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1. APRESENTAÇÃO 

Apresentamos nesse relatório o projeto Executivo de Engenharia para contenção e 

estabilização da encosta, localizada No Bairro de  Catu de Abrantes, no Município de 

Camaçari – Bahia. 

Os serviços foram iniciados após a emissão da ordem de serviço no mês de março de 2020 

É apresentada a solução para a estabilização da encosta e o sistema de drenagem 

associado. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Visita Técnica de inspeção; 

 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COMPLEMENTAR DE UMA 

ÁREA LOCALIZADA EM CATU DE ABRANTES – OESTE ENGENHARIA; 

 RE 76/19 RELATÓRIO DE ENSAIOS DE SOLO ESCOLA POLITÉCNICA UFBA 

 RE 001/19 RELATÓRIO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO 

 RE 023/20 RELATÓRIO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO 

 Documentação fotográfica; 

3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

A área objeto deste estudo se encontra localizada, a jusante da Rua Vila Simara Ellery. Neste 
local será conformado um platô na cota 11,20, esta implantação faz necessária a realização de 
cortes no talude, aumentando a sua inclinação e consequentemente promovendo sua 
instabilização. 

De forma a levantar a situação de instabilização o projeto propõe a utilização da técnica de solo 
grampeado, mesma que consiste na inclusão de elementos metálicos no interior do maciço de 
forma a reforçá-lo A Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra a área de 
intervenção, sua localização e logradouros adjacentes. 
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Figura 3.1.- Planta mostrando a poligonal de intervenção e logradouro adjacente. 

4. AVALIAÇÃO GEOLÓGICA DOS DADOS GEOTÉCNICOS DISPONÍVEIS  

Segundo o Mapa geológico simplificado da região metropolitana de Salvador apresentado na 

Figura 4.1, a encosta se encontra localizada na região de ocorrência do complexo Salvador-

Esplanada constituído por ortognaisse e granulitos que produzem manto de solo residual 

avermelhado. 

Área de Intervenção – 
Contenção em Solo 

Grampeado 
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Figura 4.1.- Mapa geológico simplificado da região metropolitana de Salvador, CPRM 2008. 

Antes do início da elaboração deste projeto, foram realizadas na área duas campanhas de 

sondagem, a primeira, realizada pela empresa LCL Engenharia e Engenharia (janeiro de 

2019) com nove sondagens distribuídas ao longo da área de implantação do platô, sendo que 

duas delas SP1 e SP2, na meia encosta. A segunda campanha realizada pela empresa STS 

Engenharia (outubro de 2019), com a extração de duas amostras indeformadas no lado 

direito da encosta, a montante da região de implantação platô, sobre estas amostras foram 

realizados ensaios de caracterização e cisalhamento direto para a determinação dos 

parâmetros de resistência. 

Para a elaboração deste projeto foi solicitada a complementação do levantamento topográfico 

e investigações complementares, as mesmas que foram realizadas na região da crista do 

talude SP-101, SP-102, SP-103, SP-201 e SP-202. 

A Figura 4.2 mostra uma planta com a disposição espacial das investigações de campo e 

pontos de coleta das amostras indeformadas. 

Encosta a ser 
Estabilizada 
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Figura 4.2.- Planta com a posição das investigações geotécnicas realizadas, locais de coleta das amostras 

indeformadas e seções analisadas. 

As sondagens realizadas pela empresa LCL na meia encosta (SP-01 e SP-02), acusam a 

ocorrência de uma camada de aterro que varia entre 1m e 2m, no caso da sondagem SP-02 a 

resistência à penetração varia entre 3 e 4 golpes, logo embaixo ocorrem materiais silte 

argilosos com areia e silte arenosos com argila que apresentam valores de resistência à 

penetração superiores a 11 golpes. 

Ambas as sondagens acusaram a existência de lençol freático a uma profundidade de 4,75m 

(cota 9,96) e 2,53 (cota 11,00) respectivamente, eventualmente na época de ocorrência de 

chuvas esta linha freática pode se elevar. 

As investigações complementares (SP-101 a SP-103) buscavam identificar as camadas que 

ocorrem a partir da crista do talude, estas investigações acusaram a ocorrência de uma 

camada de aterro cuja espessura varia entre 4 e 5m, logo embaixo observa-se uma camada 

de argila siltosa também com espessura variável, de 1m a 4m, e na sequencia um material 

silte arenoso com aumento da resistência à penetração com a profundidade. 
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O lençol freático foi detectado a uma profundidade de 3,28 (cota 10,59) e 7,00m (cota 9,93) 

nas sondagens SP-101 e SP-102, respectivamente, já na SP-103 o N. A., não foi detectado, 

eventualmente na época de ocorrência de chuvas esta linha freática pode se elevar. 

A partir da análise da posição da coleta das amostras indeformadas e as sondagens 

realizadas estima-se que o Bloco-01 corresponde à camada do material silte argiloso e o 

Bloco-02 à camada de aterro, este último material apresenta grande variabilidade de 

resistência à penetração, variando entre 3 e 14 golpes. 

A Tabela 4.1, apresenta de forma resumida as características e parâmetros de resistência 

obtidos nos ensaios nas amostras indeformadas. 

Tabela 4.1.- Resultados dos ensaios de cisalhamento direto e características dos solos ensaiados. 

IDENT. 

CAMPO 

IDENT. 

LAB. 
wi % e wf % S% wL % wp % Ip % 

BLOCO-01 187 29,09  1,51  42,94  59,41  52% 38% 14% 

BLOCO-02 188 22,11  0,88  31,64  70,68  52% 36% 16% 

 

MATERIAL TIPO DE ENSAIO 
PARÂMETROS DE RESISTÊNCIA 

(kN/m3) C (kPa)  º 

BLOCO 01 

UMIDADE NATURAL 
RÁPIDO 

15,55 49,81 32,40 

SUBMERSO LENTO 15,47 18,16 27,8 

BLOCO 02 

UMIDADE NATURAL 
RÁPIDO 

17,88 98,64 52,300 

SUBMERSO LENTO 17,80 22,14 25,90 

 

 

5. SITUAÇÃO ATUAL 

Para a elaboração deste projeto, foi realizado um reconhecimento detalhado da área em 

estudo, levando em consideração principalmente os aspectos relacionados ao risco de bens 

públicos e privados, bem como, ao risco de vida dos moradores, foram observados as 
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condicionantes geológico-geotécnicas que permitiram inferir a ocorrência potencial de 

movimentos de massa. 

O talude a ser estabilizado foi resultado dos cortes realizados para a conformação de um 

platô, os serviços foram paralisados e para prevenir escorregamentos, parte do material 

escavado foi colocado novamente, conformando uma berma de equilíbrio na frente do talude 

escavado. 

6. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

A complementação do levantamento topográfico foi realizada pela OESTE Engenharia, 

englobando o talude, as edificações localizadas à jusante e à montante. 

A partir da planialtimetria foram estabelecidos dois eixos partir dos quais foram traçadas as 

seções transversais necessárias para a elaboração do presente documento. 

7. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Após avaliação das informações disponíveis, campanha de investigações preliminar e 

complementar foram definidas 3 seções transversais como sendo as mais representativas da 

situação da área de intervenção, SG-01, SG-02 e SG-03, as mesmas que são apresentadas 

nas figuras seguintes. 

A Figura 4.2 mostra a localização espacial das seções analisadas, já nas figuras 

subsequentes são apresentados os perfis geotécnicos associados. 
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Figura 7.1.- Perfil associado Seção Geotécnica SG-01. 

 

 
Figura 7.2.- Perfil associado Seção Geotécnica SG-02, o material em azul corresponde à berma de equilíbrio. 
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Figura 7.3.- Perfil associado Seção Geotécnica SG-03. 

De forma a verificar a situação de instabilidade do talude objeto deste estudo foram 

analisadas as três seções geotécnicas acima apresentadas mencionadas. A modelagem 

destas seções foi subsidiada pelas sondagens e resultados dos ensaios realizados. 

Os parâmetros de resistência para cada um, dos materiais que ocorrem foram inferidos a 

partir das sondagens e dos resultados dos ensaios, cabe ressaltar que em função da grande 

variabilidade na resistência à penetração da camada de aterro foram adotados parâmetros 

inferiores daqueles obtidos no ensaio da amostra submersa. Os valores adotados para 

elaboração das análises são apresentados na Tabela 7.1 a seguir. Já as figuras seguintes 

apresentam as saídas gráficas fornecidas pelo software mostrando os resultados destas 

análises. 

Tabela 7.1.- Parâmetros de resistência adotados 

MATERIAL 
PARÂMETROS ADOTADOS 

(Kn/m3) C (kPa)  º

SILTE ARGILOSO COM AREIA (ATERRO) 15,00  4,00  26,00  

SILTE ARENOSO (ATERRO) 14,00  2,00  25,00  

SILTE ARGILOSO COM AREIA 15,50  10,00  27,00  

SILTE ARENOSO COM ARGILA 18,00  20,00  26,00  

Para a avaliação da estabilidade do talude foi utilizado o método de Morgenstern-Price, 

através do módulo SLOPE/W do software Geo Studio da GEOSLOPE Inc. Foram 

contempladas as seções acima mencionadas, consideradas como sendo as mais críticas e 

que representam a situação atual das encostas. Assim, foi possível avaliar as condições de 
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estabilidade e o dimensionamento das soluções para estabilização e/ou contenção dos 

taludes.  

O método de Morgenstern-Price é um método baseado no Equilíbrio Limite, com superfície 

circular ou composta, onde a resultante das forças laterais entre as fatias não 

necessariamente tem direção horizontal e a somatória tem valor igual a zero. No caso do 

software da GEOSLOPE é definido um polígono que limita os centros das superfícies de 

ruptura fazendo uma avaliação global dos fatores de segurança, englobando superfícies de 

ruptura superficiais a profundas. 

Antes de analisarmos os resultados das análises de estabilidade é importante fazer algumas 

considerações sobre o Fator de Segurança. A norma NBR 1168, considera que o fator de 

segurança tem a finalidade de cobrir as incertezas naturais das diversas etapas de projeto e 

construção. Dependendo dos riscos envolvidos, deve-se inicialmente enquadrar o talude em 

questão numa das seguintes classificações de nível de segurança, definidas a partir da 

possibilidade de perdas de vidas humanas, conforme Tabela 7.2 e de danos materiais e 

ambientais, conforme a Tabela 7.3. 

Tabela 7.2 - Nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas (ABNT NBR 11682). 

 
 

 

Tabela 7.3.- Nível de segurança desejado contra danos materiais e ambientais (ABNT NBR 11682). 
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O fator de segurança mínimo que deve ser aceito para o talude em questão, levando-se em 

conta os níveis de segurança preconizados na Tabela 7.2 e Tabela 7.3, deve ser estipulado 

de acordo com a Tabela 7.4. 

Tabela 7.4.- Fatores de segurança mínimos para deslizamentos (ABNT NBR 11682). 

 

Assim, podemos enquadrar o talude objeto deste estudo, no que diz respeito aos critérios da 

Tabela 7.2 como sendo de nível de segurança alto e no que diz respeito aos critérios 

estabelecidos na Tabela 7.3, como sendo alto também, resultando num valor de fator de 

segurança mínimo a ser adotado de 1,5. 
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A sobrecarga considerada em caso de existência de construções foi de 10 kPa para 

edificações de 1 andar, no caso de acessos e passeios foi de 5kPa. 

As análises realizadas considerando a situação após as escavações resultaram em fatores de 

segurança menores do que 1,50, o FS obtido na SG-01 resultou num valor próximo da 

unidade, assim, podemos concluir que o talude estudado se encontraria em situação instável 

e há necessidade de se adotar alguma solução de estabilização para atender a Norma de 

Estabilidade de Taludes, isto é, se atingir um fator de segurança maior ou igual a 1,50. 

Na Tabela 7.5 apresentam-se os fatores de segurança obtidos após a realização das 

escavações para a conformação do platô. 

As saídas gráficas das análises de estabilidade realizadas são apresentadas nas figuras 

seguintes, já os relatórios das análises não são apresentados neste documento, entre tanto, 

se encontram armazenados nos nossos bancos de dados e a disposição para consulta. 

 

Tabela 7.5.- Resumo dos valores de fator de segurança (FS), resultantes das análises de estabilidade na condição atual. 

 

MÉTODO DE ANÁLISE: EQUILÍBRIO LIMITE 

SEÇÕES ANALISADAS FS – FATOR DE SEGURANÇA APÓS CORTE 

SG-01 1,06 

SG-02 1,20 

SG-03 - 

1,20

ESTABILIDADE - CATU DE ABRANTES

IMPENETRÁVEL

Silte Arenoso com Argila

SG-01 SEÇÃO - 01
CONDIÇÃO ATUAL

Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
Silte-Arenoso (Aterro)      14 kN/m³     2 kPa     25 °     
Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
IMPENETRÁVEL      
Silte Arenoso com Argila      18 kN/m³     20 kPa     26 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

Silte-Arenoso (Aterro)

DISTÂNCIA (m)

0 10 20 30 40

E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 (
m

)

0

5

10

15

20

25

Materials
Silte Argiloso com Areia
Silte-Arenoso (Aterro)
Silte Argiloso com Areia (Aterro)
IMPENETRÁVEL
Silte Arenoso com Argila

 
Figura 7.4.- Análise de estabilidade da Seção SG-01 na condição atual, FS=1,20. 
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1,69

ESTABILIDADE - CATU DE ABRANTES

IMPENETRÁVEL

IMPENETRÁVEL

SG-02 SEÇÃO - 04
CONDIÇÃO ATUAL

Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
IMPENETRÁVEL      
Berma de Equilíbrio      17 kN/m³     5 kPa     28 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

DISTÂNCIA (m)

0 10 20 30 40

E
LE

V
A

Ç
Ã

O
 (

m
)

0

5

10

15

20
Materials

Silte Argiloso com Areia (Aterro)
Silte Argiloso com Areia
IMPENETRÁVEL
Berma de Equilíbrio

 
Figura 7.5.- Análise de estabilidade da Seção SG-02 na condição atual, FS=1,69, observar que a berma está 

estabilizando o talude previamente cortado. 

De pose dos resultados das análises de estabilidade considerando a situação atual, 
analisando a geometria do talude após os cortes a serem realizados para a implantação do 
platô, visualizou-se a possibilidade de se adotar a técnica de solo grampeado, assim, as três 
seções escolhidas foram novamente analisadas contemplando-se a solução em solo 
grampeado, analisou-se -se também a fase e escavação para implantação da solução que 
muitas das vezes se constitui na pior situação. 

Ainda, foi considerada nas análises a variação da posição do lençol freático. 

Nas figuras seguintes são apresentadas as análises de estabilidade realizadas. 

1,06

ESTABILIDADE - CATU DE ABRANTES

IMPENETRÁVEL

Silte Arenoso com Argila

SG-01 SEÇÃO - 01
CORTE E REGULARIZAÇÃO

Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
Silte-Arenoso (Aterro)      14 kN/m³     2 kPa     25 °     
Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
IMPENETRÁVEL      
Silte Arenoso com Argila      18 kN/m³     20 kPa     26 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

Silte-Arenoso (Aterro)

DISTÂNCIA (m)
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Silte Argiloso com Areia
Silte-Arenoso (Aterro)
Silte Argiloso com Areia (Aterro)
IMPENETRÁVEL
Silte Arenoso com Argila
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Figura 7.6- Análise de estabilidade da Seção SG-01 considerando corte e/ou regularização do talude, FS=1,06. 

1,58

ESTABILIDADE - CATU DE ABRANTES

IMPENETRÁVEL

Silte Arenoso com Argila

SG-01 SEÇÃO - 01
ESTABILIZAÇÃO - SOLO GRAMPEADO

Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
Silte-Arenoso (Aterro)      14 kN/m³     2 kPa     25 °     
Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
IMPENETRÁVEL      
Silte Arenoso com Argila      18 kN/m³     20 kPa     26 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

Silte-Arenoso (Aterro)

DISTÂNCIA (m)
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Silte-Arenoso (Aterro)
Silte Argiloso com Areia (Aterro)
IMPENETRÁVEL
Silte Arenoso com Argila

 
Figura 7.7- Análise de estabilidade da Seção SG-01 considerando grampeamento do talude, FS=1,58, sem considerar o 

N.F., grampos de 6,00m. 

1,21

IMPENETRÁVEL

SG-01 SEÇÃO - 01
ESTABILIZAÇÃO - SOLO GRAMPEADO
NF ELEVADO

Silte Arenoso com Argila

Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
Silte-Arenoso (Aterro)      14 kN/m³     2 kPa     25 °     
Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
IMPENETRÁVEL      
Silte Arenoso com Argila      18 kN/m³     20 kPa     26 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

Silte-Arenoso (Aterro)
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Silte Arenoso com Argila

 
Figura 7.8- Análise de estabilidade da Seção SG-01 considerando grampeamento do talude, FS=1,21, considerando a 

elevação do N.F. grampos de 8,00m. 
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1,73

IMPENETRÁVEL

Silte Arenoso com Argila

SG-01 SEÇÃO - 01
ESTABILIZAÇÃO - SOLO GRAMPEADO
NF ABATIDO

Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
Silte-Arenoso (Aterro)      14 kN/m³     2 kPa     25 °     
Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
IMPENETRÁVEL      
Silte Arenoso com Argila      18 kN/m³     20 kPa     26 °     

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)

Silte-Arenoso (Aterro)
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Figura 7.9- Análise de estabilidade da Seção SG-01 com grampeamento do talude, FS=1,73, considerando a instalação 

de DHP para abater o N.F., grampos de 8,00m. 

1,20

ESTABILIDADE - CATU DE ABRANTES

IMPENETRÁVEL

IMPENETRÁVEL

SG-02 SEÇÃO - 04
CORTE E REGULARIZAÇÃO

Silte Argiloso com Areia (Aterro)      15 kN/m³     4 kPa     26 °     
Silte Argiloso com Areia      15,5 kN/m³     10 kPa     27 °     
IMPENETRÁVEL      

EDIFICAÇÃO

Silte Argiloso com Areia

Silte Argiloso com Areia (Aterro)
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Figura 7.10- Análise de estabilidade da Seção SG-02 considerando corte e/ou regularização do talude, FS=1,20. 
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Figura 7.11- Análise de estabilidade da Seção SG-02 com grampeamento do talude, FS=1,81, grampos de 8,00m e 

6,00m, sem considerar o N.F. 
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Figura 7.12- Análise de estabilidade da Seção SG-02 com grampeamento do talude, FS=1,68, considerando a elevação 

do N. F. grampos de 8,00m. 
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Figura 7.13- Análise de estabilidade da Seção SG-02 com grampeamento do talude, FS=1,81, considerando a instalação 
de DHP para abater o N. F. grampos de 8,00m e 6,00m. 
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Figura 7.14- Análise de estabilidade da Seção SG-03 considerando corte e/ou regularização do talude, FS=1,23. 
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Figura 7.15- Análise de estabilidade da Seção SG-03 considerando grampeamento do talude, FS=2,40 

Após considerar a implantação da solução, os resultados das análises realizadas nas seções 

geotécnicas consideradas apontaram fatores de segurança maiores do que 1,50, valor 

mínimo exigido pela norma de Estabilidade de Taludes, A Tabela 7.6 apresenta um resumo 

com os valores de Fator de Segurança obtidos nas análises de estabilidade realizadas. 

De forma a adequar a geometria do talude à implantação da solução, foram previstas 

escavações na parte inferior do talude até a cota 11,20m. 

Tabela 7.6.- Resumo dos valores de fator de segurança (FS), resultantes das análises de estabilidade realizadas. 

 

MÉTODO DE ANÁLISE - EQUILÍBRIO LIMITE 

SEÇÃO 
ANALISADA 

F.S. APÓS 
ESCAVAÇÃO 

FATOR DE SEGURANÇA APÓS ESTABILIZAÇÃO 

SEM N.F. N.F. ELEVADO N.F. ABATIDO 

SG-01 1,06  1,58  1,21  1,73  

SG-02 1,20  1,81  1,68  1,81  

SG-03 1,23  2,40   -   -  
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8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

A solução proposta para a estabilização do talude foi a técnica de solo grampeado. Os 

serviços a serem realizados compreendem: 

 Limpeza da área, Retirada da vegetação, lixo e entulho; 

 Estabilização de taludes com solo grampeado e revestimento em concreto projetado; 

 Construção de dispositivos de drenagem pluvial com canaletas, caixas de passagem e 
galerias; 

A seguir são descritas as obras propostas. O arranjo geral da contenção, seções transversais, 

e detalhes construtivos são apresentados nos desenhos de projeto. 

8.1. ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE 

O solo grampeado proposto será composto por um reticulado de grampos metálicos com 

espaçamento de 1,50m tanto no sentido horizontal quanto no vertical e sua execução deverá 

ser realizada, SEMPRE, de cima para baixo, isto é, deverá ser iniciada na parte alta da 

encosta, limpando, escavando, implantando os grampos e colocando a tela, um próximo nível 

de escavação e implantação de grampos só poderá ser iniciado após a finalização do nível 

anterior. É recomendável a aplicação de chapisco na face do talude pronto para receber a tela 

metálica de forma a evitar processos erosivos quando da ocorrência de chuvas. 

O comprimento dos grampos a serem utilizados varia entre 8,00m e 6,00m e 4,00m, como 

indicado nos desenhos de seções transversais e na seção típica, os furos nos quais serão 

instalados os grampos deverão ter uma inclinação de 15º com a horizontal, isto, 

construtivamente permite a injeção da calda de cimento de baixo para cima impedindo a 

formação de vazios. Em princípio os grampos serão constituídos por barras de aço CA-50, 

com diâmetro de 20mm, eventualmente, e em função dos resultados dos ensaios de 

arrancamento o diâmetro e comprimento dos chumbadores poderá ser alterado. 

Todos os grampos deverão estar devidamente protegidos contra corrosão com pintura a base 

de zinco, instalados em furos de 100mm de diâmetro. O preenchimento do furo (execução da 

bainha) será realizado injetando, pelo tubo auxiliar removível e de forma ascendente, calda de 

cimento com fator A/C próximo de 0,5 (em peso), proveniente de um misturador de alta 

turbulência até o seu extravasamento na boca do furo. Diversos estudos têm constatado que: 

a exsudação da calda de cimento provoca um vazio em grande parte do furo, portanto, devido 

a esta exsudação a calda não reconstitui totalmente o desconfinamento provocado pela 

perfuração. 
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Assim, após um mínimo de 12 horas da execução da bainha deverá ser realizada uma re-

injeção do chumbador por meio de tubos de injeção perdidos, providos de válvulas manchete, 

anotando-se pressão máxima de injeção e o volume de calda absorvida, estas 

informações servirão de subsídio para as próximas injeções. Todos os chumbadores deverão 

receber no mínimo UMA RE-INJEÇÃO, e as manchetes deverão ser estouradas de forma 

independente. 

Esta fase de injeção, com intervalo de tempo de no mínimo 12 horas após a execução da 

bainha, promoverão o preenchimento dos vazios causados pela exsudação da calda da 

bainha. Também reconstituirão o desconfinamento provocado pela perfuração e garantirão o 

processo de tratamento do entorno do grampo, melhorando sensivelmente as características 

geológico-geotécnicas do maciço. 

A parte do grampo que sobressai da encosta deverá ser, como indicado nos desenhos de 

projeto, dobrada para uma posição paralela à inclinação do talude de forma a permitir a 

ancoragem do mesmo com a tela metálica eletro soldada tipo Telcon Q-61, ou similar do 

revestimento superficial. 

 
Figura 8.1.- Detalhe construtivo do grampo. 

O revestimento superficial do solo grampeado, será executado em concreto projetado e terá 

resistência característica de 25 MPa, com espessura mínima de 8cm, Será instalada, a 4cm 

da superfície do talude, uma tela metálica eletro-soldada, tipo Telcon Q-61 ou similar, com 
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fios de aço CA-60 de diâmetro de 3,4mm, 0,97kg/m² e espaçamento quadrangular com 15cm 

de lado. O transpasse mínimo entre telas deve ser de 20cm. 

Durante a instalação da barra de aço no interior da perfuração deve-se ter o cuidado de evitar 

o contato da mesma com as paredes do furo, e para tal deverão ser utilizados 

espaçadores/centralizadores plásticos afastados, no máximo, de 1,50m. 

Como já indicado, antes do lançamento do concreto projetado se recomenda-a aplicação de 

chapisco no terreno, de forma a melhorar a aderência do concreto ao substrato. A tela 

metálica será instalada sobre rapaduras de concreto para garantir o recobrimento mínimo de 

4cm. 

Durante o lançamento do concreto deve-se evitar a formação de zonas sombreadas, onde o 

concreto não consegue aderir devido à presença da tela metálica. O mangoteiro deverá ter 

experiência suficiente para evitar a ocorrência dessas áreas. 

Deve-se prever a execução de juntas de indução de fissuras a cada 4,80m no máximo, as 

mesmas que deverão ser limpas e preenchidas com mastique. Antes de se iniciar as obras 

de contenção em solo grampeado, é necessária a realização de ensaios de 

arrancamento, tendo por objetivo determinar o atrito entre o solo e a calda de cimento 

endurecida. O objetivo destes ensaios é permitir ao projetista confirmar os valores admitidos 

no pré-dimensionamento, 

A drenagem do paramento do solo grampeado será realizada através de drenos rasos tipo 

Barbacã, instalados ao longo de toda face da contenção, esses barbacãs serão espaçados 

tanto na vertical quanto na horizontal de 1,50 metros. 

Também haverá drenagem profunda a través da instalação de drenis sub-horizontais 

profundos, DHP’s. 

É importante apontar algumas recomendações que deverão ser seguidas de forma a garantir 

o bom desempenho da estabilização projetada. 

 É imprescindível a realização de vistorias periódicas, no mínimo semestrais para 
verificação de situações anômalas, a saber: aparição de trincas, ocorrência de 
deslocamentos, obstruções na drenagem, ocorrência de erosões e outros fatos 
julgados de relevância; 

 Verificar o bom funcionamento dos drenos de face, realizar limpezas periódicas; 

 Verificar se houve alteração na configuração quando da implementação das obras 
estas modificações podem ser resultado de ocupação irregular, acréscimo de cargas 
nos taludes estabilizados, lançamento de efluentes agressivos sobre a face em 
concreto. Etc. 

ENSAIO DE ARRANCAMENTO. 
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O ensaio de arranchamento dos grampos será realizado nos chumbadores indicados em 

projeto e instalados para tal finalidade. 

O furo onde será instalado o grampo deverá ser perfurado com diâmetro D especificado em 

projeto, sendo permitido ao projetista variar este diâmetro visando observar a influência do 

diâmetro na adesão solo-calda de cimento. O comprimento de cada grampo de ensaio será 

àquele especificado nos desenhos de projeto. 

Depois de aberto deverá ser feita a circulação de água, até a saída de água totalmente limpa 

do interior do furo. 

A barra de aço, com área As, será introduzida na perfuração com os respectivos espaçadores, 

após instalação da barra o furo deverá ser preenchido com calda de cimento, conforme 

recomendação do projetista, com o auxílio de uma mangueira instalada ao lado da barra de 

aço e do fundo para a superfície (confecção da bainha), nos grampos a serem ensaiados 

deverá ser garantido um trecho livre de 1,0m e um trecho ancorado de 3,00m, devendo estes 

seguir as mesmas especificações dos grampos definitivos, isto é, disposição de espaçadores, 

número de ré-injeções, diâmetro do furo, etc. Uma figura esquemática do arranjo final do 

ensaio é apresentada na Figura 8.2. 

 
Figura 8.2.- Croqui do arranjo do ensaio de arrancamento 

Como os ensaios de arrancamento devem ser realizados antes do início dos serviços, na 

implantação do grampo para ensaio dever-se-á considerar como trecho livre, aquele 

comprimento entre a face de projeto do talude e a face do terreno existente, um esquema de 

implantação é apresentado na Figura 8.3. 

A aplicação da carga será feita em estágios de 20% da carga máxima esperada (de projeto) 

aguardando-se pelo menos 30 minutos para a estabilização das deformações, ver Tabela 8.1. 
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Deverá ser feito pelo menos um ciclo de carga-descarga por ensaio. Recomenda-se efetuar o 

descarregamento quando a carga estiver próxima a 80% da carga máxima esperada. 

Após a aplicação de carga, aguardar pelo menos 30min para a estabilização das 

deformações, durante esse tempo a carga deverá ser mantida constante e os deslocamentos 

lidos a intervalos de 0, 1, 2, 4, 8, 15 minutos. 

 

 
Figura 8.3.- Croqui de instalação do grampo de ensaio de arrancamento 

Os resultados deverão ser apresentados em um gráfico T × d, onde d é a deformação para 

determinada carga. 

O valor de Tmp (Carga de ruptura do contato Solo-Grampo) deverá ser determinado a partir 

deste gráfico, sendo tomado igual à carga de pico ou à carga que condiciona o escoamento. 

Tabela 8.1.- Estágios de carga. 

DIÂMETRO DA BARRA 
(mm) 

ESTÁGIOS DE 
CARGA (T) 

CARGA 
LIMITE (T) 

ESTÁGIOS DE 
DESCARREGAMENTO 

20,00 2,40 12,00 5,00 

8.2. SISTEMA DE DRENAGEM 

Para disciplinar ás águas pluviais que incidem na região de das obras considerou-se a 

implantação de canaletas retangulares na crista e no pé do talude, as águas que escoam pela 

canaleta da crista são direcionadas até as caixas de passagem 01 e 02, as águas que 

chegam na caixa de passagem 1 são direcionadas até a caixa de passagem 02 por uma 
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canaleta retangular, a partir da caixa de passagem 02 as águas são conduzidas ate o ponto 

de lançamento no córrego existente através de uma galeria em PEAD com DN= 357mm 

É importante apontar algumas recomendações que deverão ser seguidas de forma a garantir 

o perfeito funcionamento hidráulico do sistema de drenagem projetado. 

 Manutenção rigorosa dos dispositivos de drenagem. Devem ser limpos 

periodicamente para evitar sua obstrução não só com a terra e impurezas vindas de 

cotas superiores como por objetos caídos e lançados. Da qualidade dessa 

manutenção dependerá o bom funcionamento de todo sistema a ser implantado. 

 Executar locação das obras a partir do ponto de descarga, objetivando garantir 

as declividades de projeto e a saída livre das águas. 

 Executar concordância com estruturas existentes que podem ser aproveitadas. 
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ANEXO I – MEMORIAL DE CÁLCULO 

HIDRÁULICO 
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Foi realizada a avaliação de vazões considerando as áreas de contribuição ao longo do talude. Para o estudo foi 

utilizado o levantamento planialtimétrico da área. Com isso foram definidas sub bacias contribuintes conforme 

figura abaixo: 

 

As áreas contribuintes foram sub divididas em: 

SUB- 

BACIAS 

 

ÁREAS 

(m²) 

A1 158,93 

A2 311,70 

A3 148,52 

As vazões de cheia serão calculadas através do método racional, haja vista as pequenas áreas de contribuição. 

Para determinação da intensidade de chuva utilizou-se a curva IDF (intensidade duração e frequência) para a 

cidade de Camaçari, definida pelo software Plúvio, do GPRH da UFV (Universidade Federal de Viçosa): 
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Considerou-se para o projeto em questão: 

 Tempo de retorno: 15 Anos 
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 Duração: 10 min 

Portanto a intensidade da chuva, nessas condições é de: 137,13mm/h 

Considerando um coeficiente de deflúvio (C) indicado na tabela, teremos as seguintes vazões para cada sub 

bacia: 

  i em cm/h 

SUB 

BÁCIA 

VAZÃO 

(m³/s) 

COEFICIENTE 

DE 

DEFLÚVIO 

(C) 

A1 0,004 0,70 

A2 0,013 0,70 

A3 0,004 0,70 

Estão sendo previstas canaletas retangulares em concreto armado moldado “in loco” com base e altura de 30 cm, 

localizadas ao longo dos pés dos taludes, e em parte da crista da contenção.  

As canaletas foram numeradas entre Canaleta 1 à Canaleta 3. As águas coletadas nas canaletas serão lançadas 

numa galeria de tubulação PEAD, DN 375mm.  Haverá necessidade de implantação de caixas de passagens. O 

deságue deverá ser feito no córrego próximo a creche. 

Abaixo estão os comprimentos, as declividades e as sub bacias de contribuição de cada dispositivo. 

CANALETA COMPRIMENTO (m) 
DECLIVIDADE 

(m/m) 
SUB BACIAS 

1 15,40 0,3200 A1 

2 45,20 0,008 A1+A2 

3 15,00 0,3500 A3 

GALERIA COMPRIMENTO (m) 
DECLIVIDADE 

(m/m) 
SUB BACIAS 

11 41,00 0,008 A2 + A3 + A4 
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O dimensionamento hidráulico das canaletas e da galeria foram realizados pelo software CANAL, desenvolvido 

pelo GPRH da UFV (Universidade Federal de Viçosa). 

Optou-se por adotar canaletas com largura mínima de 30cm e profundidade mínima de 30 cm, de modo a facilitar 

a sua limpeza e também evitar que obstruções provocadas por carreamento de material e/ou vegetação venha a 

comprometer de forma crítica a funcionalidade do sistema de drenagem. 

Abaixo segue os relatórios do dimensionamento executado pelo software Canal para as canaletas, bem como as 

planilhas utilizadas para o dimensionamento das descidas d’água em degraus. 
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CANALETA 1 => DIMENSÃO ADOTADA – 30cm X 30cm 
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CANALETA 2 => DIMENSÃO ADOTADA – 30cm X 30cm 

 

 

 

 

 

CANALETA 3 => DIMENSÃO ADOTADA – 30cm X 30cm 
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GALERIA => DIMENSÃO ADOTADA – 30cm X 30cm 
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ANEXO II – INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 
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ANEXO III – PEÇAS GRÁFICAS 


