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RESUMO 
 
 

Taludes, naturais ou artificiais, podem apresentar problemas de instabilidade superficiais ou 
profundos, levando a um desprendimento de rochas ou deslizamentos de materiais nele 
contidos. Estes problemas podem significar um perigo para as estruturas ou pessoas que se 
encontrem próximas ao local. Desta forma, a necessidade de estabilização de taludes e de 
corte do solo é uma prática usual no meio geotécnico e, com a quantidade de problemas 
gerados, há sempre a busca por novas tecnologias e modernização de processos para 
execução de contenção. Em meio a isso, o objetivo deste trabalho é apresentar, através de 
pesquisa literária, as vantagens, desvantagens e o método executivo utilizado no processo de 
contenção pela técnica de solo grampeado, que consiste em um sistema de escavações e 
estabilização de taludes, utilizando chumbadores com reforço de barra de aços com 
envolvimento de calda de cimento, concreto projetado e drenagem, profunda e de superfície. 
Os chumbadores, chamados de grampos, trabalham por atrito lateral, gerando massa de solo 
que atua como a estrutura de um muro de gravidade estabilizando o maciço, fazendo-o resistir 
às forças de tração e cisalhamento; o concreto é aplicado em toda a face, não exercendo o 
papel estrutural, mas, criando uma superfície de proteção e resistência à erosão, promovendo 
a estabilidade do talude. A drenagem, por sua vez, tem a função de proteger a face do talude 
contra uma possível deterioração causada pela presença de água, podendo causar uma 
redução na resistência da estrutura pela corrosão do aço utilizado. Esta técnica vem sendo 
empregada desde a década de 70 por construtores de túneis, contudo, essa experiência, tida 
como bem sucedida, só foi divulgada a partir da década de 90. Com ensaios geotécnicos 
precisos é possível criar um perfil geológico-geotécnico global do solo a ser grampeado, 
levando a um projeto seguro, preciso e econômico, além de estar em vantagem com as outras 
modalidades de contenção por ser de fácil execução, adaptando-se às condições locais, por 
utilizar equipamentos de pequeno e médio porte, permitindo o trabalho em locais de difícil 
acesso, possibilitando rapidez em sua sequência executiva como: escavação, perfuração e 
injeção, simultaneamente, em posições diferentes, requerendo poucos equipamentos, o que 
possibilita ajustes nos projetos executivos. Junto a isso, é limitado apenas em locais com 
presença de nível d’água alto, tornando mais difícil a escavação e, em solos com 
movimentações laterais e verticais inerentes, diminuindo sua eficiência em locais com areia 
sem coesão aparente ou contendo uma alta porcentagem de argila. Deste modo, aponta-se, 
com esse estudo, uma técnica diretamente prática, econômica e que apresenta bons 
resultados nos estudos geotécnicos para estabilizações de taludes em situação de cortes e 
aterros.  


