampos, pode-se afirmar que a mobilização do empuxo passivo é
proporcional à rigidez dos reforços, sendo mais importante para reforços mais rígidos.
De SILVA (2010) pode-se extrair o seguinte:

A ruptura por pressão de carregamento do solo sob o grampo pode ser
definida quando a pressão lateral máxima do solo (pu) coincide com o ponto
de força de cisalhamento máxima, ponto de interseção da superfície potencial
de ruptura, ou quando o solo sofre plastificação sobre um comprimento
máximo definido.
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Segundo CLOUTERRE (1991), das duas suposições mencionadas acima, a
primeira é a mais conservadora, uma análise do grampo combinando as solicitações de
esforço normal, cisalhante e momento fletor conduz aos dois seguintes critérios:
ܶ  ܶଶǡ௫

2.3

ܶଶǡ௫ ൌ ͲǡͷǤ ௨ Ǥ ܦǤ ݈

2.4

com

onde:

D - diâmetro do grampo;
l0 - comprimento de transferência;
pu - pressão lateral última
CLOUTERRE (1991) recomenda ainda que seja adotado um fator de segurança
parcial igual a 2 para a pressão lateral máxima do solo (pu), para o caso de obras
permanentes.
O comportamento do grampo sob o ponto de vista das pressões laterais e das
deformações muito se assemelham com aquelas desenvolvidas em estacas rígidas
submetidas a solicitações transversais (SCHLOSSER, 1982), podendo-se lançar mão do
método simplificado que utiliza o conceito do coeficiente de reação horizontal (ks),
sendo assim podemos calcular o comprimento de transferência (lo) a partir da expressão
2.5:

ర Ͷܫܧ
݈ ൌ  ඨ
ܭ௦ Ǥ ܦ

2.5

No ponto onde o grampo intercepta a superfície potencial de ruptura a força de
cisalhamento atinge o seu valor máximo, e no ponto de esforço cisalhante igual a zero o
momento fletor atuante é máximo (figura 2.25). O momento fletor máximo no ponto A
e A’ é calculado a partir da expressão (expressão 2.6):
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ܯ௫ ൌ Ͳǡͳ Ǥ ௨ Ǥ ܦǤ ݈ ଶ

2.6

Figura 2.25 – Modelo de interação no regime elástico entre o solo e o grampo
(CLOUTERRE, 1991).

CRITÉRIO C3 (ruptura do grampo por corte e tração combinados)

Este critério leva em consideração a resistência interna do grampo, sendo
estudada a ruptura por cisalhamento no ponto O (figura 2.24). Uma das hipóteses
adotadas nessa análise é a de que o grampo possui comprimento infinito; esta hipótese
implica que o comprimento do grampo tanto na zona ativa quanto na zona passiva
supera em três vezes o valor do comprimento de transferência lo. O critério de
ANTHONIE (1987) é adotado para representar a resistência do grampo; no ponto O
(figura 2.25) o momento fletor é zero, dessa forma, o critério de ANTHONIE (1987)
aplicado ao critério C3 do método Multicritério (1982) fica definido como:
ܶ ଶ
ܶ ଶ
൬ ൰  ൬ ൰ d ͳ
ܴ
ܴ

2.7

O critério de resistência adotado nessa fase da análise é o critério de Tresca; do
critério temos a hipótese simplificadora de que a tensão principal menor é igual a zero;
esta hipótese se mostra aceitável uma vez que as tensões de tração nos grampos serão
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consideravelmente maiores do que as tensões ocasionadas pelo peso próprio do solo
sobre o grampo (CAMARGO, 2005). A envoltória de resistência segundo o critério de
Tresca é definida por uma reta paralela ao eixo das abscissas, conforme apresentado na
figura 2.26.

Figura 2.26 – Critério de resistência de Tresca.

Para o caso de grampos comumente utilizados em estruturas de solo
grampeado, despreza-se a parcela de resistência do material de injeção, sendo assim, Rn
= As . fyk e Rc = 0,5 . As . fyk. Com isso, a resistência do grampo, segundo o critério de
resistência de ANTHONIE (1987), fica sendo:

ଶ

ଶ

ܶ
ܶ
ቇ  ͶǤ ቆ
ቇ ͳ
ቆ
ܣ௦ Ǥ ݂௬
ܣ௦ Ǥ ݂௬

2.8

Na expressão 2.8 o valor de As refere-se a área da seção transversal da barra
utilizada para compor o grampo, e o valor de fyk é tensão de escoamento característica
do aço. No critério C3 recomenda-se a adoção de um fator de segurança parcial igual a
1 (SCHLOSSER, 1982).
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CRITÉRIO C4

No critério C4 é verificada a ruptura pela formação de rótulas plásticas nos
pontos A e A’ do grampo, conforme já definido anteriormente (figura 2.25). Conforme
já definido, admite-se que os pontos A e A’ permanecem constantes durante toda a fase
de cisalhamento, a formação de rótulas plásticas no grampo ocorrem devido ao
momento fletor excessivo resultante das deformações da massa de solo reforçado. Sabese que no ponto onde o momento fletor é máximo a força de cisalhamento é nula, dessa
forma, aplicando o critério de resistência de ANTHONIE (1987), o momento máximo
fica definido como:
ܶ ଶ
ܯ௫ ൌ  ܯ Ǥ ቈͳ െ ൬ ൰ 
ܴ

2.9

Onde M0 é o momento fletor resistente do grampo sob condição de flexão
simples; considera-se a título de simplificação que o esforço de tração Tn é igual nos
pontos A, A’ e O. O valor da força de cisalhamento no ponto O é obtida fazendo o
somatório de forças do esquema apresentado na figura 2.25, assim sendo, a força de
cisalhamento vale:
ܯ
ܶ ଶ
ܶ ൌ ܽǤ Ǥ ቈͳ െ ൬ ൰ 
݈
ܴ

2.10

O valor de a na expressão 2.10 é constante e vale 3,12, Tc0 é a força de
cisalhamento mobilizada na superfície potencial de ruptura, situada a uma distância (lp)
de valorπ.lo/ 4 dos pontos de momento fletor máximo que ocorrem nos pontos A e A’.
O valor da distância entre o ponto é O e os pontos A e A’ é considerado constante uma
vez que sua determinação é complexa quando a massa de solo reforçado se encontra na
fase elastoplástica. De observações experimentais de estruturas de solo grampeado foi
verificado que há uma tendência da distância lp variar no grampo durante a fase de
cisalhamento (CLOUTERRE, 1991); na ausência de informações mais detalhada
sugere-se que seja adotado o valor constante de π.lo/4 para a distância lp. Partindo de tal
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hipótese, a plastificação do grampo devido a pressão lateral define o critério Tc  Tc4,máx
, em termos algébricos podemos definir esse critério como:

ܶସǡ௫

ܯ
ܶ ଶ
ൌ ܾǤ ൬ ൰Ǥ ቈͳ െ ൬ ൰   ܿǤ ܦ Ǥ ݈ Ǥ ௨
݈
ܴ

2.11

Na expressão 2.11 b vale 1,62 e c vale 0,24, ambos são constantes. No plano
(Tn x Tc), este critério é representado por uma parábola.
Combinação dos critérios de resistência

A combinação dos critérios de resistência é feita inserindo as curvas referentes
a cada critério no espaço Tn x Tc. A intersecção das quatro curvas define um domínio
convexo onde se encontram todas as combinações possíveis de solicitações normais e
de corte do grampo (figura 2.27). O ponto P, na forma como está representado na figura
2.27, indica os esforços de tração e corte para a condição onde o sistema solo-grampo
encontra-se na iminência da rotura.
O esforço resultante no grampo é obtido escolhendo-se o ponto P (Tn xTc) de
tal forma que a normal entre P e a direção δ seja tangente ao domínio de estabilidade do
grampo (figura 2.27), onde δ é o deslocamento no ponto onde o grampo intercepta a
superfície de ruptura, este vetor é tangente à superfície de ruptura no ponto O, ponto de
encontro entre a superfície potencial de ruptura e o grampo. Repete-se o procedimento
para cada um dos níveis de reforço posicionados ao longo da profundidade do solo
grampeado.
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Figura 2.27 – Combinação dos critério de resistências (CLOUTERRE, 1991).

2.10.2 MÉTODO CINEMÁTICO (JURAN et al., 1988)

O método cinemático é baseado no método de equilíbrio limite com algumas
modificações, uma delas é consideração da rigidez transversal dos grampos bem como a
resistência do reforço aos esforços transversais. Uma importante observação é dada por
CAMARGO (2005) no que se refere ao nome do método, que diz:

...o termo “cinemático” por este processo de cálculo não se refere ao
Teorema Cinemático propriamente dito, mas à adoção de um mecanismo de
ruptura cinematicamente admissível (2005, p.47).

O método cinemático permite determinar os esforços atuantes em cada grampo
da estrutura de solo grampeado, em virtude disso, não apenas pode-se obter o fator de
segurança global da estrutura, mas também se tem condições de verificar a estabilidade
local em cada nível de grampo (JURAN et al., 1990).
As análises são baseadas levando em consideração que a forma da superfície
potencial de ruptura seja de uma espiral logarítmica que interceptam o pé do talude
analisado (figura 2.28). Na zona ativa, o maciço de solo é dividido em lamelas paralelas
aos grampos.
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Figura 2.28 – Hipóteses consideradas no método cinemático (JURAN et a., 1988
adaptado por JURAN & ELIAS, 1991).

As principais hipóteses consideradas no método são:
•

A ruptura da estrutura de solo grampeado é admitida como tendo
comportamento rígido-plástico, definida pela superfície potencial de
ruptura em forma de espiral logarítmica;

•

Para a condição de ruptura, o ponto onde ocorrem as forças de máxima
tração e cisalhamento coincide com um ponto localizado na superfície
potencial de ruptura adotada;

•

A zona ativa é separada da zona passiva por uma camada fina de solo
plastificado;

•

Admite-se que a resistência ao cisalhamento do solo é totalmente
mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura;

•

As componentes (Eh) de cada lado de uma mesma lamela são iguais;

•

O efeito de sobrecargas na parte superior do talude decresce com a
profundidade.

Na análise do efeito da rigidez à flexão da inclusão sobre as deformações nos
grampos e também da mobilização das forças resistentes são consideradas três
hipóteses, as quais:
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i.

Grampos perfeitamente flexíveis com capacidade de resistir apenas a
esforços de tração;

ii.

Grampos com rigidez elevada que suportam forças de tração e
cisalhamento, mas não se deformam durante a fase de construção;

iii.

Grampos com rigidez à flexão finita que controla a sua deformação e,
também, controla as forças de cisalhamento mobilizadas.

Para o caso de grampos flexíveis, segundo JURAN (1988), a inclinação da
superfície potencial de ruptura no topo é praticamente vertical, inclinação esta que varia
de acordo com a rigidez dos elementos de reforço.
A deformação da barra (dβ) (figura 2.29), forças de cisalhamento e momentos
fletores mobilizados nos grampos são determinados a partir de soluções da teoria da
elasticidade para estacas longas carregadas transversalmente. A deformação máxima da
barra (dβ), que ocorre na superfície potencial de ruptura, é obtida a partir da expressão
(2.12), segundo JURAN et al. (1990):

Figura 2.29 – Solução teórica para grampos com comprimento infinito (JURAN et a.,
1988 adaptado por JURAN & ELIAS, 1991).
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݀ߚ ൌ 

ʹǤ ܶ
ܭ௦ Ǥ ܦ Ǥ ݈ ଶ

2.12

onde:

l0 – é o comprimento de transferência;
Ks – coeficiente de reação horizontal.
Tc – é o corte mobilizado nos grampos;
Dc – diâmetro do grampo.
O comprimento de transferência (l0) e o coeficiente de reação horizontal (Ks)
são os mesmos definidos para o método do Multicritério.
No cálculo das tensões de cisalhamento, parte-se da hipótese de que a força de
cisalhamento máxima em um grampo é mobilizada no ponto de intersecção com a
superfície potencial de ruptura.
A rigidez a flexão dos grampos são analisada no método cinemático através do
parâmetro adimensional N, conforme definido pela expressão 2.13.
݇௦ Ǥ ܦ Ǥ ݈ ଶ
ܰൌ

ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.13

Já os esforços axiais máximos (Tn) e a força de cisalhamento máxima (Tc),
para cada fileira de grampo, são obtidos a partir de dois parâmetros adimensionais (TN
e TS), conforme apresentado nas expressões 2.14 e 2.15.

ܶܰ ൌ

ܶ
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.14

ܶܵ ൌ

ܶ
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.15

Os parâmetros adimensionais TN e TS podem ser obtidos através do gráfico
apresentado na figura 2.30
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Figura 2.30 – Exemplo de gráficos utilizados para determinar os parâmetros
adimensionais TN e TS, para o caso onde o parâmetro adimensional N é igual a 0,33
(JURAN et al., 1990).

O momento fletor máximo solicitante no grampo fica definido como:
ܯ௫ ൌ Ͳǡ͵ʹ Ǥ ܶ Ǥ ݈

2.16

A solução apresentada acima é válida para grampos flexíveis, ou seja, nos
quais o seu comprimento é superior a 3l0.
No que se refere à tensão de cisalhamento máxima no grampo (τmáx) é
mobilizada segundo a direção α da superfície potencial de ruptura do solo reforçado. Do
círculo de Mohr apresentado na figura 2.29, o critério de rotura implica que a tensão de
cisalhamento (τn) e a tensão normal (σn) atuantes no plano normal do grampo são
relacionadas pela expressão 2.17.
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߬ ൌ

ͳ
Ǥ ሾʹǤ ሺߙ െ ߚௗ ሻሿǤ ߪ
ʹ

2.17

β - é inclinação inicial do grampo;
βmod – é definida pela expressão
ߚௗ ൌ ߚ െ ݀ߚ

2.18

O autor do método recomenda que as verificações referentes à estabilidade
sejam elaboradas a partir de dois critérios principais: (i) arrancamento dos grampos e
(ii) ruptura do reforço por solicitações excessivas de esforços de tração, cisalhamento e
flexão.
Segundo o método cinemático o colapso por arrancamento do grampo de seção
circular pode ser avaliado segundo a expressão 2.19.

ܶܰ ൌ

ܶ௫
ߨǤ ܦ

න  ݍǤ ݈݀
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ
ܵܨ  ௦

2.19

Recomenda-se que o coeficiente de segurança (FSp) tomada nas análises seja
igual a 2. O comprimento de ancoragem (la = L-S) é fornecido pela relação entre o
comprimento do grampo e a altura da estrutura (L/H), pelos parâmetros N e TN e da
profundidade relativa de instalação do grampo (expressão 2.20)
ܵ
ܶܰ ܵܨ
ܮ
 ൬
Ǥ
൰
ߨ ߤ
ܪ ܪ

2.20

Onde μ é definido pela expressão

ߤ ൌ

ݍ௦ Ǥ ܦ

ߛǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.21

A verificação da segurança contra a ruptura do reforço pode apenas ser
definida para o caso de barras dotadas de rigidez. Para grampos executados com barras
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de aço e nata de cimento , a ruptura decorrente do escoamento do reforço é verificada
pela expressão 2.22.
൫݂௬ Ǥ ܣ௦ ൯
 ܶܰ
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.22

fyk – tensão de escoamento admissível da barra de aço;
As – área da seção transversal da barra de aço.
Para o caso de grampos dotados de rigidez elevada, a ruptura pode ocorrer por
ação conjunta das forças de tração e cisalhamento. Para este caso a estabilidade é
verificada através da expressão
൫݂௬ Ǥ ܣ௦ ൯
 ܭ
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.23

onde Keq é calculado através da expressão , considerando que o reforço obedece ao
critério de ruptura de Tresca.
ܭ ൌ ሺܶܰ ଶ  ͶǤ ܶܵ ଶ ሻଵȀଶ

2.24

A verificação da segurança à plastificação por momento fletor excessivo é
verificada considerando a mobilização de esforços cortantes ao longo do grampo
conforme o desenvolvimento de deformações na direção normal ao seu eixo. A ruptura
por momento fletor excessivo no grampo é satisfeita pelas expressões 2.25 e 2.26.
ܯ  ሺܨெ ሻǤ ܯ௫ ൌ Ͳǡ͵ʹǤ ሺܨெ ሻǤ ܶ Ǥ ݈
ெ
బ

ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

 ሺܨெ ሻǤ

Ͳǡ͵ʹǤ ܶ
ൌ  ܨெ Ǥ Ͳǡ͵ʹǤ ܶௌ
ߛǤ ܪǤ ܵ௩ Ǥ ܵ

2.25

2.26

Recomenda-se a utilização do valor unitário para o coeficiente de segurança
referente à plastificação do grampo por momento fletro (FM).
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2.11 OBRAS INSTRUMENTADAS POR EXTENSOMETRIA

A técnica de medição de deformações a partir de extensômetros elétricos tem
sido cada vez mais adotada por profissionais com objetivo de melhor compreender o
comportamento de determinada estrutura. O conceito por trás da técnica é bastante
simples, mas nem por isso deixa de ser um sistema de medição de alta precisão quando
utilizada de forma correta.
Diz-se que todo dispositivo utilizado na medição de deformações é
denominado extensômetros. Existem diferentes métodos de inspeção não destrutivos
capazes de medir deformações e tensões, mas nenhum outro dispositivo tem uma
utilização tão ampla do que os extensômetros elétricos com relação à sua aplicabilidade.
A utilização desse tipo de medida não se restringe apenas à engenharia, muitas outras
áreas têm lançado mão dessa metodologia para medição, podem-se citar áreas da
medicina, odontologia, entre outras que já fazem uso deste tipo de técnica.
No caso dos extensômetros elétricos a medida da deformação específica é
correlacionada com a variação de resistência que ocorre quando o extensômetro elétrico
se deforma. De observações experimentais, pesquisadores verificaram que fixando uma
resistência elétrica na superfície externa de uma peça, é possível medir suas
deformações acompanhando a variação da resistência elétrica.
Historicamente, o desenvolvimento de medidores de deformação seguiu por
muitos caminhos diferentes, ao longo dos anos inúmeros medidores têm sido
desenvolvidos, baseados em princípios da mecânica, óptica, elétrica, acústica e
pneumática (DALLY, 1978). Não existe um único medidor de deformação que
contemple todos os ramos das ciências citadas anteriormente, isso quer dizer que para
cada aplicação deverá existir um medidor de deformação que melhor se adeque em cada
caso.
Na escolha do melhor medidor de deformação algumas características devem
ser avaliadas, esta avaliação torna-se necessária para verificar se o medidor de
deformação será capaz de fornecer as informações ou dados necessários. Algumas
dessas principais características, segundo DALLY (1978), são:
•

A constante de calibração para o medidor deve ser estável no tempo e
mediante a possível variação da temperatura;
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•

O medidor deve ser capaz de medir deformações com acurácia de mais
ou menos um micrometro por metro;

•

O tamanho do medidor deve ser pequeno de modo que a deformação
medida se aproxime da deformação em ponto;

•

Os dados de saída do medidor de deformação durante o período de
aquisição de dados deve ser tal que não haja influência da temperatura
ou de outro parâmetro ambiental;

•

O sistema de medição não deve envolver sistemas complexos de
instalação ou de operação técnica;

•

O medidor dever apresentar uma resposta linear para as deformações.

Nos últimos anos muitos trabalhos têm sido publicados com resultados de
obras instrumentadas sob diversas condições, tipo de solo, dimensões das obras,
peculiaridades do clima entre outros fatores. A instrumentação da obra busca verificar e
quantificar os esforços gerados nos grampos e deslocamentos na estrutura
(deslocamento da face, movimentações no terrapleno superior e etc.).
Alguns trabalhos de grande repercussão foram lançados com bases em obras
instrumentadas, pode-se citar o projeto CLOUTERRE (1991), trabalho bastante
recomendado por estudiosos do meio. No Brasil, ainda não se tem conhecimento de um
programa tão extenso como foi o projeto francês, mas pode-se citar o trabalho
desenvolvido pela GEORIO no ano de 2007 como sendo um dos trabalhos que
contemplou uma instrumentação bastante complexa, sendo analisados aspectos quanto à
inclinação do grampo, esforços axiais e momentos fletores, sem deixar de avaliar
também os deslocamentos ocorridos na estrutura.

2.11.1 MORRO DA COVANCA - JACAREPAGUÁ

No estudo realizado pela GEORIO foi analisada uma estrutura de solo
grampeado de caráter experimental em solo residual de gnaisse (FEIJÓ, 2007). Os
grampos utilizados no projeto experimental tiveram comprimento de 3 metros, as barras
de aço de 25,4 mm foram instaladas em furos de 75 mm, executados por sonda rotativa,
e o revestimento foi feito com nata de cimento com fator água/cimento de 0,6 (FEIJÓ,
2007). O faceamento da estrutura foi feito fazendo uso de concreto projetado com
50

espessura de 7 cm. Mais detalhes referente a essa intrumentação pode ser encontrada em
FEIJÓ (2007).
Em se tratando dos deslocamentos ocorridos na face da estrutura, FEIJÓ (2007)
relata que os inclinômetros instalados indicaram a ocorrência de deslocamentos muito
pequenos durante todas as fases de escavação, os deslocamentos foram máximos junto
ao topo e próximo à face do talude, sendo que as magnitudes dos deslocamentos
diminuem à medida que a profundidade vai aumentando.
O fenômeno da sucção afeta diretamente o comportamento desse tipo de
estrutura, uma vez que esta está sujeita a períodos de variação da umidade do solo
contido. A concentração das movimentações no topo da estrutura, conforme
mencionada no parágrafo anterior, podem estar associadas a possíveis alterações na
sucção do solo na região próxima à superfície do talude, ainda dos resultados
apresentados por FEIJÓ (2007), a variação da umidade do solo, entre os períodos de
seca e úmida, ocorre praticamente até a profundidade de 4 m.
Em relação ao efeito da inclinação dos grampos nos deslocamentos horizontais
na crista do talude, FEIJÓ (2007) apresenta resultados onde os deslocamentos para o
grampo com inclinação de 30° foi menor em relação aos grampos inclinados com 5° e
15°. Os deslocamentos foram máximos para os grampos com inclinação de 15°, e o
grampo com inclinação de 5° apresentou deslocamento intermediário.
Os esforços nos grampos foram avaliados fazendo o uso da técnica de
extensometria elétrica. Extensômetros elétricos foram instalados em 11 pontos
equidistantes na barra de aço. Dos resultados obtidos, verificou-se que nas zonas onde
houve maiores deslocamentos horizontais os esforços nos grampos foram maiores
(figura 2.31).
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b)

c)
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inclinação de 30 ° (FEIJÓ, 2007).

Figura 2.31 – Distribuição dos esforços normais nas barras; a) seção A-A, inclinação de 30°; b) seção C-C, inclinação de 15°; c) seção B-B,

a)

As grandes maiorias das obras instrumentadas buscam apenas quantificar os
esforços axiais desenvolvidos nas barras de aço que compõem o grampo. Os esforços de
flexão também foram avaliados na obra instrumentada tratada acima. Segundo FEIJÓ
(2007), os momentos fletores foram responsáveis por 32 %, 22 % e 24 % dos esforços
nas barras com inclinações de 30°, 15° e 5° respectivamente. Ainda segundo o autor a
importância das tensões internas geradas pelos momentos fletores não apresentaram
valores desprezíveis.

2.11.2 MORRO DO PALÁCIO - NITERÓI

A obra em solo grampeado instrumentada que trata este item foi executada no
morro do Palácio, na cidade de Niterói-RJ. Em virtude de a área estar localizada em
uma zona de falha, que por sua vez resultou em vários tipos de dobras e foliações, esta
constitui uma zona com potencialidade de instabilidade sendo, portanto, necessária
intervenção fazendo uso de estruturas que aumentem a segurança do local, diminuindo a
potencialidade de movimentos de massa naquela região.
Junto com a implantação da obra em solo grampeado foram realizadas algumas
medições no local, deslocamentos no corpo do talude, deformações e esforços gerados
nos grampos. Segundo Nunes (2006), fez-se uso na instrumentação de medidores de
deslocamento horizontal (inclinômetro) e não convencionais (tell tales); a deformação
na barra de aço que compõe o grampo foi avaliada fazendo o uso de medidores de
deformação do tipo strain gages, colados em pontos escolhidos a priori.
As instrumentações das barras de aço que compõem os grampos injetados são
bastante eficientes no controle da obra em solo grampeado, por exemplo, as medidas de
cargas de tração dos grampos instrumentados com strain gages podem ser utilizadas
para controlar a velocidade e a técnica adotada na escavação de taludes (NUNES,
2006).
Foram utilizadas barras de aço CA-75, nervuradas, apresentando diâmetro
nominal de 22 mm; as barras foram inseridas em furos com diâmetro de 100 mm e seu
comprimento variou entre 4 a 24 m, com inclinação de 10° com a horizontal. O
revestimento da barra foi feito com calda de cimento Portland, com fator água cimento
de 0,50. A face da estrutura foi composta por tela metálica e concreto projetado com
aproximadamente 15 cm espessura (NUNES, 2006).
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Das instrumentações apresentadas por NUNES (2006) será dado atenção
apenas a instrumentação que trata da utilização de extensômetros elétricos, strain gages.
A resistência do conjunto de strain gages utilizados na instrumentação do
grampo foi de 120 Ohms, com fator de medida (gage fator) de 2,0. É comum ser
fornecido pela grande maioria dos fabricantes strain gages para utilização em elementos
de aço com resistência de 120 Ohms ou 350 Ohms (NUNES, 2006).
A barra de aço nervurada sofreu tratamento para que fosse possível a instalação
dos strain gages por meio de colagem usando resina do tipo cianoacrilato. NUNES
(2006) ressalta que é inevitável uma pequena redução do diâmetro da barra para que a
superfície esteja adequada à instalação do extensômetros elétrico. A proteção do sistema
de medição foi feita utilizando verniz isolante, película de adesivo epóxi Araldite de
cura rápida e resina Quilosa Sintex.
Existem diversas formas de se conectar a ponte de Wheatstone, para o presente
caso foi utilizado a técnica de três fios, com o objetivo de se eliminar o efeito do
comprimento do cabo no balanceamento da ponte (figura 2.32); todas as ligações
utilizadas por NUNES (2006) foram em ponte completa.

Figura 2.32 – Colagem e ligação do strain gage e circuito externo de ponte de
Wheatstone (NUNES, 2006).

Apenas um gráfico é apresentado por NUNES (2006), que corresponde ao
grampo denominado C39, localizado em uma profundidade de 5,0 m. É evidente notar
que o comportamento do grampo, ou melhor, a mobilização dos esforços ao longo do
grampo vai ao encontro daqueles formatos apresentados na literatura, evidenciando a
boa prática da utilizando de strain gages na obtenção de indireta dos esforços nos
grampos.
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Figura 2.33 – Resultados de grampo com strain gages após a escavação de 7,6 m e 24,9
m de altura (NUNES, 2006).

2.11.3 RODOVIA RJ123 – SECRETÁRIO/RJ

A obra descrita neste item foi executada pela Geomecânica S/A Engenharia em
2008. O local de execução do solo grampeado foi no quilômetro 0,50 da RJ123, rodovia
estadual de ligação entre BR040 (km 51) e o município de Secretário; as coordenadas
geográficas são: 43°08’7.31”W e 22°19’54.91”S (SILVA, 2010).
A área de estudo apresenta terreno montanhoso e amorreado, de amplitude do
relevo elevada, muito acidentado, localizado no reverso da escarpa da Serra das Araras
(SILVA, 2010). Ao longo da rodovia os taludes escavados ao longo da encosta para
implantação da rodovia RJ123 apresentam grandes alturas e inclinações acentuadas,
alturas superiores a 10m e inclinação de 1:1 (H:V). O deslizamento do talude
grampeado ocorreu no mês de dezembro de 2007; nesse período aconteciam chuvas
prolongadas de forte intensidade. Vale ressaltar que a obra também incluiu o uso de
cortina atirantada, não sendo esta escopo do estudo apresentado por SILVA (2010).
Os grampos utilizados foram de 5,0 m, 6,0 m e 7,0 m de comprimento
instalados em três níveis (figura 2.34), com espaçamento horizontal de 2,0 m e
inclinação de 15°. Foram utilizadas barras de aço CA-50 com diâmetro de 25,4 mm
inseridas em furos pré-abertos de 100 mm de diâmetro, o revestimento foi feito com
calda de cimento.
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Figura 2.34 – Esquema da seção típica da solução geotécnica projetada para
estabilização do talude de corte (SILVA, 2010).

A instrumentação dos grampos foi feita utilizando extensômetros elétricos
posicionados em quatro pontos ao longo do comprimento das barras de aço (SILVA,
2010). Em cada ponto instrumentado foram instalados dois strain gages situados em
lados opostos da barra de aço; os sistemas utilizados foram tal que pudessem ter bom
desempenho em ambientes externos, bem como cabos blindados, terminais com
material inox, proteção dos pontos de instrumentação através de tubos flexíveis
resistentes à umidade (figura 2.35).

Figura 2.35 – Instalação de proteção da instrumentação (SILVA, 2010).
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A calibração da barra de aço utilizada para compor o grampo foi feita
aplicando-se incrementos de carga de 10 kN até a carga de 80 kN, tanto para a situação
de carregamento e descarregamento.
Os valores obtidos na instrumentação dos grampos foram satisfatórios. Os
esforços axiais foram monitorados em períodos de tempo diferentes (figura 2.36).
Segundo SILVA (2010), as cargas axiais medidas nos grampos se apresentaram
pequenas, indicando que o maciço deve se encontrar muito afastado da rotura. Ainda,
pode-se citar que as mobilizações de cargas nos grampos devem se originar
principalmente das alterações dos teores de umidade do solo.

Figura 2.36 – Distribuição de esforços normais na barra do grampo intermediário da
estaca 44 (SILVA, 2010).

2.12 MODELAGEM FÍSICA DE ESTRUTURA DE SOLO GRAMPEADO

O comportamento de uma estrutura de solo grampeado é bastante complexo,
sobretudo pelas condições de contorno presentes no campo. Trabalhos relacionados ao
estudo desse tipo de técnica têm sido feitos em modelos físicos em escala real, sob
condições de contorno controladas, visando o melhor entendimento do seu
comportamento.
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2.12.1 RAJU et al. (1997).

Raju et al. (1997) realizou uma série de ensaios em modelos físicos visando o
melhor entendimento do comportamento de uma estrutura de solo grampeado. Nesse
trabalho foram desenvolvidos modelos com características diferentes entre si como, por
exemplo, inclinação e comprimento dos grampos. O solo utilizado foi uma areia com
comportamento

puramente

friccional,

apresentando

ângulo

de

atrito

de

aproximadamente 40,3 °, Cu igual a 4,2, densidade relativa de 1,41 e peso específico de
1,41 Mg/m³. A areia foi escolhida para compor os experimentos por apresentar mais
facilidade de reprodução das mesmas condições em todos os testes (RAJU et al., 1997).
Um importante detalhe sobre o estudo acima foi o uso de grampos com seção vazada
quadrada e na face foi utilizada uma folha de alumínio de 2 mm visando representar o
faceamento de concreto projetado.
Na simulação de uma estrutura de solo grampeado sob estado plano de
deformação é essencial minimizar os efeitos de atrito nas paredes do modelo (Raju et
al., 1997), no estudo em questão foram ensaiados diversos tipos de lubrificantes em
ensaios de cisalhamento direto, até que se chegasse a um ângulo de atrito de interface de
5,2°.
Na figura 2.37 é apresentado um esquema do modelo físico que trata este item.
Foram executadas 5 fases de escavação, seguido de aplicação de sobrecarga de 13,5 kPa
na parte superior ao final da escavação. A distribuição dos esforços dos grampos
corrobora com as distribuições medidas em obras de campo de solo grampeado (figura
2.38).
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Figura 2.37 – Esquema geral do modelo físico ensaio por Raju (RAJU et al., 1997).

Figura 2.38 – Distribução dos esforços axiais medidos nos grampus (RAJU et al., 1997).

2.12.2 SILVA (2010).

SILVA (2010) realizou estudos em modelos físicos de solo grampeado a fim de
entender melhor o comportamento desse tipo de estrutura sob condições controladas. O
modelo físico foi construído no laboratório de geotecnia (figura 2.39). A instrumentação
do modelo foi feita fazendo o uso de medidores de deformações (strain gages),
medidores de deslocamentos verticais e horizontais, e células de pressão total. Sobre o
modelo foi aplicado um carregamento de até 100 kPa, dividido em incrementos de 10
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kPa para as fases de carregamento e descarregamento. As dimensões do modelo físico e
disposição dos grampos são apresentadas nas figura 2.40 e figura 2.41.

Figura 2.39 – Modelo físico de solo grampeado utilizado por SILVA (2010).

Figura 2.40 – Perfil longitudinal do modelo físico de solo grampeado (SILVA, 2010).
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Figura 2.41 – Vista frontal do modelo físico (SILVA, 2010).

Os esforços axiais medidos nos grampos foram da ordem de 6 kN/m, conforme
apresentado na figura 2.42.
As tensões medidas na face foram elevadas, com valores da ordem de 80 kPa
(figura 2.43). Já os deslocamentos horizontais foram muito pequenos, com valores
máximos no topo de 0,8 mm (figura 2.43). Para os deslocamentos verticais, estes
apresentaram valores da ordem de 7,5 mm, com formato apresentado na figura 2.43.
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Figura 2.42 – Distribuição dos esforços no grampo ensaiado por SILVA ( SILVA,
2010).
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Figura 2.43 – Tensões na face durante a fase de carregamento e descarregamento
(SILVA, 2010).
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Figura 2.44 – Deslocamentos horizontais obtidos no modelo físico de SILVA (2010).

Figura 2.45 – Deslocamentos verticais obtidos no modelo físico de SILVA (2010).
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2.13 UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS COMPUTACIONAIS NA PREVISÃO DO
COMPORTAMENTO DE ESTRUTURAS DE SOLO GRAMPEADO

Método de elementos finitos tem sido utilizado para analisar as deformações de
diferentes tipos de estruturas da engenharia geotécnica, por exemplo, barragens de terra,
aterros, fundações, estabilidade de taludes, estruturas de contenção. A aplicação do
método de elementos finitos na previsão do comportamento de estruturas de solo
grampeado é relativamente recente, a grande maioria dos trabalhos se limita ao âmbito
acadêmico. Devido a sua complexidade e por necessitar de parâmetros mais sofisticados
nas análises tensão versus deformação, dificilmente esse tipo de análise é efetuada na
prática de projetos. O uso de programas que levam em conta as deformações da massa
de solo requer a determinação adequada dos parâmetros de deformabilidade, com base
em ensaios especiais em laboratório (DIAS, 2005).
O solo grampeado tem seu comportamento significativamente afetado pela
interação complexa entre seus componentes - solo natural, grampo e faceamento.
Adicionalmente a interação entre seus elementos, a sequência construtiva, forma de
inserção dos grampos, conexão do grampo com a face também são outros fatores que
influenciam no comportamento da estrutura. Nota-se, portanto, que a simulação do
comportamento através de meios computacionais desse tipo de estrutura é bastante
complexa.
No que se refere ao modelo utilizado na representação dos elementos que irão
compor a análise, deve-se se levar em consideração na escolha do modelo as
características do problema que se pretende analisar, as possibilidades de uma adequada
caraterização do solo e as potencialidades e complexidades dos modelos de cálculos
disponíveis (LIMA, 1996).
Em uma análise numérica de solo grampeado modelam-se basicamente três
elementos: solo, grampo e faceamento.
A seguir são apresentados alguns trabalhos que tratam do tema da simulação
numérica de estruturas de solo grampeado.
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2.13.1 LIMA (1996)

O primeiro estudo do comportamento de uma estrutura de solo grampeado por
meio de método numérico realizado no Brasil foi feito por LIMA (1996). Nesse
trabalho foi analisada uma escavação simétrica de 10 m de profundidade e 15 m de
largura (figura 2.46), executada em etapas num maciço areno-siltoso com espessura de
20 m (LIMA, 1996). O método numérico utilizado foi o método de elementos finitos,
com leis constitutivas elasto-plásticas para o maciço. Os elementos passivos foram
considerados como material elástico-linear fazendo o uso de elemento de viga e
elemento de barra. O objetivo principal desse estudo foi avaliar a importância da rigidez
dos reforços e sua inclinação no comportamento da estrutura de solo grampeado.

Figura 2.46 – Simulação numérica, escavação em solo grampeado (LIMA et al., 1996).

Conforme comentado anteriormente, a interação entre os elementos que
compõem uma estrutura de solo grampeado é bastante complexa; do trabalho
desenvolvido por Lima (1996) pode-se extrair alguns aspectos importante em se
tratando da discretização dos elementos na simulação numérica, os quais:
•

Colocação de elemento do tipo triangular visando criar uma
descontinuidade na malha para que se pudesse obter tração nula na
extremidade do reforço em contato com o solo;

•

Colocação de elemento de barra com comprimento de 1 cm na
extremidade inicial do reforço, para que não houvesse interferência da
face nos momentos gerados nos reforços.
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Nas análises efetuadas por LIMA (1996) foram considerados os seguintes
parâmetros:
•

Solo: peso específico, coesão e ângulo de atrito igual a 20 kN/m³, 15
kPa e 30°, respectivamente;

•

Grampo: 100 mm e barra de aço: 25 mm;

•

Rigidez da face e dos grampos: EI = 6,4 kNm²/m.

Em se tratando do desenvolvimento da zona de plastificação na massa
reforçada o aumento da rigidez à flexão dos grampos favorecem a uma menor
plastificação do solo (EHRLICH et al., 2003). A rigidez do grampo se mostrou
importante para a estabilidade da estrutura, uma vez que para a condição de rigidez à
flexão nula, mantida a rigidez à tração, houve aumento da superfície de plastificação
(EHRLICH et al., 2003).

Figura 2.47 – Zonas de plastificação: a) s/ reforço; b) flexíveis (EI=0); c) EI; d) 10EI
(EHRLICH et al., 1996).

A importância da rigidez também é notada na magnitude dos deslocamentos da
face (figura 2.48) e, ainda, há maiores mobilizações da força axial (figura 2.49) e de
momentos fletores (figura 2.50).
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Figura 2.48 – Influência da rigidez do grampo nos deslocamentos na face (EHRLICH et
al., 2003).

Figura 2.49 – Influência da rigidez do grampo nos esforços axiais (EHRLICH et al.,
2003).

Figura 2.50 – Influência da rigidez do grampo na mobilização de momentos fletores
(EHRLICH et al., 2003).

Em referência à inclinação do grampo, LIMA (1996) constatou que para os
grampos na horizontal e para grampos com inclinação de 20° as tensões máximas
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permaneceram praticamente as mesmas, uma diminuição acentuada para a inclinação
foi notada para os grampos com inclinação de 30°.

2.13.2 LIMA (2002)

LIMA (2002) realizou um estudo lançando-se mão da ferramenta
computacional FLAC, baseada no método de diferenças finitas, para verificar o efeito
da inclinação da escavação nas deformações internas do maciço de solo. Foram
consideradas as inclinações de 60°, 70°, 80° e 90° (figura 2.52). O comprimento dos
grampos foi de 6 m, com diâmetro 75 mm composto por barras de aço de 25 mm. Os
parâmetros geomecânicos utilizados por LIMA (2002) constam na figura 2.51.

Figura 2.51 – Parâmetros geomecânicos adotados nas análises (LIMA, 2002).

Com base no estudo, Lima (2002) conclui que: em taludes verticais, com
inclinação de 90°, os deslocamentos horizontais são máximos em pontos próximos ao
topo da escavação; há medida que se diminui a inclinação do faceamento o
deslocamento horizontal máximo move-se em direção ao fundo da escavação e a
magnitude destes deslocamentos reduz-se. Um importante aspecto a ser observado no
trabalho de Lima (2002) é que uma pequena redução da inclinação do talude de 90° para
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80° acarreta benefícios significativos em termos de redução de deslocamentos e de
aumento do fator de segurança (figura 2.52 e figura 2.53).

Figura 2.52 – Perfil de deslocamentos horizontais na vertical AA’ (LIMA, 2002).

Figura 2.53 – Vetores de deslocamentos e fatores de segurança para taludes com H =
10,5m (L/H=0,57) (LIMA, 2002).

2.13.3 GERSCOVICH (2005)

Gerscovich (2005) modelou o comportamento de uma escavação estabilizada
com solo grampeado através de método numérico baseado no método de elementos
finitos e no método de diferenças finitas. A simulação que trata o trabalho de
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Gerscovich (2005) é uma escavação com faceamento vertical e superfície do terreno
horizontal; essencialmente, o trabalhou buscou comparar os deslocamentos horizontais
ocorridos a 1,0 m da face de escavação obtidos com as duas metodologias (figura 2.54).
Os resultados apresentados por Gerscovich (2005) mostram a influência da
ligação do grampo com a face nos deslocamentos horizontais na massa de solo. Os
deslocamentos horizontais são maiores conforme-se diminui a rigidez da ligação.
Quanto aos esforços axiais desenvolvidos nos elementos Gerscovich (2005) discorre
que o tipo de fixação dos grampos interfere não só na forma da distribuição dos
reforços, mas também na intensidade de mobilização do grampo (figura 2.55), e quando
o deslocamento do grampo é mantido igual ao da face da escavação, os grampos
inferiores são os mais solicitados (figura 2.56).
Deve-se considerar, no entanto, que obras instrumentadas vem assinalando que
as tensões nos grampos inferiores apresentam-se valores reduzidos comparativamente
aos mobilizados nos demais níveis (FEIJÓ, 2008).

'
Figura 2.54 – Distribuição dos deslocamentos horizontais (GERSCOVICH, 2005).
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Figura 2.55 – Distribuição de esforços axiais ao longo do grampo 5 (GERSCOVICH,
2005).

Figura 2.56 – Distribuição de força máxima de tração nos grampos (GERSCOVICH,
2005).

Resumindo, do estudo realizado por GERSCOVICH (2005) pode-se extrair as
seguintes conclusões redigidas pelo o autor:
•

Há influência significativa do tipo de conexão do grampo junto à
parede;

•

Pouca influência da rigidez à flexão do elemento simulando o grampo
(elemento de barra ou elemento de geotêxtil) para níveis de deformação
inferiores à condição de rotura.
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2.13.4 FRANCO (2010)

FRANCO (2010) apresenta um estudo utilizando duas ferramentas
computacionais do pacote GeoStudio 2007, módulos Sigma/W e Slope/W. O Sigma/W
é um programa computacional baseado no método de elementos finitos que pode ser
utilizado em análises tensão-deformação de obras de terra. O módulo Slope/W utiliza o
método de equilíbrio-limite no estudo da estabilidade de taludes, tem-se a opção por
vários métodos consagrados na prática de estabilidade de taludes - Janbu (1954), Bishop
(1955) e Spencer (1967), por exemplo.
A obra de solo grampeado utilizada para verificar a aplicação da ferramenta
computacional é parte integrante do conjunto de obras de duplicação rodovia Fernão
Dias, BR 381; antes da implantação da obra o maciço em questão havia sofrido rotura,
conforme apresentado na figura 2.57. No talude de 35 m, escolhido na análise de
estabilidade, foram executadas sondagens de simples reconhecimento juntamente com o
ensaio de SPT, tais ensaios serviram de subsídios para a obtenção de parâmetros de
resistência e elásticos utilizados nas análises. As camadas identificadas nas sondagens
foram de silte argiloso, areia siltosa, argila siltosa e rocha alterada (figura 2.57).

Figura 2.57 – Talude instável na BR 381

Figura 2.58 – Perfil do solo do talude

(FRANCO, 2010).

analisado (FRANCO, 2010).

A primeira abordagem dada por FRANCO (2010) foi quanto à simulação de
ensaio de arrancamento com o objetivo de quantificar este valor. Nessa fase foi
utilizado o módulo Sigma/W para uma situação axissimétrica e modelo elasto-plástico.
O grampo estudado na simulação têm diâmetro de 0,10m e comprimento de 6m,
grampos injetados (FRANCO, 2010). As principais conclusões tiradas dessa fase de
estudo, segundo FRANCO (2010), foram:
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•

Forte dependência resistência ao arrancamento com relação à
discretização da malha na proximidade do grampo;

•

Em comparação com a resistência ao arrancamento calculada pelo
critério Mohr-Coulomb, tem-se uma majoração em torno de 60% da
resistência obtida na simulação;

•

A aplicação dos parâmetros de resistência tradicionais em equação
direta para obtenção de resistência na interface solo-grampo seja
utilizada com cautela (FRANCO, 2010). Para o uso direto dos
parâmetros de resistência seria recomendado considerar o diâmetro do
bulbo maior que o diâmetro da perfuração.

As ferramentas computacionais aplicadas na previsão de comportamento de
estruturas de solo grampeado realmente constitui um grande avanço na compreensão
desse tipo de estrutura, entretanto, alguns cuidados devem ser tomados quando no uso
desse tipo de ferramenta uma vez que, dependendo do modelo analisado, algumas
variáveis como, por exemplo, elementos de interface, dependência da resistência do
solo com estado de tensão, OCR influenciam nos resultados. Na simulação de ensaios
de arrancamento era de se esperar, como relatado por FRANCO (2010), que houvesse
forte dependência do tamanho do elemento finito nos resultados obtidos; sabe-se que o
método elementos finitos consiste em dividir o domínio estudado em pequenos
domínios, denominados elementos finitos, quanto maior o número desses elementos e,
consequentemente, menor o seu tamanho, mais próximo da solução teórica se estará;
sabe-se também que nas regiões onde há gradientes muito elevados, a malha de
elementos seja refinada naquela região, logo, deve-se refinar bem a região próxima à
interface do grampo (região de gradiente elevado de tensão de cisalhamento); um estudo
quanto ao tamanho do elemento deve ser feito para se chegar ao tamanho com o qual os
resultados permaneçam aproximadamente constantes depois destes.
No trabalho de FRANCO (2010) o grampo foi simulado fazendo o uso de
elemento de viga com diâmetro igual a 0,10 m e módulo de elasticidade 35 Mpa; o
espaçamento longitudinal entre os grampos foi de 1 m. O revestimento da face em
concreto projetado foi também modelado com elemento de viga, a espessura do
elemento foi de 0,10 m e módulo de elasticidade de 35 Mpa.
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Dos resultados apresentados por FRANCO (2010) fica evidente a
aplicabilidade da ferramenta computacional na previsão do comportamento de estrutura
de solo grampeado, uma vez que a distribuição dos esforços de tração é similar àqueles
apresentados na literatura. Uma boa observação apresentada por FRANCO (2010) é
dada a forma de ligação entre o grampo e o faceamento, ainda segundo este autor, em
função da modelagem ter fixado os grampos no concreto projetado, alguns grampos
apresentaram compressão na região próxima ao paramento. No que se refere à
magnitude dos parâmetros elásticos utilizados para simular o grampo na ferramenta
computacional, vale ressaltar que, segundo FRANCO (2010), o foco do trabalho é
apresentar uma nova abordagem para a elaboração de projetos em solo grampeado, ou
seja, atenção maior deve ser dada à metodologia e não na forma de obtenção ou no valor
dos parâmetros utilizados. Portanto, ao se modelar o grampo em problemas como este,
deve-se atentar para a magnitude do valor dos parâmetros elásticos; o método adotado,
por exemplo, pelo software PLAXIS, utiliza a média ponderada entre os materiais
constituintes do grampo; por exemplo, para um grampo de 100 mm de diâmetro
composto por barra de aço CA-50 de 16 mm de diâmetro, da média ponderada entre
esses materiais, o valor do módulo de elasticidade seria da ordem de 25 GPa.
Comparando os resultados de ensaios de arrancamento realizados pela empresa
Solotrat, FRANCO (2010) mostra que a média dos valores obtidos com a ferramenta
computacional se aproximaram bastante dos valores obtidos com o ensaio de
arrancamento in situ.

2.13.5 HENRIQUES JUNIOR (2010)

No trabalho apresentado por HENRIQUES JUNIOR (2010) foi analisada a
estabilidade e a deformabilidade da parede vertical de solo grampeado, em talude de
escavação da casa de força de uma usina hidrelétrica situada no Equador. Foi adotada
faceamento vertical para a escavação em dois níveis, sendo cada nível com
aproximadamente 9m de altura. O solo da região é caracterizado pela presença de
sedimentos fluviais e solos transportados decorrentes de avalanches, corrida de detritos
e lavas oriundas de erupções vulcânicas (SOLÓRZANO et al., 2006). Na obra analisada
por HENRIQUES JUNIOR (2010) foram utilizados grampos injetados com calda de
cimento, barras de aço de 8 e 12 metros, com inclinação 10 graus com a horizontal. O
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espaçamento vertical e horizontal foi mantido constante e igual a 2m. Os softwares
utilizados pelo autor foram o SLOPE/W (GeoStudio£) e PLAXIS 2D£.
A grande versatilidade dos programas atuais está na consideração de várias
condições de contorno, tipos de carregamentos e geometrias variadas. A consideração
de atividade sísmica está restringida apenas a alguns projetos. O efeito da atividade
sísmica na estabilidade da estrutura foi analisada pelo autor, estando a estrutura
adequada aos pré-requisitos de projetos, que consideraram um fator de segurança
mínimo admissível de 1,20.
Na análise tensão-deformação utilizando o PLAXIS 2D£ o solo foi modelado
através do modelo elasto-plástico, com critério de ruptura de Mohr Coulomb
(HENRIQUES JUNIOR, 2010). Os parâmetros de resistência e elásticos utilizados nas
análises constam na figura 2.59. Os grampos foram simulados utilizando elementos de
geotêxteis, representados apenas pela rigidez axial (EA). Não foram utilizados
elementos de interface nos contatos solo-grampo, e as análises foram realizadas com
elementos triangulares de 15 nós e na condição de deformação plana. Os parâmetros
adotados na representação dos grampos e face estão dispostos na figura 2.60.

Figura 2.59 – Parâmetros geotécnicos dos solos adotados na simulação numérica
(HENRIQUE JÚNIOR, 2010).
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Figura 2.60 – Parâmetros mecânicos adotados nas simulações (HENRIQUE JÚNIOR,
2010).

Dos resultados obtidos, segundo HENRIQUE JUNIOR (2010), o valor máximo
de deslocamento horizontal, a 1,0m da face do paramento de concreto projetado, é
inferior a 0,2%H (1,8cm), limite sugerido por CLOUTERRE (1991) para solos
arenosos. De posse desses resultados, HENRIQUE JUNIOR (2010) efetuou mais duas
análises, onde há a diminuição da quantidade de etapas para a simulação do processo
construtivo; em ambas as análises, quanto cotejadas, apresentaram os mesmo resultados
para o deslocamento horizontal da estrutura de solo grampeado ao longo da
profundidade.
O autor recomenda que em cada etapa de escavação seja considerada a
introdução do grampo e a capa de concreto projetado simultaneamente, com o objetivo
de diminuir o esforço computacional. Na opinião deste autor, tal recomendação deve ser
vista com cautela, uma vez que os resultados apresentados por HENRIQUE JUNIOR
(2010) limita-se apenas a um caso de obra.
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3

3.1

METODOLOGIA

ESTUDO PRÉVIO DO COMPORTAMENTO DO MODELO FÍSICO
ATRAVÉS DE MODELAGEM NUMÉRICA.

O primeiro estudo realizado no modelo físico da COPPE com o objetivo de
compreender melhor o comportamento de uma estrutura de solo grampeado foi
realizado por SILVA (2010). Os resultados do primeiro experimento de solo grampeado
no modelo físico da COPPE foram utilizados para um estudo prévio do comportamento
do modelo a ser ensaiado no presente trabalho. Buscou-se, através de simulação
numérica, prever o comportamento do modelo físico de solo grampeado para as mesmas
condições do experimento de SILVA (2010); após validação do modelo numérico a
partir dos resultados de SILVA (2010) incorporou-se um material de grande
deformabilidade na base do muro, de modo a ter uma previsão do comportamento do
modelo quando submetido a elevados recalques. Essa primeira fase, que compreende a
previsão do comportamento do modelo através de modelagem numérica, foi utilizada
para otimizar a posição dos extensômetros elétricos nas barras que irão compor os
grampos.
O software utilizado na análise numérica foi programa baseado no método de
elementos finitos PLAXIS 2D£. O PLAXIS 2D é capaz de realizar análises de
deformação, estabilidade e problemas envolvendo percolação de água.
No programa, uma vez estabelecidas as condições de contorno do problema, as
malhas de elementos finitos são geradas de forma automática. Pode-se optar por
trabalhar em condição de simetria axial ou de deformação plana; os elementos finitos
são do tipo triangulares, sendo que pode-se fazer a opção de elementos formados por 6
ou 15 nós.
A seguir são apresentadas as etapas de desenvolvimento da modelagem
numérica.
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3.2

OBTENÇÃO PARÂMETROS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA
MODELAGEM NUMÉRICA.

3.2.1

SOLO DE PREENCHIMENTO – QUARTZO MOÍDO.

Para representar o comportamento do solo de enchimento do modelo físico foi
escolhido o modelo hardening soil. Os parâmetros que compõem o modelo hardening
soil foram obtidos a partir dos ensaios realizados por COSTA (2005), que realizou
ensaios triaxiais utilizando o quartzo moído para a condição axissimétrica e deformação
plana. Em uma primeira fase os parâmetros foram obtidos diretamente dos resultados de
COSTA (2005) e posteriormente, em uma segunda fase, simulou-se um ensaio triaxial
no programa de elementos finitos de modo a verificar se o comportamento do solo no
modelo numérico é condizente com os dados experimentais. A seguir são apresentadas
as etapas que levaram a obtenção dos parâmetros utilizados na modelagem.

3.2.2

ENSAIOS TRAIXIAIS EXECUTADOS POR COSTA (2005).

A partir dos resultados de ensaios triaxiais executados por COSTA (2005),
utilizando o solo fabricado do modelo físico, quartzo moído, foi possível a verificação
da eficácia do modelo Hardening Soil escolhido para o modelo constitutivo do solo. Em
COSTA (2005) é possível obter parâmetros hiperbólicos estabelecidos através de
ensaios triaxiais convencionais e, também, para ensaios triaxiais sob condição de
deformação plana. A princípio, optou-se por utilizar apenas os parâmetros obtidos para
os ensaios triaxiais convencionais ensaiados sob tensão confinante de 100 kPa, linha de
cor azul da figura 3.1. Os parâmetros hiperbólicos sugeridos por COSTA (2005) são
apresentados na tabela 2. Vale lembrar que estes parâmetros são referentes à
metodologia apresentada por JANBU, apud DUNCAN et al. (1980).

79

Figura 3.1 - Gráfico tensão desvio versus deformação axial (σd x ε1) dos ensaios
triaxiais convencionais com quartzo moído, com σ3 = 50, 100 e 200 kPa, e com
compacidade relativa inicial de Dr = 89,15 % (COSTA, 2005).

Tabela 2 - Resumo dos parâmetros hiperbólicos obtidos nos ensaios triaxiais
convencionais e de deformação plana com quartzo moído (COSTA, 2005).
AXI-SIMÉTRICO

DEFORMAÇÃO PLANA

PARÂMETROS
Dr = 27,91%

Dr = 89,15%

Dr = 27,91%

Dr = 89,15%

k

290,27

593,2

367,45

614,47

n

0,004

0,83

0,57

0,68

Rfmédio

0,91

0,68

0,55

0,68

Dr = compacidade relativa

A obtenção dos parâmetros hiperbólicos a partir de ensaios triaxiais
convencionais e de deformação plana listados acima foram feitas considerando-se
apenas 70% e 95% de resistência mobilizada, conforme sugerido por DUNCAN &
CHANG (1970). As curvas tensão-deformação ajustadas obtidas por COSTA (2005)
são apresentadas na figura 3.2.
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Figura 3.2 - Relação tensão desviadora x deformação axial real e ajustada pelo modelo
hiperbólico, para os ensaios triaxiais convencionais com o quartzo moído na
compacidade relativa Dr = 89,15% (COSTA, 2005).

3.2.3

PARÂMETROS DO MODELO HARDENING SOIL.

O modelo Hardening Soil constitui um modelo avançado de representação do
comportamento tensão-deformação do solo, capaz de simular solos moles e duros
(SINGH, 2010); o critério de resistência utilizado pelo modelo é o mesmo do modelo
Mohr Coulomb - ângulo de atrito efetivo, coesão efetiva e ângulo de dilatância. A
diferenciação do modelo Hardening Soil em relação ao modelo Mohr Coulomb está na
consideração da variação da rigidez do solo com a tensão de confinamento e, ainda, por
considerar deformações plásticas desenvolvidas durante a fase de cisalhamento.
O modelo Hardening Soil utiliza um total de 11 parâmetros de entrada, três se
referem às características de rigidez (E50 - módulo de Young; Eoed - módulo
oedométrico e Eur - módulo de carregamento e descarregamento). O módulo expoente m
é o parâmetro da formulação da dependência da rigidez com o nível de tensão, o
coeficiente de Poisson é aquele para condição de descarregamento e recarregamento νur,
a resistência é comandada pelo critério de ruptura Mohr-Coulomb baseado nos
parâmetros de resistência c’, ϕ’ e ψ (coesão efetiva, ângulo de atrito efetivo e ângulo de
dilatância, respectivamente). Os parâmetros restantes são o coeficiente de empuxo no
repouso (k0); o parâmetro que relaciona a resistência mobilizada com a resistência
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última (Rf) e uma pressão de referência para as rigidezes (pref), esta última se refere a
tensão de confinamento na qual foi realizado o ensaio triaxial.

3.2.4

OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DO HARDENING SOIL

3.2.4.1 E50ref - MÓDULO DE YOUNG A 50 % DA TENSÃO DE RUPTURA
O parâmetro E50refé obtido plotando os valores do módulo de Young a 50% da
tensão de ruptura para diferentes tensões de confinamento, conforme exemplificado por
WATERMAN (2011), figura 3.3.

Figura 3.3 - Exemplo de obtenção do parâmetro E50ref (WATERMAN, 2011).

A disposição dos valores do módulo de Young a 50 % da tensão de ruptura no
gráfico E50 versus tensão de confinamento para o quartzo moído é apresentada na figura
3.4, juntamente com seus respectivos valores.
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Figura 3.4 - Gráfico E50versus tensão confinante, ensaio triaxial convencional.

A variação da rigidez com o estado de tensão no modelo hardening soil é
calculado fazendo o uso da expressão 3.1. O expoente m utilizado na expressão foi
obtido por meio de tentativas, variando-o de forma a obter uma curva no formato que
melhor se ajustasse com aquela apresentada na figura 3.4. O valor do parâmetro m
escolhido foi de 0,55. Segundo consta na literatura, para areias esse valor é tipicamente
0,5 (WATERMAN, 2011). Apresenta-se na figura 3.5 a variação da rigidez do solo com
o estado de tensão.
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3.1

Figura 3.5 - Gráfico E50versus tensão confinante (curva real e ajustada).

A obtenção do módulo oedométrico foi feita a partir de ensaio de compressão
oedométrica com o quartzo moído em laboratório (figura 3.6).

Figura 3.6 - Preparação da amostra para execução do ensaio de compressão
oedométrica.

A definição do valor do módulo oedométrico de referência - Eoedref é feita
através da curva tensão versus deformação obtida no ensaio oedométrico (figura 3.7),
nota-se que o módulo oedométrico de referência é a rigidez tangente à curva no ponto
da pressão de referência.
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Figura 3.7 - Definição do Eoed de referência a partir dos resultados do ensaio
oedométrico.

A partir dos resultados do ensaio de laboratório foi possível se obter o valor do
módulo oedométrico de referência para uma pressão de referência de 100kPa (figura
3.8).
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Figura 3.8 - Definição do módulo oedométrico de referência a partir do ensaio em
laboratório.

O módulo de deformabilidade nas fases de descarregamento e recarregamento
(Eur) utilizado no modelo hardening soil é referente ao módulo calculado a partir de
ensaio triaxial convencional sob condição drenada (figura 3.9). O módulo de referência
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Eurref, parâmetro de entrada no modelo hardening soil, possui a seguinte relação com a
tensão de confinamento (3.2).
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Figura 3.9 - Curva tensão versus deformação para ensaio triaxial convencional sob
condição drenada.

COSTA (2005) não efetuou fases de descarregamento e recarrregamento
durante a realização dos ensaios triaxiais utilizando o quartzo moído, por isso não foi
possível obter este parâmetro diretamente de ensaios triaxiais. Entretanto, segundo
WATERMAN (2011), o módulo Eur(oed) do ensaio de compressão oedométrica é 10 %
superior aquele obtido no ensaio triaxial convencional.
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Figura 3.10 - Módulo de deformabilidade no descarregamento e recarregamento (Eur),
ensaio oedométrico.
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3.3

Aplicando o valor calculado acima na expressão 3.3, tem-se que o módulo de
deformabilidade de referência na fase de descarregamento e recarregamento (Eurref) é:
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3.4

Um resumo dos parâmetros utilizados no modelo hardening soil é apresentado
na tabela 3.
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Tabela 3 - Parâmetros utilizados no modelo hardening soil.
Peso específico (kN/m³)

20,0

Coesão (kPa)

0

Ângulo de atrito (deg)

51

Ângulo de dilatância (deg)

0

Módulo de deformabilidade a 50 % - E50ref (kPa)

40993,0

Módulo oedométrico de referência - Eoedref (kPa)

42050,1

Módulo de descarregamento e recarregamento - Eurref (kPa)

145454,5

Coeficiente de Poisson - ν

0,20

Potência para rigidez dependente do nível de tensão - m

0,55

Após a obtenção dos parâmetros para o modelo, procedeu-se com a simulação
de um ensaio de compressão oedométrica e triaxial convencional utilizando o software
PLAXIS para verificar se o comportamento do solo apresentado pelo programa vai ao
encontro àquele obtido em laboratório. Primeiramente optou-se por simular um
elemento com dimensões de 1 m x 1 m, atribuindo a este uma malha de elementos
finitos, condições de contorno e etc., entretanto, incorporado ao PLAXIS 2D versão
2010 encontra-se uma ferramenta chamada Soil Test onde pode-se simular alguns
ensaios de laboratório como, por exemplo, trixial e oedométrico, optou-se, portanto, por
utilizar o Soil Test por maior rapidez nas análises. A opção Soil Test é um procedimento
rápido e conveniente para simular ensaios básicos, sem que haja a necessidade da
criação de um modelo completo de elementos finitos (PLAXIS 2010); esta opção pode
ser utilizada para comparar o comportamento do modelo utilizado para representar o
solo com os resultados dos ensaios de laboratório.
O comportamento apresentado ao final da análise numérica utilizando o Soil
Test é comparado com aquele obtido através de ensaio de laboratório (figura 3.11). O
comportamento do solo obtido por meio do Soil Test apresentou comportamento mais
rígido em comparação com o comportamento apresentado no ensaio oedométrico, dessa
forma, visando adequação do comportamento na análise numérica com o
comportamento experimental, procedeu-se com um estudo paramétrico variando o
módulo

oedométrico,

módulo

expoente

m,

módulo

no

descarregamento

e

recarregamento e o módulo de elasticidade (E50ref) como parâmetro de entrada no
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PLAXIS. O estudo paramétrico conduziu aos valores apresentados na tabela 4,
possibilitando que a curva tensão versus deformação melhor se adequasse aquela obtida
em laboratório (figura 3.12)
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Figura 3.11 - Comparação entre comportamento experimental e numérico.

Tabela 4 - Parâmetros ajustados

Parâmetros de lab.

Parâmetros
ajustados

Módulo de deformabilidade a 50 % - E50ref (kPa)

40993,0

43000,0

Módulo oedométrico de referência - Eoedref (kPa)

42050,1

37250,0

145000,0

140000,0

0,20

0,25

0,55

0,50

Módulo de descarregamento e recarregamento Eurref (kPa)
Coeficiente de Poisson - ν
Potência para rigidez dependente do nível de
tensão - m
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Figura 3.12 - Curva ajustada, ensaio de compressão oedométrica.

A comparação entre os comportamentos no ensaio triaxial executados em
laboratório e através de análise numérica utilizando o PLAXIS é apresentada na figura
3.13.

800

Ensaio experimental
Análise numérica

Tensão desvio (kPa)

700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Deformação axial (%)

Figura 3.13 - Comparação com o ensaio triaxial, tensão confinante de 100 kPa.
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3.3

OBTENÇÃO PARÂMETROS DA MANTA.

Na montagem do primeiro modelo físico, SARAMAGO (2002) identificou um
problema quanto à instrumentação dos esforços atuantes nos reforços; segundo este
autor, a medida das cargas ao longo dos reforços com a superfície potencial de ruptura
tão próxima à face constituía um problema; para tal condição, as células ficariam muito
próximas umas da outras que a própria instrumentação influenciaria o comportamento
do modelo. Como solução para o problema foi utilizada uma manta de borracha
formando um sanduíche, entre as duas camadas da manta foi colocada graxa de silicone
com o objetivo de eliminar o atrito na base do muro (SARAMAGO, 2002). A manta foi
posta na base do muro (figura 3.14), próxima ao faceamento de blocos de concreto,
possibilitando que a superfície potencial de ruptura fosse transladada, abrindo espaço
para a instalação de células de carga e posterior obtenção das cargas obtidas
desenvolvidas nos reforços (SARAMAGO, 2002).
Em estudos posteriores, observou-se que a graxa de silicone utilizada até então
nos modelos físicos possuía propriedades tixotrópicas, ou seja, quando em repouso, a
mesma adquiria certa resistência à tendência de movimento, gerando atrito na base do
muro; no estado atual utiliza-se na confecção da base sem atrito graxa de teflon, uma
vez que esta não apresenta características tixotrópicas.
Na simulação numérica do modelo físico de solo grampeado construído por
SILVA (2010) a manta foi modelada através de um elemento de interface entre o solo e
o piso de concreto.
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Figura 3.14 – Modelo idealizado por SARAMAGO (2002).

O modelo constitutivo utilizado para o elemento de interface foi o modelo
elásto-plástico Mohr Coulomb. Os parâmetros utilizados no modelo são: ângulo de
atrito efetivo, coesão efetiva, ângulo de dilatância, módulo de Young e coeficiente de
Poisson. Visando quantificar o real valor do atrito entre as mantas foram feitos alguns
ensaios no equipamento de cisalhamento direto.
Para a execução do ensaio foram confeccionadas duas peças de madeira (figura
3.15); em cada face das peças foram coladas lixas para que não houvesse deslocamento
relativo entre a manta e a peça de madeira (figura 3.16). Em seguida, duas peças da
manta com as mesmas dimensões das peças de madeira foram revestidas com uma
película de graxa teflon (figura 3.17); as mantas foram postas uma sobre a outra para
que o ensaio de cisalhamento tivesse início (figura 3.18).
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Figura 3.15 – Peça de madeira 1 (9,54 x

Figura 3.16 – Peças com lixa colada em

8,57 x 2,46) cm; Peça de madeira 2 (5,80

suas faces.

x 5,80 x 2,2).

Figura 3.17 – Manta revestida pela graxa

Figura 3.18 – Amostra pronta para o

de Teflon.

ensaio de cisalhamento direto.

O ensaio de cisalhamento direto foi executado para uma tensão normal de
compressão de 200 kPa e 400 kPa (figura 3.19). Não foi evidenciada resistência ao
cisalhamento significativa durante toda a execução do ensaio, os valores negativos
apresentados na figura 3.20 se devem à sensibilidade do sistema de mediçãoFigura 3.2.
Para a tensão normal de 200 kPa houve uma pequena resistência no contato entre
mantas, mesmo com a aplicação da graxa teflon, entretanto, tais resistências conduziram
a valores de ângulo de atrito próximos de zero. Dessa forma, na modelagem numérica o
valor do ângulo de atrito no modelo Mohr Coulomb foi adotado foi nulo.
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Figura 3.19 – Execução do ensaio de cisalhamento direto da manta.
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Figura 3.20 – Resultados do ensaio de cisalhamento direto.
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3.4

OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DO GRAMPO.

A simulação do grampo no Plaxis 2D pode ser feita utilizando dois elementos
estruturais presentes no programa, geogrid e plate. A diferença na adoção de um ou
outro elemento na análise está no fato de se considerar ou não o efeito da rigidez à
flexão do reforço; os elementos geogrid (geogrelha) são dotados apenas de rigidez axial
(EA), já os elementos plate (placas) considera-se tanto a rigidez axial (EA) quanto a
rigidez à flexão (EI), portanto, para o estudo da influência da flexão dos reforços o
elemento plate mostra-se mais adequado para a simulação dos grampos. Em ambos os
elementos estruturais a forma da seção é retangular com largura de 1m perpendicular ao
plano de análise.
Em virtude das análises serem feitas em um ambiente bi-dimensional certas
considerações têm que ser feitas na simulação de alguns elementos, para o caso dos
grampos, que são compostos geralmente por dois materiais (aço e nata cimento), as
propriedades referentes à rigidez axial e rigidez à flexão são calculadas adotando
parâmetros equivalentes. Para os grampos injetados, calcula-se um módulo de
elasticidade equivalente (Eeq) através de média ponderada, onde se leva em
consideração as características geométricas e propriedades elásticas de cada elemento.
O módulo de elasticidade equivalente necessário para o cálculo da rigidez à flexão e
axial é obtido fazendo o uso da expressão 3.5:
ܣ
ܣ
ܧ ൌ  ܧ ൬ ൰  ܧ ൬ ൰
ܣ
ܣ
Onde:

Eg – módulo de elasticidade do revestimento (nata de cimento);
En – módulo de elasticidade da barra de aço;
Eeq – módulo de elasticidade equivalente do grampo;
A – área da seção transversal do grampo;
Ag – área da seção transversal da nata de cimento (Ag = A – An);
An – área da seção transversal da barra de aço.
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3.5

No cálculo da rigidez à flexão e axial do grampo leva-se em consideração o
espaçamento horizontal entre grampos (sh). A rigidez axial e à flexão do grampo é
determinada fazendo o uso das expressões 3.6 e 3.7.
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3.7

Nas expressões 3.6 e 3.7 D é o diâmetro do grampo.

Tabela 5 – Características gerais do grampo simulado no Plaxis 2D.
Diâmetro do grampo (mm)

100,0

Diâmetro da barra de aço (mm)

12,50

Eg (kPa)

2,20 x 107

En (kPa)

2,10 x 108

Eeq (kPa)

2,49 x 107

sh (m)

1,0

EA (kN/m)

1,96 x 105

EI (kN/m)

122,0

Após a incorporação dos valores de EA e EI no Plaxis 2D, o cálculo do
parâmetro deq (espessura equivalente da placa) é feito automaticamente utilizando a
expressão:

݀ ൌ  ඨͳʹ ൬

96

ܫܧ
൰
ܣܧ

3.5

RESULTADOS OBTIDOS NO MODELO FÍSICO (SILVA, 2010)

Os resultados da mobilização da resistência à tração dos grampos durante os
ensaios de SILVA (2010) foram utilizados na validação da modelagem numérica.
Foram tomados apenas os resultados de um dos modelos físicos ensaiados em 2010, que
se referem àqueles onde não há inclusão de graxa de teflon entre o bloco de concreto e a
base da fundação (figura 3.21, figura 3.22, figura 3.23). Os resultados apresentados por
SILVA (2010) referentes ao modelo físico MF01 são apresentados nas figura 3.24 e.

Figura 3.21 – Vista lateral do modelo físico ensaiado por SILVA (2010).
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Figura 3.22 – Vista frontal do modelo ensaiado por SILVA (2010).

Figura 3.23 – Vista superior do modelo ensaiado por SILVA (2010).
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Figura 3.24 – Distribuição dos esforços de tração do grampo 1 do modelo físico MF01
(fonte: SILVA, 2010).

Figura 3.25 - – Distribuição dos esforços de tração do grampo 2 do modelo físico MF01
(fonte: SILVA, 2010).

3.6

SIMULAÇÃO DO MODELO DE SILVA (2010)

Procedeu-se com a simulação do modelo físico MF01 concebido por SILVA
(2010). Os resultados das primeiras análises numéricas mostraram discordância nos
valores e distribuição dos esforços ao longo do grampo quando comparados resultados
da análise numérica com os resultados de laboratório. Dessa forma, fez-se ajustes nos
parâmetros do modelo numérico de forma que os resultados pudessem estar de acordo
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com os resultados experimentais. A modelagem do modelo físico de SILVA (2010)
constituiu apenas um estudo prévio do comportamento do modelo físico, cuja finalidade
era exclusivamente saber como seria a distribuição dos momentos fletores nos grampos
para que a instrumentação do grampo por extensometria elétrica pudesse ser otimizada.
Após alguns ajustes de parâmetros do modelo hardening soil os valores que
forneceram melhores resultados constam na tabela 6

Tabela 6 – Ajustes de parâmetros do quartzo moído.
DIFERENÇA
MATERIAL

MODELO PARÂMETRO

VALORES

ENTRE VALORES

AJUSTADOS

AJUSTADOS E DE
LABORATÓRIO

Quartzo
moído

γ

20,0 kN/m³

0

E50ref

59,25 x 10³ kPa

+38%

Eoedref

35,04 x 10³ kPa

-0,06%

Eurref

156,10 x 10³ kPa

+12%

m

0,50

0

Hardening

c'

0 kPa

0

Soil

ϕ’

50°

-0,02%

ψ

0°

0

νur

0,25

0

pref

100 kPa

0

K0

0,333

0

Rf

0,90

+20%

Na tabela 7 estão relacionados os materiais que compõem a modelagem
numérica do modelo físico em escala 1:1 de uma estrutura de solo grampeado.
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Tabela 7 – Parâmetros adotados na simulação numérica utilizando o Plaxis 2D.
MATERIAL

Ar

Bloco de concreto

Fundação (piso de concreto)

Manta

Quartzo moído

MODELO

Mohr Coulomb

Linear Elástico

Mohr Coulomb

Mohr Coulomb

Hardening Soil
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PARÂMETRO

VALOR

γ

20,0 kN/m³

E’

100 kPa

ν

0,20

c’

1000 kPa

ϕ’

50°

γ

20,0 kN/m³

E’

2,0 x 106 kPa

ν

0,20

γ

25,0 kN/m³

E’

20,0 x 106kPa

ν

0,20

c’

10000 kPa

ϕ’

50°

γ

21,0 kN/m³

E’

30000 kPa

ν

0,45

c’

0 kPa

ϕ’

1°

γ

20,0 kN/m³

E50ref

59,25 x 10³ kPa

Eoedref

35,04 x 10³ kPa
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Optou-se por utilizar na modelagem do problema um programa computacional
baseado no método de elementos finitos, software PLAXIS 2D. Tentou-se representar na
simulação as principais características que compõem o modelo físico de solo grampeado
ensaiado em laboratório.

Os elementos que compõem a simulação numérica foram os seguintes:
•

Solo de enchimento;

•

Blocos intertravados de concreto;

•

Piso de concreto como elemento de fundação;

•

Grampos de 100mm;

•

Manta na base (eliminação do atrito);

•

Elemento de interface entre os blocos de concreto;

•

Elemento de interface no contato solo – bloco de concreto.
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O aspecto visual do modelo físico no programa Plaxis é apresentado abaixo.

Figura 3.26 – Modelagem do modelo físico de solo grampeado no Plaxis 2D.

O faceamento adotado no modelo físico ensaiado no laboratório de modelos
físicos da COPPE é compostp por blocos intertravados de concreto, apenas justapostos
um sobre o outro, ou seja, sem material cimentício nos contatos. Na simulação numérica
utilizando o Plaxis 2D optou-se por utilizar elementos de interface nos contatos blocobloco, bloco-fundação e bloco-solo, de forma a representar de forma mais satisfatória as
condições reais de laboratório (figura 3.27).
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Figura 3.27 – Detalhe dos elementos de interface na simulação numérica.

Na simulação dos grampos optou-se por não utilizar elementos de interface no
contato solo-grampo, uma vez que tem sido reportado na literatura que o coeficiente de
interação solo-reforço obtido em ensaios de arrancamento é significativamente maior
que a unidade (BABU, 2006).
Em análises numéricas de estruturas de solo grampeado, a forma como o
grampo é ligado com o faceamento influencia na distribuição dos esforços nos grampos,
para o caso de grampo fixo na face os esforços são maiores próximo à face. Uma
abordagem dada por GERSCOVICH et al. (2005) quanto esta limitação da fixação do
grampo com a face foi incorporar entre o grampo e a parede um elemento de mola, de
forma que fosse permitida a ocorrência de deslocamentos relativos entre a cabeça do
grampo e a face; a rigidez da mola utilizada no trabalho acima citado foi de cerca de
500 vezes menor que a rigidez do grampo.
Na simulação numérica do presente trabalho o artifício da incorporação de um
elemento de mola entre a cabeça do grampo e a face também foi utilizado. A rigidez da
mola também foi considerada como sendo 500 vezes menor do que a rigidez do grampo.
A manta na base do muro, responsável por deslocar a superfície potencial de
ruptura para dentro da massa de solo reforçado, foi modelada fazendo o uso de elemento
de interface (figura 3.28).
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Figura 3.28 – Detalhe do elemento de interface representado a manta.

3.7

COMPARAÇÃO COM OS RESULTADOS DE SILVA (2010)

Os resultados obtidos na análise numérica foram comparados com os
resultados obtidos por SILVA (2010) no modelo físico da COPPE/UFRJ. Nota-se que a
distribuição dos esforços ao longo do grampo na análise numérica é semelhante àquela
obtida através de ensaio em laboratório. As magnitudes dos esforços de tração ao longo
do grampo também estão próximas dos valores obtidos no modelo físico de SILVA
(2010), entretanto, nota-se que para os primeiros níveis de carregamento os valores
encontram-se abaixo dos obtidos em laboratório, mas à medida que o carregamento vai
aumentando os valores de tração nos grampos vão se aproximando com os valores de
SILVA (2010). A análise numérica apresentada neste trabalho buscou representar o
mais fielmente possível o ensaio realizado em laboratório, entretanto, as fases de
compactação foram excluídas da análise por conta da dificuldade em se modelar tal
efeito. A diferença dos esforços nos grampos para os primeiros níveis de carregamento
pode ser explicada pelo fato de ser negligenciado tal efeito (figura 3.29 e figura 3.30).
No modelo de SILVA (2010) as camadas foram compactadas com placa vibratória, cuja
tensão induzida pela compactação está entorno de 8 kPa (SARAMAGO, 2002).
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A. Numérica

Grampo 1 (SILVA, 2010)
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Figura 3.29 – Comparação dos esforços axiais obtidos por SILVA (2010) para o grampo
1 com os resultados obtidos na análise numérica.
Grampo 2 (SILVA, 2010)
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Figura 3.30 - Comparação dos esforços axiais obtidos por SILVA (2010) para o grampo
2 com os resultados obtidos na análise numérica.
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Com base nos resultados obtidos na simulação numérica foi possível otimizar
os pontos de instrumentação para medição dos esforços axiais. Primeiramente
modificou-se o modelo numérico descrito anteriormente, incorporando na base do
modelo um material mais deformável, com o objetivo de induzir maiores deformações
na massa de solo reforçado e consequentemente maior mobilização da resistência à
flexão dos grampos. A distribuição dos momentos fletores após feita essa mudança é
àquela apresentada na figura 3.31. Ressalta-se que até está fase de estudo era objeto do
presente trabalho avaliar a dois tipos de grampos, um grampo de 100 mm de diâmetro
composto por barra de aço de 16 mm, e outro com 50 mm de diâmetro composto por
barra de aço de 10 mm; entretanto, com os resultados preliminares da análise numérica
observou-se que a rigidez do grampo de 50 mm não ocasionava grandes diferenças nos
valores dos momentos fletores, como pode ser observado na figura 3.31, a partir deste
ponto optou-se por trabalhar apenas com o grampo de 100 mm, por este apresentar
maior facilidade de instrumentação. A distribuição dos esforços axiais no grampo após
incorporação do material deformável é apresentada na figura 3.32.

Momento fletor (kN.m/m)

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϰϬ

Ϭ͕ϲϬ

Ϭ͕ϴϬ

ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϮϬ

ϭ͕ϰϬ

ϭ͕ϲϬ

ϭ͕ϴϬ

ͲϬ͕ϱϬ

Ͳϭ͕ϬϬ

Ͳϭ͕ϱϬ

ͲϮ͕ϬϬ

Comprimento do grampo (m)
ϭϲŵŵ;ϭϬϬŬWĂͿ

ϭϲŵŵ;ϱϬŬWĂͿ

ϭϲŵŵ;ϭϬŬWĂͿ

ϭϬŵŵ;ϭϬϬŬWĂͿ

ϭϬŵŵ;ϱϬŬWĂͿ

ϭϬŵŵ;ϭϬŬWĂͿ

Figura 3.31 – Distribuição do momento fletor após incorporação do material
deformável.
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Ϯ͕ϬϬ

Figura 3.32 – Distribuição dos esforços axiais no grampo.

De posse da distribuição dos esforços axiais e fletores desenvolvidos no
modelo numérico, foram escolhidos os pontos no grampo onde deveriam ser instalados
os extensômetros elétricos. Após análise crítica, que levou em consideração as duas
distribuições apresentadas acima, os pontos escolhidos são aqueles apresentados na
figura 3.33.

Figura 3.33 – Pontos instrumentados com strain gages.
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3.8

3.8.1

PREPARATIVOS PARA A MONTAGEM DO MODELO FÍSICO

CALIBRAÇÃO DA CÉLULA DE CARGA PARA CALIBRAÇÃO DAS
BARRAS.

Na calibração das barras de aço CA-50 que irão compor os grampos utilizados
no modelo físico foi utilizada uma célula de carga com capacidade de até 200 kN.

Figura 3.34 – Célula de carga sendo calibrada.

A célula de carga foi calibrada à compressão com carregamentos de até 33 kN,
com fases de carregamento e descarregamento; o ensaio de calibração foi repetido três
vezes de modo a verificar se a repetitividade dos resultados se fazia presente para tal
situação. Ao final do ensaio, os resultados foram plotados em único gráfico, e a curva
de tendência linear apresentada abaixo corresponde àquela obtida por regressão linear
levando em consideração os resultados dos três ensaios executados.
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3.8.2
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INSTRUMENTAÇÃO DAS BARRAS

As barras de aço CA-50 com diâmetro de 16 mm foram primeiramente tratadas
para que a instrumentação por extensometria elétrica pudesse ser feita. Primeiramente
procedeu-se com a eliminação das nervuras,com auxílio de uma esmerilhadeira elétrica
(figura 3.35), nas regiões escolhidas para a colagem dos extensômetros elétricos,
apresentando após o tratamento a superfície apresentada na figura 3.36.

Figura 3.35 – Eliminação das nervuras utilizando esmerilhadeira.
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Figura 3.36 – Superfície da barra após tratamento com a esmerilhadeira.

O tratamento mais fino da superfície da barra foi feito fazendo o uso de lixas
de numeração 400, 300 e 100 (figura 3.37), de forma que a superfície ficasse mais
uniforme possível, possibilitando a colagem dos extensômetros elétricos (figura 3.38).

Figura 3.37 – Polimento da superfície da barra utilizando lixa.
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Figura 3.38–Superfície da barra após tratamento com lixas número 400, 300 e 100.

No tratamento químico da superfície foram utilizados álcool isopropílico,
neutralizador e condicionador, aplicados nessa ordem. O material utilizado nessa fase
foi fornecido pela empresa Excel, empresa especializada em instrumentação
extensométrica.
Os extensômetros elétricos foram fornecidos também pela empresa Excel,
sendo utilizados os modelos PA-06-060HB-350-LEN (extensômetro unidirecional
duplo) e PA-06-062TG-350-LEN (extensômetro com roseta dupla a 90°) (figura 3.39).
O extensômetro unidirecional duplo foi utilizado para a medição indireta dos esforços
de flexão na barra de aço CA-50, e o extensômetro com roseta dupla a 90° foi utilizado
na medição indireta dos esforços de tração/compressão.

Figura 3.39–Extensômetros elétricos utilizados na instrumentação das barras de aço.
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Optou-se por utilizar os extensômetros instalados em ponte completa para as
duas medições, tração/compressão e flexão.No processo de colagem dos medidores de
deformação foi utilizada cola a base de cianoacrilato. A proteção dos pontos onde se
encontram instalados os extensômetros elétricos é de grande importância para que a
instrumentação venha a desempenhar sua função de forma satisfatória, daí a
necessidade de se proteger os pontos contra umidade e danos mecânicos. Na primeira
fase proteção dos pontos de instrumentação aplicou-se uma camada de resina de
silicone RK; foram feitas várias aplicações do produto sobre os extensômetros (figura
3.40), cada aplicação só era efetuada após a cura do produto.

Figura 3.40 – Proteção dos extensômetros com resina de silicone RK.

Na segunda fase de proteção dos pontos de instrumentação fez-se o uso de
pequenos pedaços de aproximadamente 10 cm de eletrodutos de diâmetro de 1”, de
modo que os pontos não sofressem danos pelo revestimento de nata de cimento .A
vedação das extremidades dos tubos foi feita aplicando um polímero à base de epóxi
(figura 3.41). Com o objetivo de garantir um cobrimento uniforme da barra de aço
foram confeccionados centralizadores e instalados em 4 pontos ao longo de toda a barra
(figura 3.42)
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Figura 3.41–Detalhe da segunda proteção dos pontos de instrumentação.

Figura 3.42–Aspecto final da barra instrumentada.

3.8.3

APLICAÇÃO DA PASTA DE CIMENTO

A fase de “concretagem” dos grampos constitui a última fase na confecção dos
grampos. Para a concretagem das barras foram utilizados tubo de pvc de 100 mm de
diâmetro (figura 3.43) e caps para tubos de 100 mm (figura 3.44). Os materiais
utilizados foram cimento Portland do tipo CP-II-Z-32 (Cimento Mauá) e água. A
porcentagem de cada material foi estabelecida com base nos valores utilizados na
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prática corrente de obras de solo grampeado, fator água/cimento girando em torno de
0,5.

Figura 3.43 – Sistema utilizado na concretagem

Figura 3.44 – Sistema pronto para ser concretado.

A mistura foi preparada em equipamento próprio para este fim, no laboratório
de estruturas e materiais da COPPE (LABEST). O tempo estimado médio de mistura da
pasta foi de aproximadamente 10 min (figura 3.45). Em seguida o material foi lançado
por simples ação da gravidade, conforme apresentado na figura 3.46.
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Figura 3.45 – Preparo da pasta de cimento.

Figura 3.46 – Preenchimento do sistema com pasta de cimento.

Após a “concretagem” o material foi posto em repouso por um período de 30
dias, tempo necessário para a cura da mistura. Na figura 3.47, é apresentado o desmolde
do sistema, e na figura 3.48 é apresentado o grampo após retirada do tubo de pvc que
serviu como molde.
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Figura 3.47 – Desmoldagem do sistema.

Figura 3.48 – Grampo após desmoldagem.

A superfície final do grampo após o desmolde apresentou-se muito lisa,
comprometendo a representabilidade do comportamento do grampo, do ponto de vista
do atrito desenvolvido na interface solo-grampo. De forma a minimizar tal efeito foi
feito um sistema para aumentar a rugosidade da superfície do mesmo, utilizando cola
epóxi e areia do próprio modelo físico. Procedeu-se com a aplicação da cola na
superfície (figura 3.49) e posteriormente pulverizou-se a areia sobre o mesmo,
apresentado o aspecto apresentado na figura 3.50.
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Figura 3.49 – Aplicação da cola sobre a superfície do grampo.

Figura 3.50 – Superfície do grampo após aplicação da camada de cola + areia.
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3.9

3.9.1

CALIBRAÇÃO DAS BARRAS

CALIBRAÇÃO À TRAÇÃO

Para a calibração à tração das barras foi necessária a confecção de roscas em
suas extremidades (figura 3.51), de modo que esta pudesse ser ancorada no sistema de
calibração. O sistema de calibração foi composto por tubo de aço de parede espessa,
placas de aço, célula de carga, porcas e sistema de aquisição de dados.O procedimento
de calibração transcorreu da seguinte forma: primeiramente a barra foi inserida dentro
do tubo de aço, em seguida a mesma foi ancorada em uma extremidade com o auxílio
de uma placa de aço e porca; em seguida instalou-se a célula de carga e o tubo auxiliar,
para em seguida ancorar a barra na outra extremidade do sistema (figura 3.52).

Figura 3.51 – a) rosca traseira; b) rosca dianteira.
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Figura 3.52–Calibração da barra à tração.

A solicitação de tração foi induzida através da aplicação de torque nas porcas
presentes nas extremidades do sistema; à medida que era aplicado o torque nas porcas a
célula de carga era submetida à um esforço de compressão e a barra, presente no interior
do sistema, era submetida a um esforço de tração, dessa forma, foi possível relacionar
os dados de leitura fornecidos em cada extensômetro elétrico com a carga fornecida pela
célula de carga, possibilitando a confecção das curvas de calibração das
barrassubmetidas à tração (figura 3.53, figura 3.55).O tratamento estatístico dos dados
obtidos nos ensaios de calibração das barras foi feita fazendo o uso da ferramenta
computacional ORIGIN, que faz análise utilizando regressão linear e Persons; as
análises mostram que as calibrações das duas barras estão de acordo com um valor
aceitável para a prática de engenharia (figura 3.54, figura 3.56)
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Figura 3.53 – Curva de calibração à tração (barra 1).

Figura 3.54 – Dados da análise estatística fornecida pelo programa ORIGIN (barra 1).
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Figura 3.55 - – Curva de calibração à tração (barra 2).

Figura 3.56 - Dados da análise estatística fornecida pelo programa ORIGIN (barra 2).
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3.9.2

CALIBRAÇÃO À FLEXÃO

Para calibração à flexão foi elaborado um sistema no qual o grampo era fixado
na base, e na parte superior era aplicado carregamento por meio de cabos
instrumentados com células de carga (figura 3.57).

Figura 3.57 – Sistema de calibração após término do ensaio.

3.10 - CALIBRAÇÃO DAS CÉLULAS DE PRESSÃO

As pressões na face do muro e nas paredes foram avaliadas através de leituras
em células de pressão total fornecidas pela KYOWA com capacidade de até 200 kPa
(figura 3.58 e figura 3.59). A monitoração das pressões na face, no contato solo-bloco,
foi feita através de três células de pressão total modelo BEF-A, com superfície de
medição circular com diâmetro de 160 mm; nas paredes laterais e no fundo foram
monitoradas com células de pressão total modelo BED-A, com superfície de medição de
23 mm.
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Figura 3.58 - Célula de pressão total

Figura 3.59 - Célula de pressão total

utilizada na face do modelo físico, modelo
BEF-A.

utilizadas na parede do modelo físico,
modelo BED-A.

Figura 3.60 – Posição das células de pressão total.

A calibração das células foi feita utilizando uma câmara feita em aço
totalmente vedada, a mesma utilizada por GUIMARÃES (2007) (figura 3.61). Devido à
diferença na geometria das células utilizadas foi necessário a confecção de dois aparatos
com função de suporte, de modo que a superfície de medição ficasse exposta no interior
da câmara, e também com função de vedação (figura 3.62 e figura 3.63); para a
calibração da célula BEF-A se fez necessária a confecção de um suporte de apoio, uma
vez que esta célula possui peso de aproximadamente 5,7kg. Uma visão geral do sistema
de calibração das células é apresentada na figura 3.64.
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Figura 3.61 – Câmara utilizada na calibração das células de pressão.

Figura 3.62 – Fixação da célula BED-A na tampa da câmara.

a)

b)
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c)

d)
Figura 3.63 – Fixação da célula BEF-A na tampa da câmara – a) acoplamento no

suporte de vedação; b) célula fixa; c) Suporte de apoio da célula; d) esquema geral de
calibração da célula.

Figura 3.64 – Esquema de calibração das células de pressão total.

Em todas as calibrações a tensão de voltagem utilizada foi de 4 V, uma vez que
o limite superior da tensão de voltagem para a célula BED-A é de 4 V, limitando a
tensão de voltagem a esse valor; o limite superior da célula BEF-A é de 10 V. A
medição da variação da voltagem nas células se dá por meio de extensômetros elétricos,
os extensômetros da célula BED-A possuem resistência de mais ou menos 120 Ω e da
BEF-A possuem resistência de 350 Ω, tanto de entrada quanto de saída.
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As células foram submetidas até a pressão de 100 kPa, dividida em
incrementos de 10 kPa para a fase de carregamento e incrementos de 20 kPa para a fase
de recarregamento. A curva de calibração se dá no espaço variação de voltagem (mV)
versus pressão (kPa) aplicada no interior da câmara (figura 3.65).
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Figura 3.65 – Curva de calibração, célula BED-A.

3.11 - PREPARAÇÃO DOS BLOCOS

Para a medição das tensões que chegam à face do modelo físico de solo
grampeado foram instaladas células de pressão total acopladas nos blocos de concreto.
Para a instalação fez-se necessário o corte de parte dos blocos para que as dimensões do
mesmo não fossem muito alteradas com a instalação das células de pressão total (figura
3.66); o corte efetuado foi da mesma espessura da célula de pressão total. Na figura 3.67
é apresentada a locação da célula de pressão no bloco de concreto.
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Figura 3.66 – Corte do bloco de concreto para instalação das células de pressão.

Figura 3.67 – Locação das células de pressão no bloco de concreto.

Para a fixação da célula no bloco de concreto foi feita um molde de concreto
vazado na parte interna, com as mesmas dimensões da célula, concretado diretamente
sobre bloco (figura 3.68), de forma que a célula pudesse ser encaixada e aparafusada no
mesmo (figura 3.69).
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Figura 3.68 – Concretagem do bloco de concreto.

Figura 3.69 – Célula instalada no bloco de concreto.

3.12 MONTAGEM DO MODELO FÍSICO.

O modelo físico de solo grampeado está localizado no prédio professor Willy
Lacerda - laboratório de geotecnia da Universidade Federal do Rio de Janeiro/COPPE.
O modelo tem formato em “U”, possuindo 2 m de largura, 1,50 m de altura e 2,62 m em
profundidade.
Para garantir a condição de estado plano de deformação, as paredes do modelo
foram revestidas com uma camada que combina placas de borracha de pequena
espessura e graxa teflon, basicamente. Em suma, o sistema de eliminação do atrito é
feito revestindo-se o modelo com uma capa de borracha, em seguida é aplicada uma
camada de graxa teflon e, por último, aplicada mais uma camada de folhas de borracha,
129

mas dessa vez utilizando pequenos pedaços de aproximadamente 20cm x 30cm. Desse
modo (figura 3.70 e figura 3.71), minimiza-se o atrito entre a massa de solo reforçado
com as paredes do modelo físico, garantindo que as tensões cisalhantes no contato soloparede sejam praticamente desprezíveis. A proteção do sistema de redução do atrito é
feita com uma lona de plástico revestindo todas as paredes do modelo (figura 3.72 e
figura 3.73).

Figura 3.70 – Aplicação do sistema que
elimina o atrito no contato solo-parede.
Figura 3.71 – Detalhe da aplicação das
folhas de borrachas na parede do
modelo.
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Figura 3.72 – Proteção do sistema de

Figura 3.73 – Proteção do sistema da

redução de atrito na parede.

parede concluído.

Com o objetivo de afastar a superfície potencial de ruptura das proximidades
da face foi instalado um sistema na base do muro com o objetivo de reduzir o atrito no
contato solo-piso de concreto (figura 3.74).

Figura 3.74 – Sistema de redução do atrito na base do muro.

O princípio de funcionamento do sistema de redução do atrito na base do
modelo é, basicamente, o mesmo adotado no contato solo-parede, consistindo de uma
camada de borracha revestida com película de graxa teflon, com mais uma camada
formando um sistema tipo sanduíche (figura 3.75, figura 3.76 e figura 3.77).
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Figura 3.75 – Aplicação da película de

Figura 3.76 – Aplicação da segunda folha

graxa teflon sobre a folha de borracha.

de borracha.

Figura 3.77 – Sistema de eliminação do atrito na base do modelo concluído.

Com o objetivo induzir maiores deformações verticais na massa de solo
reforçado, e consequentemente maior mobilização da resistência à flexão do grampo,
foram instaladas na base do modelo físico camadas de um material deformável
especificado para este fim (figura 3.78 e figura 3.79)
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Figura 3.78 – Material deformável instalado na base do modelo físico.

Figura 3.79 – Visão geral do material deformável instalado na base do modelo físico.

Três células de pressão total foram embutidas nas paredes do modelo físico de
modo a quantificar as pressões que a massa de solo reforçado exerce sobre as paredes.
Para a instalação das células de pressão total do tipo BED-A fez necessário o tratamento
das paredes do modelo da seguinte forma: primeiro procedeu-se com a perfuração da
parede de modelo de modo que a fiação das células saíssem pela parte de trás das
paredes (figura 3.80); em seguida foi feita uma cavidade na superfície da parede de tal
forma que a célula pudesse ser instalada na parede (Figura 3.81). Para a instalação na
parede do modelo fez-se necessária a confecção de um suporte, conforme apresentado
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na Figura 3.82. Na figura 3.83 é apresentada a célula de pressão já instalada no modelo
físico, e na figura 3.84 é apresentada uma visão geral das posição das células de pressão
total instaladas nas paredes do modelo.

Figura 3.80 – Perfuração da parede de concreto.

Figura 3.81 – Cavidade onde será instalada a célula de pressão total BED-A.

Figura 3.82 – Detalhe da célula de pressão total BED-A instalada nas paredes do
modelo físico.
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Figura 3.83 – Detalhe da célula de pressão total instalada na parede do modelo físico.

Figura 3.84 – Visão geral das posições das células de pressão total instaladas nas
paredes.

A montagem foi dividida basicamente em 5 etapas; em cada etapa uma porção
de solo era colocada no modelo através de uma caixa metálica (figura 3.90), em
seguida, procede-se com a compactação da camada através de compactador do tipo
placa vibratória.
Para o controle da compactação foi instalada na base da placa vibratória
acelerômetro unidirecional da marca KYWOA (modelo AS-50HB) (figura 3.86 e figura
3.87). À medida que a compactação avançava de um ponto mais compactado para uma
região mais fofa notava-se pequena variação no pico da onda visualizada no
osciloscópio (figura 3.88 e figura 3.89). Ressalta-se que devido à placa vibratória gerar
tensões da ordem de 8 kPa, a sensibilidade vista no osciloscópio foi pequena, é de se
esperar que se esse sistema for utilizado utilizando o compactador do tipo “sapo” as
variações dos picos das ondas na região fofa para a compactada será maior.
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Figura 3.85 – Etapas de compactação.

Figura 3.86 – Acelerômetro utilizado no controle da compactação.
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Figura 3.87 – Acelerômetro instalado na placa vibratória.

Figura 3.88 – Solo fofo, início da

Figura 3.89 – Solo compactado, fim da

compactação.

compactação.
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Figura 3.90 – Processo de enchimento do

Figura 3.91 – Processo de compactação

modelo físico com solo fabricado –

das camadas de solo com placa vibratória.

quartzo moído.

Durante a primeira camada de solo, espessura de 40cm, foram instaladas duas
linhas de blocos de concreto intertravados; na segunda linha de blocos foi instalada uma
célula de pressão total modelo BEF-A com o objetivo de medir as pressões da massa de
solo reforçado sobre o faceamento (figura 3.92 e figura 3.93).

Figura 3.92 – Célula de pressão total instalada na segunda linha de blocos.
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Figura 3.93 – Detalhe da célula de pressão total BEF-A instalada na face do modelo
físico.

Na figura 3.94 é apresentada a primeira camada após término da compactação
utilizando placa vibratória; detalhe para a tábua de madeira colocada próxima à face
com o objetivo de proteger as células de pressão instaladas nos blocos.

Figura 3.94 – Primeira camada após término da compactação.

Na construção da segunda camada foi utilizada apenas uma linha de blocos de
concreto; sobre essa camada foram instalados os dois grampos confeccionados para o
modelo físico de solo grampeado (figura 3.95).
Os grampos utilizados no modelo físico de solo grampeado foram de 100 mm,
compostos por barras de aço CA-50 de 16 mm e revestidos com nata de cimento com
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fator a/c de 0,5. A instrumentação dos grampos foi feita utilizando extensômetros
elétricos (strain gages) instalados utilizando ponte completa em 5 pontos de medição,
com objetivo de quantificar os esforços axiais e de flexão.
Após a calibração da barra à tração e flexão, e posterior revestimento desta
com nata de cimento, foram feitas leituras para verificar a integridade dos pontos
instrumentados, sendo constatado que a integridade do sistema foi garantida pelo
sistema de proteção. Entretanto, na montagem do sistema de ligação da cabeça do
grampo com o bloco de concreto (sistema da face), fez-se necessário o corte de parte da
barra na região da cabeça do grampo, tal procedimento, na opinião do autor, causou
danos a alguns pontos de instrumentação devido a vibração na barra causada pelo
equipamento de corte; os danos nos pontos de instrumentação apenas foram
identificados no ato da montagem do modelo físico.
A instalação dos grampos no modelo físico constituiu a fase mais crítica de
toda a montagem, pois o grampo não poderia ser submetido a qualquer esforço de
flexão durante a montagem, no intuito de eliminar tais efeitos de flexão foi utilizada
uma viga metálica de rigidez elevada que funcionou como apoio no transporte do
grampo até o modelo (figura 3.96).

Figura 3.95 – Instalação dos grampos no modelo físico.
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Figura 3.96 – Viga metálica utilizada no transporte do grampo.

A instalação do grampo no faceamento de blocos de concreto intertravados se
deu através de um sistema de simples acoplamento, onde a cabeça do grampo com
dobra de 90° era inserida dentro de um furo no bloco de concreto (figura 3.97).

Figura 3.97 – Detalhe da cabeça do grampo.

As movimentações da face fora medidas através de um sistema composto por
oito LVDT’s (figura 3.98), sendo quatro LVDT’s distribuídos ao longo da profundidade
do trecho central e 2 LVDT’s em cada lado do modelo físico (figura 3.99).
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Figura 3.98 – Sistema de medição dos deslocamentos na face.

Figura 3.99 – Sistema com 4 LVDT’s centrais, e dois LVDT’s nas laterais.

A aplicação da sobrecarga no terrapleno superior é feita com auxílio de um
sistema de reação e uma bolsa de ar instalada no terrapleno superior do modelo. O
sistema de reação é composto por barras de aço ancoradas no piso e vigas metálicas
ligadas a estes. A pressão aplicada sobre o modelo é controlada através de manômetros
ligados ao sistema de ar comprimido responsável pelo enchimento da bolsa de ar.
Optou-se por realizar o carregamento através de incrementos de 10 kPa até uma pressão
de 100kPa, no descarregamento, os incrementos de pressão adotados foram de 20kPa.
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4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1

MODELO FÍSICO DE SOLO GRAMPEADO

A seguir apresentam-se os resultados do estudo efetuado utilizando modelagem
física. Avaliaram-se as tensões desenvolvidas na face e na parede do modelo, esforços
nos grampos, deslocamentos horizontais na face e verticais no topo do modelo.

4.1.1

PRESSÕES NA PAREDE DO MODELO FÍSICO

A instrumentação instalada nas paredes do modelo físico permitiu avaliar as
tensões de confinamento durante toda a fase de carregamento. Foram utilizadas células
de pressão total, conforme indicado no item 3.12, alocadas nas três paredes, paredes
laterais e parede de fundo, a uma distância de 70 cm da base do modelo (figura 4.1). Na
parede esquerda do modelo foi instalada a célula de pressão total denominada BED1
(zona ativa), na parede de fundo do modelo foi instalada a célula BED2, e na parede
direita do modelo foi instalada a célula de pressão total BED3 (zona passiva). Nas
figura 4.2 e figura 4.3 são apresentadas as células de pressão instaladas antes da
montagem do modelo físico.

Figura 4.1 - Posição das células de pressão instaladas nas paredes do modelo.
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b)

BED2

c)

BED3

BED1

BED3
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Figura 4.3 – Visão geral da posição das células de pressão total.

BED2

Figura 4.2 – a) célula de pressão (parede esquerda); b) célula de pressão (parede de fundo); c) célula de pressão (parede direita).

a)

BED1

Na figura 4.4 apresentam-se as tensões medidas nas células de pressão durante
a fase de carregamento. Para tensões verticais inferiores a 70 kPa as três células
apresentaram resultados praticamente semelhantes, a partir deste carregamento as
tensões medidas na célula instalada na parede do fundo do modelo apresentaram-se
inferiores às medidas nas paredes laterais. A aplicação do carregamento promove
movimentações da face do modelo, que gera desconfinamento da massa de solo na
direção longitudinal, e reduz as tensões na parede do fundo do modelo. Tais resultados
estão consistentes com a condição de deformação plana do modelo, na qual a tensão
vertical é tensão principal maior, a tensão no sentido longitudinal é a tensão principal
menor (que sofreu as maiores reduções), e a tensão transversal ao modelo é a tensão
principal intermediária.
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Figura 4.4 – Tensões nas células de pressão instaladas nas paredes do modelo durante a
fase de carregamento.

Na figura 4.5 apresentam-se os resultados observados durante a fase de
carregamento e descarregamento.
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Figura 4.5 – a) célula de pressão BED1; b) célula de pressão BED3; c) célula de pressão
BED2.

O comportamento das células instaladas nas paredes laterais foi, assim como na
fase de carregamento, muito parecido, apresentando certa linearidade durante toda a
fase de descarregamento. Pode-se considerar que todas as três células tiveram
comportamento praticamente linear durante a fase de descarregamento.
O caminho de tensões da massa de solo por de trás da zona reforçada foi
avaliado tomando a tensão vertical como a tensão principal maior e a tensão medida no
fundo do modelo como a tensão principal menor. O caminho de tensões no espaço q’x
p’ é apresentado na figura 4.6 (q’= (σ1’ - σ3’) / 2 ; p’ = (σ1’ + σ3’) / 2 ). Para os primeiros
4 estágios de carregamento o caminho de tensões da massa de solo reforçado apresentase linear, após este há aumento do coeficiente angular até dois incrementos de
carregamentos, para depois decrescer e voltar praticamente a mesma inclinação dos
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primeiros 4 estágios de carregamento; no descarregamento o caminho de tensões é
linear.
Com base no caminho de tensões foi possível avaliar o ângulo de atrito efetivo
da massa de solo. Nos primeiros 4 estágios de carregamentos o valor mobilizado para o
ângulo de atrito foi de 51° (figura 4.6), após esse estágio a massa de solo atinge um
valor de pico igual a 60°, decrescendo em seguida novamente para 51°, valor este
mantido até a fase final de carregamento e também na fase de descarregamento. Os
valores obtidos são consistentes com os observados nos ensaios de deformação plana
efetuados por COSTA (2005).

Figura 4.6 – Caminho de tensões do modelo físico.

Na figura 4.7 apresentam-se o desenvolvimento das tensões horizontais nas
paredes laterais com o aumento do carregamento vertical; comparativamente
apresentam-se também as retas correspondentes ao estado ativo e estado de repouso
(teoria da elasticidade). Para condições onde o solo encontra-se longe da rotura é
consistente fazer o uso da teoria da elasticidade para analisar o comportamento do solo.
As retas correspondentes ao estado de repouso apresentadas na figura 4.7 foram obtidas
considerando o coeficiente de empuxo no repouso (“ko”) como sendo:
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"ko "=

k0
.(1 + k a )
1 + k0

Com base no exposto acima e analisando a figura 4.7 temos que, para os
primeiros 4 níveis de carregamentos, o ângulo de atrito mobilizado da massa de solo
reforçada foi de aproximadamente 50°. Para a condição de pico, a resistência
mobilizada da massa de solo reforçada na zona ativa foi de aproximadamente 60°, e
para o descarregamento o ângulo de atrito mobilizado é da ordem de 44°.
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Figura 4.7 – Pressões nas paredes laterais do modelo durante a fase de carregamento e
descarregamento.

Para a condição antes da aplicação do carregamento, considerando o estado de
repouso, o ângulo de atrito do solo na zona reforçada e não-reforçada é de
aproximadamente 40°. Para a condição de pico ou condição de rotura, o valor do ângulo
de atrito mobilizado na zona ativa (BED1) e na zona não-reforçada (BED2) é de
aproximadamente 60°, e para zona passiva (BED3) este valor é de aproximadamente
54°. Para a condição residual, pós-pico, o ângulo de atrito na zona ativa e passiva
tendem ao ângulo de atrito residual de aproximadamente 46°. Já para a zona não-

reforçada o ângulo de atrito residual é de aproximadamente 54°(figura 4.8)
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Figura 4.8 – Coeficientes de empuxo durante a fase de carregamento.

4.1.2

TENSÕES NA FACE DO MODELO.

As pressões na face do modelo físico de solo grampeado foram medidas
fazendo o uso de células de pressão total da fabricante KYWOA, modelo BEF-A (figura
3.58). As células foram instaladas na face do modelo em três níveis (figura 4.9 e figura
4.10), acopladas em blocos de concreto que compõem o sistema de faceamento.
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físico, vista frontal.

Figura 4.9 – Posição das células de pressão total na face do modelo
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físico, vista lateral.

Figura 4.10 - Posição das células de pressão total na face do modelo

Na figura 4.11 apresentam-se as tensões horizontais medidas no sistema de
faceamento do modelo físico. Observa-se que para valores de carregamentos externos
inferiores a 40 kPa a tensão horizontal na parte intermediária (0,70 m) e superior (1,10
m) do sistema da face decresce com o carregamento, e a partir desse valor passa a
aumentar. As maiores tensões ocorrem na cota de instalação dos grampos, ou seja, 0,70
m da base do modelo. As tensões foram mínimas na região da face próxima à base do
modelo físico.
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Figura 4.11 – Tensões horizontais medidas na face do modelo físico.
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O decréscimo das tensões na face para os primeiros níveis de carregamento
pode ser explicado pelo fato de próximo às células de pressão o material não foi bem
compactado. Evitou-se uma forte compactação próximo às células com receio de
danificá-las, assim, pode ter ocorrido uma redistribuição de tensões na face entre as
zonas bem e mal compactadas, que foi sendo minimizada com o acréscimo de carga.
Note que as tensões medidas junto à face no modelo atual, com a base
deformada, foi inferior (6 vezes menor) aos resultados observados em SILVA (2010),
que foi construído com base rígida.
Na figura 4.12 apresenta-se a relação entre a tensão horizontal na face medidas
nas três células e a tensão vertical na massa de solo reforçado; as linhas correspondentes
a condição de repouso e estado ativo são para solo com ângulo de atrito de 60°
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Figura 4.12 – Relação entre a tensão horizontal na face e tensão vertical na massa de
solo reforçado.

Na figura 4.13 apresenta-se a curva correspondente ao valor médio da tensão
horizontal versus tensão vertical observados nas três células. O comportamento
observado é típico de estruturas de solo grampeado, as tensões que chegam à face
apresentam-se minimizadas devido à presença dos reforços. À medida que aumentam as
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tensões e deformações, os grampos absorvem maiores esforços, reduzindo as tensões
que chegam à face.
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Figura 4.13 - – Relação entre a tensão horizontal na face e tensão vertical na massa de
solo reforçado, considerando valor médio.

4.1.3

ESFORÇOS NOS GRAMPOS

Na figura 4.14 e figura 4.15 apresentam-se os resultados das forças axiais
medidas nos grampos.
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Figura 4.14 – Esforços axiais obtidos no grampo 1.
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Figura 4.15 – Esforços axiais obtidos no grampo 2.
Conforme apresentado no item 3.12, verificaram-se danos a monitoração dos
grampos. No grampo 1 o ponto medição danificado localizou-se a 1,20 m da cabeça do
grampo, sendo este o único ponto danificado no grampo 1. No grampo 2 os pontos
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danificados localizaram-se a 0,10, 0,20 e 0,80 m da cabeça do grampo, totalizando três
pontos de medição comprometidos.
O formato das curvas são similares como seria de se esperar, visto os grampos
serem equidistantes, e ter-se buscado uma compactação homogênea e distribuição do
carregamento homogênea. Utilizando o resultado obtido no ponto a 1,20 m do grampo 2
na distribuição do grampo 1, tem-se a distribuição apresentada na figura 4.16.
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Figura 4.16 – Esforços axiais no grampo 1a.

Da mesma forma como foi feita para o grampo 1, para o grampo 2 utilizou-se
os valores dos pontos medidos no grampo 1, ou seja, pontos 0,10, 0,20 e 0,80 m da
cabeça do grampo, obtendo-se a seguinte distribuição de esforços apresentada na figura
4.17.
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Figura 4.17 – Esforços axiais para o grampo 2a.

Os valores de esforços axiais obtidos no modelo físico com material
deformável na base foi 40 % superior àquele obtido por SILVA (2010), que não utilizou
material deformável na base do modelo, indicando que maiores deformações na base de
uma estrutura de solo grampeado tendem a aumentar significativamente os esforços nos
grampos. O ponto de esforço axial máximo coincidiu com o ponto obtido no modelo de
SILVA (2010), ou seja, 0,80 m afastado da cabeça do grampo.
Os momentos fletores foram avaliados também fazendo o uso da técnica de
instrumentação por extensometria. Os valores de momentos fletores obtidos no modelo
físico são apresentados nas figura 4.18 e figura 4.19. Importante avaliar que as maiores
mobilizações da resistência à flexão se deram na região de instalação do material
deformável, ou seja, a uma distância de 0,60 m da face do modelo físico.
Os momentos foram máximos próximos à cabeça do grampo e mínimos após o
ponto 0,80 m distante da cabeça do grampo.
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Figura 4.18 – Momentos fletores medidos no grampo 1 durante a fase de carregamento.
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Figura 4.19 – Momentos fletores medidos no grampo 2 durante a fase de carregamento.

4.1.4

DESLOCAMENTOS DA FACE

A movimentação da face do modelo foi monitorada através de medidores de
deslocamentos (LVDT’s), distribuídos conforme apresentado na figura 4.20. Devido a
problemas de medição não foi possível obter os deslocamentos no ponto onde encontrase instalado o LVDT-1.
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Figura 4.20 – Locação dos LVDT’s na face do muro.

Os deslocamentos da face do modelo físico durante a fase de carregamento são
apresentados na figura 4.21. Os deslocamentos máximos ocorreram no topo do modelo
com valores da ordem de 55 a 85 mm. As magnitudes dos deslocamentos medidos
foram cerda de 10 vezes maiores que àqueles observados por SILVA (2010).
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Figura 4.21 – Deslocamentos horizontais na face do modelo físico.

Conforme já citado anteriormente, os deslocamentos máximos ocorreram na
parte superior do modelo, e foram mínimos próximos à base (figura 4.22, figura 4.23 e
figura 4.24).
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Figura 4.22 – Deslocamentos horizontais na face do modelo, perfil A-B.

Figura 4.23 – Deslocamentos horizontais na face do modelo, perfil 1-4.

159

Figura 4.24 – Deslocamentos horizontais na face do modelo, perfil C-D.

Movimentações horizontais da face considerando planos horizontais são
apresentadas nas figura 4.25 e figura 4.26. Nota-se que na lateral esquerda as
movimentações apresentaram-se inferiores às observadas à direita

Figura 4.25 – Deslocamentos horizontais na face do modelo, perfil B-4-D.
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Figura 4.26 – Deslocamentos horizontais na face do modelo, perfil A-2-C.

4.1.5

DESLOCAMENTOS VERTICAIS NO TOPO DO MODELO

Os deslocamentos verticais na parte superior do modelo físico foram
acompanhados utilizando medidores de deslocamentos verticais (MDV’s), dispostos
conforme apresentado na figura 4.27. Dois medidores de deslocamentos apresentaram
problemas, um situado no topo do modelo a 1,15m do faceamento de blocos e outro
posicionado próximo à base (0,20 m de altura).
A incorporação do material deformável na base do modelo físico ocasionou
deslocamentos verticais maiores que àqueles observados por SILVA (2010), cerca de
duas vezes maiores, obtidos para o modelo físico com base rígida.
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Figura 4.27 – Posição dos medidores de deslocamentos verticais.

Os valores dos deslocamentos verticais medidos durante a fase de
carregamento do modelo físico são apresentados na figura 4.28.

Figura 4.28 – Deslocamentos verticais obtidos no modelo físico de solo grampeado.
4.2

ANÁLISE NUMÉRICA DO MODELO FÍSICO

Conforme apresentado (item 3.6), antes da montagem do muro com base
deformável foram efetuadas análises numéricas (figura 3.31 e figura 3.32) para definir a
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melhor localização da instrumentação. Nestas análises considerou-se elementos de mola
na ligação do grampo com a face para minimizar o momento neste ponto.
Com o modelo físico já ensaiado e de posse da distribuição medida dos
momentos fletores (figura 4.18), novas análises numéricas foram efetuadas. Nessa nova
etapa foi eliminado o elemento de mola que havia sido posto na cabeça do grampo. A
malha de elementos finitos do modelo numérico é apresentada na figura 4.29.

Figura 4.29 – Modelo numérico utilizando material deformável na base do modelo
físico.
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figura 4.30 comparam-se os esforços axiais no grampo obtidos na análise numérica com
os obtidos experimentalmente (grampo 1). Nota-se uma razoável concordância entre os
resultados encontrados.
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Figura 4.30 – Esforços axiais: comparação dos resultados experimentais com os
resultados numéricos, grampo 1.

Na Figura 4.31 é apresentada a comparação entre os resultados obtidos no
modelo físico e os obtidos na análise numérica. Há concordância no formato das curvas,
mas os valores obtidos no modelo físico foram, em geral, o dobro dos obtidos na análise
numérica. Ver-se-á mais à frente que os deslocamentos verticais obtidos no modelo
numérico foram muito menores do que os obtidos no modelo experimental, mostrando
concordância nos valores obtidos nas duas análises, ou seja, maiores deslocamentos
verticais mobilizam mais a resistência à flexão, e vice-versa. As análises numéricas
efetuadas são bidimensionais e a situação real tridimensional, tal pode explicar em parte
as discordâncias observadas.
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Figura 4.31 – Momentos fletores: comparação dos resultados experimentais com o
numérico.

A instrumentação para medição de esforços cisalhantes no grampo é bastande
complexa, requerendo instalação de strain gages a 45° nos pontos de medição; não foi
possível a instalação desses extensômetros na barra que compõe os grampos devido à
falta de espaço para tal. Assim, na figura 4.32 apresentam-se apenas os esforços
cisalhantes obtidos na análise numérica.
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Figura 4.32 – Esforço cortante no grampo obtido na análise numérica.

Na figura 4.33 são apresentados os deslocamentos horizontais obtidos no
modelo numérico. Os deslocamentos horizontais encontrados no modelo numérico
foram muito inferiores aos obtidos no modelo experimental.
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Figura 4.33 – Deslocamentos horizontais obtidos no modelo numérico.
167

Como comentado anteriormente, os deslocamentos verticais na análise
numérica foram também muito inferiores àqueles obtidos experimentalmente (figura
4.34).
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Figura 4.34 – Comparação entre os resultados numéricos e experimentais.
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5

CONSLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No laboratório de modelos físicos da COPPE/UFRJ foi efetuada modelagem de
uma estrutura de solo grampeado sujeita a deformações de fundo, em escala 1:1.
Podem-se tecer as seguintes conclusões sobre o comportamento do modelo estudado:
A monitoração das tensões normais atuantes nas paredes do modelo permitiu
avaliar o estado de tensão do modelo ao longo do ensaio. Com base na célula de tensão
total posicionada por de trás da massa reforçada tem-se estágios diversos de solicitações
durante o carregamento e descarregamento. Na primeira fase o ângulo de atrito
mobilizado foi da ordem de 51°; com o aumento das deformações passou-se para a
condição de pico, mobilizando um ângulo de atrito de 60°. No descarregamento
observou-se um ângulo de atrito mobilizado de 51° (igual a primeira fase de
carregamento).
O desenvolvimento das tensões normais na parede na zona ativa e zona passiva
foram basicamente iguais, mostrando que não há grandes diferenças na tensão
confinante nessas duas zonas para o nível de carregamento adotado no presente
trabalho. Pode-se dizer baseado nessas evidências que o modelo físico encontra-se com
fator de segurança elevado.
As tensões medidas na face do modelo físico são muito menores que àquelas
obtidas no modelo de SILVA (2010), indicando que quando submetido à deformações
mais acentuadas no fundo do modelo, há diminuição das tensões que chegam no sistema
da face. As medições das tensões na face corroboram com o já exposto na literatura
especializada, que diz que o sistema da face não desempenha função estrutural para o
sistema.
Os esforços axiais foram aproximadamente 60 % superiores àqueles obtidos no
modelo de SILVA (2010) efetuado com base rígida, o que nos permite concluir que as
movimentações no fundo do modelo promovem maiores esforços nos grampos.
Similarmente ao obtido por SILVA (2010), o ponto de maior esforço de tração
mobilizado ocorre a uma distância de 0,80 m da cabeça do grampo.
A mobilização dos esforços de flexão nos grampos foram maiores na região
próxima à cabeça do grampo, e mínimos a partir de 0,80 m de distância da face. Na
ligação grampo – face há certo grau de engastamento, conferindo valores momentos
máximos nesses pontos. O trecho de maior mobilização da resistência à flexão está
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compreendido no mesmo espaço onde foi colocada a camada de material deformável,
indicativo que o material instalado na base do modelo deformou o suficiente para a
mobilização da resistência à flexão do grampo.
Os deslocamentos horizontais na face do modelo foram máximos no topo,
cerca de 80 mm, e mínimos na base, cerca de 5 mm. Estes deslocamentos foram 10
vezes superiores aos encontrados por SILVA (2010).
No que se refere aos deslocamentos verticais medidos no terrapleno superior,
estes foram da ordem de 16 mm. Esse valor é superior ao observado para o modelo de
solo grampeado sem material deformável na base (SILVA,2010), indicando que o
material deformável instalado na base do modelo realmente induziu maiores
deformações na massa de solo reforçado.
Análises utilizando o método de elementos finitos mostraram-se adequadas na
previsão dos esforços axiais nos grampos. Os momentos fletores obtidos na análise
numérica foram menores do que àqueles observados experimentalmente. No que se
refere aos deslocamentos na face e no terrapleno superior, os resultados apresentaram
inferiores aos valores observados no modelo físico.
Recomenda-se para trabalhos futuros:

- estudar o modelo de solo grampeado com deformação de fundo eliminando o
atrito no contato bloco – piso de concreto;
- avaliar o modelo físico de solo grampeado com diferentes tipos de
faceamento;
- realizar modelagem numérica simulando as fases de montagem e
carregamento em ambientes 2D e 3D.
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APÊNDICE A – Calibração das células de pressão total e obtenção do módulo de
deformabilidade do material deformável.
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Linear Fit of BED-A1.1 Ensaio 1
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Averaged Y
Linear Fit Averaged Y
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Leitura no sistema (mV)
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5,85

Equation

y = a + b*x

Weight

No Weighting
2,21198E-4

Residual Sum
of Squares

5,80

0,9996

Pearson's r

5,75

0,99909

Adj. R-Square

Value
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Averaged Y

5,65
5,60

5,44656

0,00309

Slope

0,00519
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5,62879E-4
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0,99927

0,99932
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y = a + b*x
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Residual Sum
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Pearson's r
Adj. R-Square
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Value
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Ensaio 1

5,40
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Standard Error

Intercept
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Intercept
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Intercept
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Equation

y = a + b*x

Weight

No Weighting
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Residual Sum
of Squares
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