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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi o acompanhamento da execução das soluções geotécnicas adotadas 

nas obras de duplicação da BR-101 no Lote 23, em locais onde há ocorrência de solos 

compressíveis. Este lote envolve parte dos municípios de Paulo Lopes, Garopaba e Imbituba, 

perfazendo 26,7 km de extensão e foi escolhido como objeto deste trabalho pela grande ocorrência 

de solos moles. Após embasamento teórico, verificou-se que estes possuem baixa resistência ao 

cisalhamento, elevada compressibilidade e que sua presença em fundação de aterros pode implicar 

em rupturas da camada mole ou recalques diferenciais. No tratamento destas conseqüências podem 

ser adotadas medidas que minimizem esses efeitos ou soluções definitivas. Dentre essas medidas 

pode-se citar: as bermas laterais de equilíbrio, construção por etapas e geogrelhas para assegurar a 

estabilidade do aterro, bem como drenos verticais sintéticos com sobrecarga temporária para 

aceleração dos recalques durante a fase de obras. Como resultado foi apresentada de forma didática 

a execução das soluções geotécnicas empregadas neste trecho da Rodovia. Pode-se observar ainda 

a descrição de como foram definidas as soluções geotécnicas de projeto e alguns fatos decorrentes 

da execução do aterro no Encontro Norte da ponte sobre o Rio Araçatuba, segmento considerado 

crítico no lote em questão.  

Palavras-chave: aterros sobre solos moles, duplicação da BR-101, estabilidade de aterros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to follow the execution of geotechnical solutions adopted in the 

duplication work of the BR-101, Lot 23, at points where compressible soils are present. This lot 

includes part of the municipal districts of Paulo Lopes, Garopaba and Imbituba, covering 26.7 km 

of highway, and was chosen as the object of this study because of the frequent occurrence of soft 

soils. After theoretical study, it was found that these have low resistance to shear, raised 

compressibility, and that their presence in the foundations of embankments can lead to ruptures of 

the soft layer or differential compressions. These consequences can be treated by adopting 

measures to minimise them or by applying definitive solutions. Included among these were: the 

lateral balancing hard shoulders, stepwise construction and geogrills to ensure the stability of 

theembankment, as well as synthetic vertical drains with temporary overload to accelerate the 

compression during the work phase. The result presented in a clear form the execution of 

geotechnical solutions employed along this stretch of the highway. Furthermore, the description of 

how the geotechnical solutions of the project were defined and some of the findings resulting from 

the execution of the embankment at the Northern Junction of the bridge over the River Araçatuba, 

a segment considered critical in the lot in question, can also be seen. 

Key words: embankments over soft soils, duplication of BR-101, stability of embankments. 
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1 

1 INTRODUÇÃO 

 O segmento da pauta deste Trabalho de Conclusão de Curso é parcela da continuação da 

duplicação da BR-101/SC entre os municípios de Palhoça/SC e Osório/RS. O Lote 23, objeto deste 

trabalho, tem início na cabeceira sul do Rio da Madre (km 245) e finda na cabeceira norte do Rio 

Araçatuba (km 271,7), perfazendo 26,7 km de extensão e envolvendo parte dos municípios de 

Paulo Lopes, Garopaba e Imbituba, no estado de Santa Catarina.  

 A grande ocorrência de camadas espessas de solos moles no segmento de estudo deste 

trabalho apresentou-se como um desafio ao projeto da Duplicação da BR-101. Por possuir baixa 

resistência, baixa permeabilidade e elevado índice de vazios, a construção sobre solos 

compressíveis é dificultada e exige tratamentos diferenciados, bem como o comportamento dos 

aterros é influenciado pela condição do solo de fundação.    

 De acordo com Almeida (1996) ao planejar um aterro sobre solo mole várias são as 

alternativas. A primeira delas consiste em evitar o problema, com a remoção da camada mole, isto 

quando a camada for relativamente pequena. Não sendo esta alternativa viável, constrói-se o aterro 

sobre a camada mole, fazendo uso então de soluções para aumentar a estabilidade do aterro, como 

a construção por etapas, emprego de bermas de equilíbrio, geotêxteis, que aumentam o coeficiente 

de segurança da obra, entre outras.  

 Este tema é de grande interesse para a engenharia, pois envolve uma série de 

conhecimentos técnicos que vão desde fases de investigação do terreno e elaboração do projeto 

geotécnico, até as de execução e controle da obra. Será descrito neste trabalho o acompanhamento 

em campo dos processos empregados, incluindo a ilustração de um exemplo de trecho crítico, em 

um dos lotes de duplicação de uma das mais importantes obras rodoviárias do Brasil, a BR-101.  
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1.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste trabalho consiste em um estudo de caso desenvolvido no Lote 23 

da duplicação da BR-101/SC, com a apresentação da metodologia empregada em campo na 

execução de algumas soluções definidas em projeto para locais onde há ocorrência de solos 

compressíveis na fundação dos aterros.  

1.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos são: 

 abordar as características físicas e geológicas dos solos moles; 

 apontar os problemas causados pela presença de solos compressíveis em aterros 

rodoviários; 

 apresentar soluções teóricas para aterros sobre solos moles, segundo bibliografias 

pesquisadas e em conformidade com as especificações do DNER, atual DNIT; 

 acompanhar a execução e apresentar os métodos construtivos relacionados a aterros sobre 

solos moles, adotados na obra rodoviária do Lote 23; 

 exemplificar de forma sucinta  o que foi feito em um trecho crítico deste mesmo lote. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica necessária para a realização deste 

TCC. Apresentam-se, primeiramente, assuntos relacionados à classificação dos solos e às 

características (propriedades físicas e mecânicas) das argilas compressíveis. Mais adiante se 

descreve, sucintamente, como deve ser executado um projeto de aterros sobre solos moles.      

                 Finalmente, é apresentada uma revisão das soluções técnicas para o problema em 

questão, encontradas na bibliografia pesquisada. Tendo em vista as inúmeras propostas de soluções 

mencionadas na bibliografia e o objetivo principal deste trabalho, achou-se adequado o 

detalhamento somente das soluções adotadas no projeto de duplicação da BR-101.  

2.1 Classificação dos Solos 

 Segundo Hachich et al. (1998), o objetivo da classificação dos solos, sob o ponto de vista 

da engenharia, é o de poder estimar o provável comportamento do solo, ou, pelo menos, o de 

orientar o programa de investigação necessário para permitir a adequada análise de um problema. 

 Existem diversas maneiras de classificar os solos, como pela sua origem, pela sua 

evolução, pela presença ou não de matéria orgânica, pela estrutura ou pelo preenchimento de 

vazios. Os sistemas de classificação que se baseiam nas características dos grãos têm como objetivo 

a definição de grupos que apresentem comportamentos semelhantes sob o aspecto de interesse da 

engenharia civil. Neste sentido, sua análise permite o próprio entendimento dos diferentes tipos de 

comportamento dos solos (HACHICH, 1998).  

 Os sistemas de classificação baseados na composição dos solos mais empregados, 

inclusive no Brasil, são o Sistema Unificado de Classificação dos Solos (U.S.C.S. – Unified Soil 

Classification System), a partir de uma proposta de Casagrande (1948), e o Sistema Rodoviário de 
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Classificação (H.B.R - Hightway Research Board), da ASHTO (American Association of State 

Hihgway Officials), empregado pelos órgãos rodoviários (HACHICH et al., 1998). 

 Como este trabalho se refere a uma obra rodoviária, o Sistema Rodoviário de Classificação 

H.B.R. foi empregado. De acordo com a descrição de Pinto (2002), este Sistema inicia sua 

classificação levando em consideração a porcentagem de material passante na peneira 200. Se mais 

que 35% de material passar nesta peneira, este solo poderá estar entre os grupos A-4, A-5, A-6, A-

7. Caso o solo possua granulação grosseira (porcentagem menor que 35% passante na peneira 200) 

este estará entre os grupos A-1, A-2 e A-3. Estes últimos são subdivididos em:  

 A-1a - Solos grossos, com menos de 50% passando na peneira no 10, menos que 30% 

passando na peneira no 40, menos de 15% passando na peneira no 200, IP menor que 6;   

 A-1b – Solos grossos, com menos de 50% passando na peneira no 40 e menos de 25% 

passando na peneira no 200 e com IP menor que 6; 

 A-3 – Areias finas, com mais de 50% passando na peneira no 40 e menos de 10% passando 

na peneira no 200 com IP nulo; 

 A-2 – São areias em que os finos presentes constituem a característica secundária, são 

subdivididos em: A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7, em função dos índices de consistência.  

 Quanto aos solos finos, são classificados com base nos índices de Atterberg. Maiores 

informações, bem como gráficos ilustrativos, podem ser vistos em Pinto (2002). Salienta-se que os 

solos finos nem sempre são classificados pelos Limites de Consistência, não é a forma tradicional, 

mas alguns autores utilizam a classificação MCT (Miniatura, Compactada, Tropical).  
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2.2 Classificação dos Aterros 

 O Manual de Projeto e Execução de Aterros sobre Solos Moles (DNER, 1990), define que 

os aterros são classificados em convencionais, cujo tratamento é mais simples, e especiais, que 

exigem o emprego de técnicas e procedimentos complexos. Os critérios para tal classificação levam 

em consideração a altura do aterro, a espessura da camada mole, a importância da rodovia e sua 

localização. Devido a dificuldade em definir grandezas ou valores que tornem possível uma 

classificação objetiva do tipo de aterro, fica a cargo do DNER a classificação final de cada caso. 

 Apesar disso, a Norma Rodoviária DNER-PRO 381/98 - Projeto de aterros sobre solos 

moles para obras viárias, atualmente em vigor, considera para efeito de investigação e projeto 

geotécnico de obras rodoviárias do DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagem), que 

os aterros são classificados nas classes I, II e III, conforme características descritas a seguir e 

ilustradas na Figura 2.1. 

 

FIGURA 2.1 – Classe dos aterros segundo DNER-PRO 381/98. Fonte: Seminário Santa Catarina – BR 101 

 Classe I: Enquadram-se nesta classe os aterros junto a estruturas rígidas, tal como os 

encontros de pontes e viadutos e demais interseções, bem como aterros próximos a 

estruturas sensíveis como oleodutos. A extensão do aterro classe I deve ser pelo menos 50m 

para cada lado da interseção; 
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 Classe II: São os aterros que não estão próximos a estruturas sensíveis, porém são altos, 

definindo-se como altos os que têm alturas maiores que 3m; 

 Classe III: Os aterros da classe III são baixos, isto é, com alturas menores que 3m e 

afastados de estruturas sensíveis. 

2.3 Solos Moles 

2.3.1 Definição 

 Os termos solos orgânicos e solos moles, genericamente utilizados para descrever os 

depósitos de solos transportados com materiais vegetais e animais em decomposição, de alta 

plasticidade e compressibilidade, referem-se na realidade a complexos orgânico-minerais 

depositados em diversos ambientes de formação, e que consistem em acumulações com 

quantidades variáveis de matéria orgânica (15 a 99%), em vários estágios de decomposição, com 

menor ou maior quantidade de partículas minerais (1 a 85%) (DNER, 1990). 

 Ainda segundo o Manual de Projeto e Execução de Aterros sobre Solos Moles (DNER, 

1990), esses componentes têm uma só fonte de origem ou uma combinação de fontes e podem ser 

considerados como produtos parcialmente gerados por processos climáticos favoráveis de 

humificação, mineralização e pedogênese, sob condições predominantemente anaeróbicas, bem 

como topográficas e de subsuperfície particulares, e decorrentes da decomposição normal de 

sedimentos. A predominância de condições anaeróbicas implica que o complexo orgânico mineral 

fique total ou parcialmente submerso durante grande parte de sua formação. Em termos de 

condições de água todos os depósitos orgânicos têm algo em comum: formam-se em zonas de 

transição entre o terreno firme e a água. 
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 A Norma MB-13600 da ABNT - ressalta que, sendo geralmente argilas ou areias finas, os 

solos orgânicos são de fácil identificação, pela cor escura e pelo odor característico. A norma norte 

americana D2487 da ASTM (American Society for Testing Materials), classifica como solo 

orgânico àquele que apresenta LL (Limite de Liquidez) de uma amostra seca em estufa menor do 

que 75% do LL de amostra natural sem secagem em estufa (HACHICH et al., 1998).  

 Estes solos são encontrados no Brasil principalmente nos depósitos litorâneos, em 

espessuras de até dezenas de metros, e nas várzeas de rios e córregos, em camadas com 3 a 10m de 

espessura. O teor de matéria orgânica tem variado de 4 a 20% (MASSAD apud HACHICH et al., 

1998).  

 Por sua característica orgânica, apresentam elevados índices de vazios, e por serem de 

sedimentação recente, normalmente adensados, possuem baixa capacidade de suporte e 

considerável compressibilidade. Em algumas formações ocorre uma considerável concentração de 

folhas e caules em processo incipiente de decomposição, formando as turfas. São matérias 

extremamente deformáveis, mas muito permeáveis o que permite que os recalques, devidos a 

carregamentos externos, ocorram rapidamente (HACHICH et al., 1998).  

2.3.2  Investigações Geotécnicas 

 É importante citar o que a Norma da ABNT NBR 8044/1983 - Projeto Geotécnico 

menciona a respeito do assunto. Esta relaciona as atividades de campo e de laboratório a serem 

realizadas no reconhecimento do subsolo, na classificação e na determinação dos parâmetros 

geomecânicos dos materiais e das camadas constituintes do solo. As investigações, segundo a etapa 

do projeto e características da obra compreendem um ou mais dos seguintes serviços: 

a) levantamento de dados gerais existentes sobre: cartografia, geologia, pedologia, e 

geomorfologia, hidrologia e hidrografia e geotecnia; 
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b) reconhecimento topográfico; 

c) reconhecimento geotécnico; 

d) prospecção geofísica; 

e) sondagens mecânicas; 

f) ensaios in situ; 

g) ensaios de laboratório. 

 Seguindo as orientações de Almeida (1998), a primeira etapa de uma investigação 

geotécnica consiste no estudo geológico da área através de mapeamento cartográfico, visita ao local 

e elaboração da descrição geológica do mesmo.  

 Após embasamento teórico define-se, em suma, que as investigações geotécnicas 

constarão de sondagens, ensaios in situ e de laboratório, conforme descrição nos itens a seguir 

(DNER-PRO 381, 1998). 

2.3.2.1 Sondagem 

 A primeira investigação geotécnica propriamente dita realizada no caso de aterros sobre 

solos moles é, a exemplo da maioria das obras civis, a sondagem a percussão Standard Penetration 

Test – SPT, com o objetivo de classificação preliminar das camadas a serem atravessadas. As fases 

seguintes, planejadas a partir do SPT, podem incluir: ensaio de palheta in situ, de piezocone ou 

dilatômetro e campanha de retirada de amostras indeformadas (ALMEIDA, 1998).  

 De acordo com Manual de Projeto e Execução de Aterros sobre Solos Moles (DNER, 

1990), as sondagens à percussão, também denominadas sondagens de simples reconhecimento, 

constituem um processo de investigação eficaz no caso de depósitos de solos moles. Este tipo de 

ensaio permite, além da coleta de amostras representativas do terreno em diversas profundidades, 

a obtenção de informações sobre a resistência do solo, mediante o grau de dificuldade por este 
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oferecido à penetração do equipamento de perfuração. Permite ainda, a investigação do subsolo 

abaixo do lençol freático.  

 A Norma Rodoviária DNER-PRO 381/98 menciona ainda que as sondagens de 

reconhecimento, regulamentadas pela Norma da ABNT NBR 6484/2001 - Solo - Sondagens de 

simples reconhecimento com SPT - Método de Ensaio, ao serem executadas deverão atravessar 

toda a camada mole, penetrando pelo menos 3m em solo resistente (N>30), ou atingindo o 

impenetrável à percussão. Em aterros classe I, no mínimo uma sondagem deverá atingir o 

impenetrável à percussão. Em função da resistência à penetração, o estado do solo é classificado 

quando areia ou silte arenoso, pela compacidade, ou quando argila ou silte argiloso, pela 

consistência. A designação do solo de acordo com o índice de resistência à penetração (N) encontra-

se na Tabela 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2.1 – Tabela dos estados de compacidade e de consistência. Fonte: NBR 6484/2001 – ABNT 

 

Solo 

Índice de 

resistência a 

penetração 

N 

Designação (1) 
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Areias e siltes  

arenosos 

 4 Fofa (o) 

5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

19 a 40 Compacta (o) 
> 40 Muito compacta (o) 

Argilas e siltes  

argilosos 

 2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 

11 a 19 Rija (o) 

> 19  

  ................................................................................. Dura (o) 
(1) As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias (fofa, compacta, etc.), refere-se a 

deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto de vista de fundações, e não devem ser confundidas com as 

mesmas denominações empregadas para a designação da compacidade relativa das areias ou para a situação perante o 

índices de vazios críticos, definidos na Mecânica dos Solos.  

2.3.2.2 Investigações Geotécnicas de Campo 

 O conhecimento do perfil geotécnico (longitudinal e transversal) do subsolo ao longo das 

áreas de interesse, bem como das características físicas e dos parâmetros de compressibilidade e 

resistência ao cisalhamento das camadas de solos moles, constitui condição fundamental para o 

desenvolvimento dos projetos (DNER, 1990). Para tanto são executados ensaios in situ, citados a 

seguir segundo Almeida (1998): 

 ensaios de Palheta in situ, com o objetivo de determinação da resistência não drenada (Cu) 

do solo; 

 ensaios de piezocone ou dilatômetro Marchetti (DMT), com o objetivo de melhor definição 

das camadas atravessadas, além de estimativa prévia da história de tensões e dos parâmetros 

de resistência, de adensamento e de compressibilidade;  

 campanha de retirada de amostras indeformadas utilizando o amostrador de parede com 

pistão estacionário no intuito de realizar ensaios de laboratório para determinação de 

parâmetros de resistência e de deformabilidade do solo. 
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 A Norma DNER-PRO 381/98 difere de Almeida (1998) apenas pela recomendação da 

utilização de ensaios de piezocone sísmico (CPTUS). 

 Os ensaios de campo são executados no interior da massa de solo em qualquer 

profundidade, fornecendo resultados que levam em conta eventuais heterogeneidades de camadas 

e aspectos inerentes à constituição geológico-geotecnica do depósito (DNER, 1990).  

 As investigações devem ser realizadas em duas fases: a primeira, objetiva a obtenção do 

perfil geotécnico e consta simplesmente de sondagens à percussão, sendo pelo menos uma em cada 

depósito mole. Caso o depósito possuir mais que 100m de extensão, as sondagens devem ser 

realizadas com intervalo não superior a 100m. Tais procedimentos permitem a elaboração de um 

perfil geotécnico detalhado. Esta fase é suficiente para trechos de solo mole com espessura menor 

que 3m, onde a remoção total da camada é viável. Entretanto, sempre que a espessura exceder 3m, 

devem ser estudadas as alternativas mais econômicas para conviver com o solo mole. Neste caso, 

são necessárias investigações geotécnicas mais detalhadas (DNER-PRO 381/98). 

 Na segunda fase de investigação, para determinar as propriedades geotécnicas do solo 

mole, os ensaios mínimos recomendados são: 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2.2 – Quantidade mínima de ensaios geotécnicos. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Ensaios 
Aterros classe 

I II III 
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Furo para coleta de 

amostras e ensaios de 

laboratório 

três furos de cada lado da 

estrutura adjacente ao 

aterro. 

dois furos a cada 500m. um furo por km 

Ensaio de palheta (EP) 
um ensaio a cada 0,5m ao 

longo das verticais. 

um EP a cada 0,5m ao 

longo das verticais. 
um furo por km 

Ensaio de piezocone 

sísmico (CPTUS) 

um furo de cada lado da 

estrutura adjacente ao 

aterro. 

um furo a cada 500m. um furo por km 

Ensaio de dilatômetro 

Marchetti (DMT) 

um furo de cada lado da 

estrutura adjacente ao 

aterro. 

um furo a cada 500m. um furo por km 

2.3.2.3 Amostragem e Investigações Geotécnicas de Laboratório 

 A amostragem do solo de fundação deverá ser realizada de acordo com a Norma da ABNT 

NBR 9820/1997 – Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de 

sondagem.  

 Para obtenção das amostras verifica-se a espessura da camada de solo mole existente; se 

maior ou igual a 3m coleta-se pelo menos uma amostra a cada 2m; para espessura menor do que 

3m coleta-se uma amostra a cada 0,5m. Após a obtenção destas, procede-se a caracterização 

completa (limite de liquidez, limite de plasticidade, teor de umidade, peso especifico, análise 

granulométrica por sedimentação, todos segundo as normas do DNER e ABNT), ensaio de 

adensamento (DNER-IE 005/94) e ensaio de Compressão Triaxial UU (não consolidado, não 

drenado). 

 Os procedimentos complementares de campo e de laboratório apresentam vantagens e 

desvantagens, observadas na Tabela 2.3, que justificam a utilização de ambos nos processos de 

investigação.  
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TABELA 2.3 – Vantagens e desvantagens de ensaios de laboratório e de campo aplicados 

 a argilas moles. Fonte: ALMEIDA, 1998 

Tipo de ensaio Vantagens Desvantagens 

laboratório 

- condições de contorno bem 

definidas 

- condições de drenagem 

controladas 

- trajetórias de tensões conhecidas 

durante o ensaio 

- natureza do solo identificável 

- amolgamento em solos 

argilosos 

- pouca representatividade do 

volume ensaiado 

- em condições análogas é, 

em geral, mais caro que 

ensaio de campo 

campo 

- solo ensaiado em seu ambiente 

natural 

- medidas contínuas com a 

profundidade (CPT, piezocone) 

- ensaiado maior volume de solo 

- geralmente mais rápido que 

ensaio de laboratório 

- condições de contorno mal 

definidas (exceção: 

pressiômetro auto-cravante) 

- condições de drenagem 

desconhecidas 

- grau de amolgamento 

desconhecido 

- modos de deformação e 

ruptura diferentes da obra  

- natureza do solo não 

identificada (exceção SPT)  

2.3.3 Abordagem dos problemas 

 Na ocorrência de aterros sobre solos compressíveis duas questões fundamentais devem 

ser examinadas: os recalques e a estabilidade dos aterros. 

 Segundo Caputo (1977), os problemas encontrados na construção de aterros sobre solos 

moles são: 

- avaliar os recalques diferenciais do pavimento, ocasionados pela deformação da camada 

mole, pelo efeito do peso do aterro; 

- prever o tempo de ocorrência desses recalques; 

- assegurar a estabilidade do aterro e reduzir os recalques ou acelerar a velocidade de 

ocorrência destes. 
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2.3.3.1 Estudo dos recalques (compressibilidade) 

 A alta compressibilidade que ocorre nos solos moles devido às cargas aplicadas, faz com 

que se tenha uma grande preocupação com a possibilidade da ocorrência de recalques elevados e 

recalques diferencias, quando da utilização deste solo como fundação de um aterro. Contudo, na 

fase de projeto, estudos relacionados ao assunto devem ser feitos para evitar danos à obra. 

 Para tanto, a Norma Rodoviária DNER PRO-381/98 define que devem ser estimados o 

valor do recalque total após a construção e a velocidade de recalque, ou a estimativa da curva 

tempo-recalque. Com estas estimativas pretende-se: 

 escolher um método construtivo mais econômico e mais prático, com o objetivo de manter 

dentro de limites aceitáveis os recalques pós-construtivos; 

 evitar trabalhos de reparação pós-contrutivos no pavimento causados por recalques. 

 A norma recomenda ainda a utilização dos métodos de cálculo tradicionais para recalques 

primários a partir de ensaios oedométricos, e a partir do valor do módulo de compressão 

unidimensional (módulo de Janbu M), obtido pelo DMT. Tais valores devem ser comparados. 

 A curva tempo-recalque deve ser obtida pela análise de consolidação unidimensional ou 

bi-dimensional, e os valores de cv (coeficiente de adensamento vertical) são obtidos pelos ensaios 

de adensamento de laboratório e ensaios de dissipação de piezocone (CPTU). 

 Os recalques secundários devem ser adicionados aos valores de recalques primários, e 

podem ser estimados por métodos tradicionais simplificados. Em geral, não causam problemas em 

pavimentos flexíveis, pois ocorrem em um prazo muito longo após a pavimentação e são 

compensados com a recuperação do pavimento. 

 Caputo (1977), define como recalque primário ou recalque por adensamento, aquele que 

decorre da drenagem da água através dos vazios do solo. Compõem a parte mais importante do 
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recalque total, e seu cálculo e evolução com o tempo são previstos pela Teoria do Adensamento de 

Terzaghi e Fröhlich. Apesar disso, o recalque secundário, é aquele que continua ocorrendo, com 

deformação lateral nula, mesmo após a dissipação do excesso de pressão neutra, variando 

linearmente com o logaritmo do tempo, sendo mais significativo para as argilas orgânicas.  

 O recalque elástico é muito menor em relação ao recalque primário, por tanto não será 

abordado neste trabalho. 

2.3.3.2 Análise de Estabilidade 

 Na teoria um aterro é considerado instável quando o fator de segurança (FS) é menor do 

que 1, porém, pela experiência transmitida pelos estudiosos no assunto, na prática o fator de 

segurança adotado deve estar entre 1,3 e 1,5.   

 Os solos são muito distintos entre si e respondem de maneira diferente às solicitações de 

carga impostas sobre eles. Essas variações são a principal causa de instabilidade em aterros, 

fundações, contenções e outras obras. Sendo assim, faz-se necessário um conhecimento do 

comportamento do material em questão. Nas argilas devem ser considerados fatores que 

influenciam na resistência ao cisalhamento como: estado de consolidação, condições de drenagem, 

velocidade de aplicação das cargas, atrito interno, inclinação, altura e peso do talude. 

 Almeida (1996), cita as classes de ruptura usualmente consideradas em aterros sobre solos 

moles como sendo: 

 instabilidade interna: ruptura apenas com deslocamento lateral do aterro; 

 instabilidade da fundação: ruptura (ou extrusão) da fundação sob o aterro intacto; 

 instabilidade global: ruptura do conjunto aterro-fundação em superfície de ruptura bem 

definida. A forma deste tipo de ruptura está ilustrada na Figura 2.2 e pode ser observada 

em situação real na Foto 2.1. 
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FIGURA 2.2 – Ruptura por instabilidade global 

       Fonte: Seminário Santa Catarina – BR 101                       

 
 

FOTO 2.1 – Rompimento de um aterro devido a 

               instabilidade global 

  

 Para solucionar os problemas citados anteriormente, a Norma Rodoviária DNER PRO-

381/98 define que estudos de estabilidade devem ser realizados por um ou mais métodos 

relacionados na Tabela 2.4: 

TABELA 2.4 – Métodos de equilíbrio limite de fatias recomendados para análise de 

Estabilidade. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Métodos recomendados 
Fator de segurança obtido 

por equilíbrio de 
Superfície de ruptura 

Bishop modificado Momentos Circular 

Janbu simplificado, corrigidos Forcas horizontais Circular ou poligonal 

Spencer, Sarma, Morgenstern 

e Price 

Momentos e forcas horizontais idem 

 

 Para a pesquisa da superfície crítica, recomenda-se o uso de programas computacionais 

adequados, testados e disponíveis no mercado. A análise de estabilidade deverá considerar 

superfície de ruptura circular e poligonal (Figura 2.3). A superfície poligonal é levada em conta 

sempre que a geometria do problema aponta uma largura total do aterro maior que a espessura da 

camada mole (DNER PRO-381/98). 

 A estabilidade deverá ser analisada em termos de tensões totais, utilizando um perfil de 

resistência não drenada Cu para o solo mole, obtido a partir de ensaios Triaxiais tipo UU ou de 
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palheta. É importante salientar que os resultados obtidos pelo ensaio de palheta devem ser 

corrigidos de acordo com métodos encontrados em literaturas técnicas (BJERRUM et al., 1986). 

 

 

FIGURA 2.3 – Análises de estabilidade empregando superfícies circulares e poligonais. Fonte: DNER-PRO 381/98 

 A Tabela 2.5 define os fatores de segurança (FS) mínimos que deverão ser satisfeitos nas 

análises adquiridas no final da construção do aterro. 

TABELA 2.5 – Fatores de segurança mínimos. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Aterro classe FS mínimo 

I 1,4 

II 1,3 

III 1,2 
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2.3.3.3  Aterros junto a Obras de Arte 

 Conforme as instruções do Manual de Projeto e Execução de Aterros sobre Solos Moles 

(DNER, 1990), o recalque diferencial existente no encontro entre o aterro e as obras de artes 

especiais, bem como a superestrutura das mesmas, geralmente apoiada sobre estacas ou tubulões 

em solos resistentes com baixa compressibilidade, formam os principais problemas de obras deste 

gênero. 

 As formas de recalque do aterro podem se dar de duas maneiras: devido ao adensamento 

da própria massa de aterro compactado ou devido ao adensamento do solo de fundações. No 

primeiro caso, os recalques podem ocorrer devido ao deslocamento do talude do aterro de encontro 

ou ao adensamento e ao colapso do mesmo. Caso o solo for de características expansivas, deve-se 

prever alguns cuidados no projeto de aterros de encontro para evitar o inchamento da superfície da 

estrada.  

 Não obstante seja relatado este fato, no caso de encontro de pontes, os recalques devido 

ao adensamento do solo de fundações são de maior relevância. Contudo, a remoção do material 

indesejável, a aceleração do adensamento do material de fundação, através de drenos verticais e 

sobrecargas temporárias, bem como o uso de estacas de alívio, constituem medidas construtivas 

para superar este problema.  

 Ainda para minimizar os recalques diferenciais entre a ponte e o aterro, pode-se adotar 

uma laje bi-apoiada (Figura 2.4). Neste caso, o apoio da laje no aterro é recalcado junto com o 

mesmo, obtendo-se uma transição mais suave entre a ponte e o leito da estrada. É o que se chama 

de placas de aproximação, que também serve para afastar do pé do aterro os blocos de coroamento 

das estacas de fundação do último pilar.  
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FIGURA 2.4 – Ponte com vão apoiado no aterro. Fonte: Manual de Projeto e Execução de Aterros  

sobre Solos Moles (DNER, 1990) 

 Os empuxos horizontais provocados pelo carregamento do aterro nos elementos de 

fundação estacas ou tubulões devem ser considerados no cálculo das fundações profundas da ponte, 

no caso de impossibilidade de remoção dos solos de encontro que possuam características 

geotécnicas indesejadas, ou na impossibilidade de acelerar os recalques. A quantificação destes 

empuxos pode se dar através de regras práticas criadas por Tschebotarioff (1973).  

2.4 Abordagem das Soluções Segundo a Norma Rodoviária DNER PRO 381/98 

 A Norma recomenda como possíveis alternativas de solução os itens a seguir: 

a) aterros leves; 

b) substituição total da camada mole; 

c) bermas de equilíbrio; 

d) construção por etapas; 

e) pré-carregamento ou construção por etapas; 

f) geodrenos e sobrecarga temporária; 
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g) geodrenos e sucção por vácuo; 

h) aterro estaqueado; e 

i) aterro reforçado com geossintéticos. 

 A atenção e tratamento do deposito de solo mole depende do tipo de estrada que se deseja 

construir, quanto mais elevada a classe da estrada, mais cuidado devera ser ofereciso ao aterro.  

2.4.1  Aspectos econômicos 

 A Norma Rodoviária aponta uma comparação para as soluções abordadas no sentido 

econômico, ressaltando a exigência, no projeto básico, de um memorial justificativo da escolha da 

solução mais econômica contendo inclusive gráficos como os das figuras apresentadas a seguir. 

Sendo assim, serão abordadas neste item as soluções apontadas pela norma citada, tendo em vista 

que o DNER assim exige, e também pelo fato de que outros autores citados na bibliografia 

pesquisada não fazem menção nenhuma a questão econômica. 

 Levando-se em conta os aspectos de custo, a DNER-PRO 381/98 recomenda a 

substituição do solo mole somente para camadas de até 3m, e para espessuras de solo mole até 

20m, a solução em geral mais econômica é o emprego de geodrenos e sobrecarga. A Norma cita 

ainda como alternativa o aterro estaqueado e apresenta um gráfico comparativo entre os custos 

destas soluções (Figura 2.5).  

 Tomando-se como exemplo uma camada com espessura de 10m de solo mole, observa-se 

no gráfico da Figura 2.5 que o custo com o uso de geodreno e pré-carregamento é duas vezes menor 

que o custo com substituição completa e três vezes menor que o custo com aterro estaqueado. 

  É interessante observar também o comparativo entre os custos de alternativas com aterros 

e com viadutos apresentados na Figura 2.6. O gráfico apresenta uma comparação entre a construção 

de um viaduto e a execução de aterro sobre uma camada espessa de solo mole. O custo do aterro é 
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muito inferior ao do viaduto para pequenas alturas de aterro, porém, aumentam significativamente 

quando este apresenta altura maior que a altura crítica dada pela equação: 

 

                                                                


u
c

C
H




14,5
                                            Equação (2.1) 

Sendo: 

 Hc a altura crítica do aterro; 

 Cu a resistência média não drenada; 

  é o peso específico do material do aterro. 

 

 FIGURA 2.5 – Comparação entre custos de alternativas de solução. Fonte: DNER-PRO 381/98 
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FIGURA 2.6 – Comparação entre custos de alternativas de solução com aterro e com 

viaduto. Fonte: DNER-PRO 381/98 

 

 As indicações da aplicabilidade das soluções abordadas estão apresentadas a seguir na 

Tabela 2.6.  

TABELA 2.6 – Aplicabilidade das alternativas de solução em função da classe do 

aterro e do tipo de solo. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Alternativas 
Classes de aterros Tipo de solo 

I II III Silte Argila Turfa 

Aterros leves             

Substituição total da camada mole             

Bermas de equilíbrio             

Construção por etapas             

Pré-carregamento ou sobrecarga temporária             

Geodrenos e sobrecarga temporária             

Geodrenos e sucção a vácuo             

Aterro estaqueado             

Aterro reforçado com geossintéticos              
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2.4.2  Aterros Leves 

 Uma alternativa viável para aterros da classe I é o chamado aterro leve, que utiliza 

materiais de construção leves como cinza volante, poliestireno expandido, argila expandida, 

serragem ou outro material leve que deixe vazios no interior do aterro. 

2.4.3  Remoção de Solo Mole 

 Como já citado anteriormente, a remoção de solo mole e substituição por material granular 

só deve ser considerada para total substituição da camada e quando esta tiver comprimento inferior 

a 200m e espessura de solo mole menor que 3m. Ressalta-se ainda, que o DNER não aprovará em 

hipótese alguma a substituição parcial, pois é muito cara e pouco eficaz e, deve-se incluir nesta 

solução, os custos da criação de bota fora e considerar os conseqüentes impactos ambientais 

provocados. 

2.4.4 Bermas 

 Criadas para dar equilíbrio, estabilizar e suavizar a inclinação média do talude de um 

aterro (Figura 2.7), aumentando assim o fator de segurança, as bermas são projetadas através de 

tentativas variando-se a geometria do problema  de acordo com os estudos de estabilidade e 

métodos citados no item 2.3.3.2.         

 
 

FIGURA 2.7 – Bermas de equilíbrio. Fonte: DNER-PRO 381/98 
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2.4.5 Construção por etapas 

 O objetivo da construção por etapas é minimizar as poropressões dando maior resistência 

as camadas de solo mole do aterro. O aterro é dividido em três etapas sendo que a primeira está 

abaixo da altura crítica e, outra etapa será feita, quando o ganho de resistência chegar aos níveis 

estabelecidos no projeto e a estabilidade estiver garantida. Geralmente esta técnica implica em 

longos períodos de tempo, o que muitas vezes é indesejável. Entretanto, torna-se eficaz quando 

empregado juntamente com o uso de geodrenos e sobrecarga temporária que acelera o tempo de 

dissipação das pressões neutras. É sempre importante, nestes casos, a instalação de piezômetros e 

inclinômetros para servirem de referência para o estabelecimento da velocidade de construção do 

aterro.  

2.4.6 Pré-carregamento  

 O pré-carregamento é uma sobrecarga temporária de 25 a 30% do peso do aterro, usada 

para acelerar os recalques. A determinação do tempo da permanência da sobrecarga é feita através 

de instrumentação e estudos de adensamento. Esta alternativa é pouco eficaz no caso de solos 

argilosos de baixa permeabilidade, principalmente se a espessura da camada mole for grande, e por 

isso, nesta solução também é recomendado o uso de geodrenos ou drenos verticais. 

2.4.7 Geodrenos e Sobrecarga Temporária  

 Os geodrenos são elementos drenantes cravados verticalmente no terreno de forma a 

permitir a drenagem e acelerar os recalques (Figura 2.8). Os drenos de areia não devem ser mais 

empregados segundo a norma, e sim os geodrenos, que são mais econômicos.  

 



 

 

25 

              

FIGURA 2.8 – Detalhe do geodreno e da disposição em malha quadrada com 

 que é cravado no terreno. Fonte: DNER-PRO 381/98 

 Constituídos por materiais sintéticos, os geodrenos tem 100mm de largura, 3 a 5mm de 

espessura e grande comprimento. Possuem um revestimento e miolo drenante. O primeiro tem 

como objetivo permitir a entrada de água, mas não de solo no seu interior e o segundo de conduzir 

a água ate a superfície do terreno, rapidamente, onde se encontra o colchão drenante.  Este 

miolo deve ainda resistir aos esforços tanto da sua instalação como dos provenientes do aterro 

(Figura 2.9). 

  

FIGURA 2.9 – Tratamento de fundação com geodrenos e sobrecarga temporária. Fonte: DNER-PRO 381/98 
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 Deve-se ter um cuidado especial no escoamento da água do colchão drenante através da 

extensão além do aterro, dreno longitudinal de pé e tubos drenantes. A camada do colchão deve ter 

no mínimo 30cm e permitir a passagem de equipamentos. O espaçamento dos geodrenos varia entre 

0,9 e 2,5m na malha quadrada ou triangular e em planta o espaçamento não poderá ser inferior a 

0,9m. Geralmente o espaçamento é de 1,2 e 1,8m para três meses de permanência da sobrecarga. 

 O espaçamento da malha deve ser baseado nos ensaios de dissipação de piezocone. 

Maiores detalhes podem ser observado em Ortigão (1995). 

 Para o projeto de geodrenos recomenda-se o seguinte: 

- Realizar campanha de ensaios de dissipação de piezocone; 

- utilizar sobrecarga temporária de 25 a 30% do acréscimo de tensão vertical provocado pelo 

aterro projetado; 

- atender as percentagens mínimas de consolidação da Tabela 2.7; 

TABELA 2.7 – Percentagem de consolidação de projeto. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Aterro classe Percentagem de consolidação a ser atingida antes da retirada da 

sobrecarga temporária 

I 

II 

III 

96% 

90% 

80% 

 

- as curvas tempo recalque devem ser obtidas com tempos de consolidação de 3, 6 e 9 meses 

de permanência da sobrecarga; 

- determinar em função do cronograma da obra, o tempo de permanência da sobrecarga; 

- a consolidação a vácuo é uma alternativa econômica para áreas limitadas, quando o custo 

da sobrecarga for muito alto e quando a altura crítica do aterro for ultrapassada, para aterros 

com altura máxima de 4m, e a camada de argila estiver na superfície do terreno e em 

conjunto com geodrenos e colchão drenante (Figura 2.8).  
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FIGURA 2.10 – Sistema de consolidação a vácuo. Fonte: DNER-PRO 381/98 

2.4.8 Aterros Estaqueados 

 Esta solução é escolhida com o intuito de transferir a carga do aterro diretamente para as 

estacas e destas para as camadas mais resistentes do terreno, aliviando a camada mole e evitando 

recalques, observar Figura 2.9. As estacas geralmente são pré-moldadas ou de madeira tratada e 

dispostas em malha quadrada. O comprimento das estacas deve ser estimado pela capacidade de 

carga e a malha deve atender aos seguintes critérios de projeto: resistência do aterro contra ruptura 

por capacidade de carga dos capitéis (pequena laje no topo de cada estaca); resistência do aterro à 

punção (Meyerhof e Adams); e capacidade de arqueamento do aterro para determinada 

configuração. 

 Os efeitos negativos de recalques diferenciais na vizinhança do aterro podem ser 

suavizados adotando-se estacas de comprimento variável. 
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FIGURA 2.11 – Aterro estaqueado. Fonte: DNER-PRO 381/98 

2.4.9 Reforço de Aterros com Geossintéticos  

  “Os geossintéticos empregados em obras rodoviárias deverão atender as prescrições 

especificas do DNER e estar catalogados pela Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico do 

DNER (IPR/DNER). A principal referencia sobre o assunto é Palmeira (1992)”.  

  O reforço atua na redução dos deslocamentos laterais do aterro, mas não influencia 

significativamente a redução dos recalques, sendo sua aplicação mais comum na base de aterros 

sobre solos moles (Figura 2.12). Também são utilizados na base de aterros da Classe I, como mostra 

a Figura 2.13. 

 

 

FIGURA 2.12 – Aplicação de geossintético para reforço na base de aterro sobre 

solo mole. Fonte: DNER-PRO 381/98 
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FIGURA 2.13 – Reforço de geossintético na base de aterro Classe I (encontro de ponte).  

Fonte: DNER-PRO 381/98 

 

 Para a determinação da resistência a tração de projeto (Tprojeto), a norma recomenda a 

seguinte equação: 

 

                                                            
ambdm

ref

projeto
ff

T
T


                                           Equação (2.2) 

Sendo: 

 Tprojeto: resistência à tração de projeto, correspondente final de tempo de vida útil da obra 

ou ao final da função de reforço do geossintético sob a temperatura local;  

 Tref: a resistência de referencia tomada igual ao valor mínimo do Catálogo de Geossintéticos 

constante de projeto de norma paralelo; 

 fdm: fator de segurança contra dano mecânico ao geossintético; 

   famb:  fator de segurança contra danos causados pelo ambiente. 

 

 

 Para tanto se aplicam as condições: 

a) A Tabela 2.7 e a Tabela 2.8 apresentam valores mínimos de fdm para geossintéticos 

utilizados como reforço em função do tipo de solo e da gramatura (MA) do geossintético; 

b) o valor de famb é função das características do geossintético  e do nível de agressividade do 

meio onde o geossintético está enterrado. O valor mínimo de famb a ser utilizado é 1,10; 

c) o valor mínimo do produto  ambdm ff  consta da Tabela 2.8, em função do tipo de polímero 

empregado na fabricação do geossintético; 
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d) para aterros classe II e III o produto  ambdm ff   não deve ser inferior a 1,5 (um e meio); 

e) para aterros classe I o produto  ambdm ff   não deve ser inferior a 2,5 (dois e meio); 

f) as gramaturas mínimas de camadas individuais de geossintéticos são apresentadas na 

Tabela 2.9 em função do tipo de aterro. 

 

TABELA 2.8 – Valores mínimos de fdm para geotêxteis. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Tipo de material 

de aterro 

Tamanho 

Maximo do grão 

(mm) 

140<MA200 

(g/m2) 

200<MA400 

(g/m2) 

MA>400 

(g/m2) 

Pedras 

Pedregulhos 

Areias 

Siltes e argilas 

<200 

<100 

<4 

<0,06 

1,50 

1,35 

1,30 

1,25 

1,45 

1,30 

1,25 

1,20 

1,40 

1,25 

1,20 

1,10 
 

TABELA 2.9 – Valores mínimos de  fdm para geogrelhas. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Tipo de material 

de aterro 

Tamanho 

Maximo do grão 

(mm) 

200<MA500 

(g/m2) 

500<MA1000 

(g/m2) 

MA>1000 

(g/m2) 

Pedras 

Pedregulhos 

Areias 

Areias finas, 

siltes e 

argilas 

<125 

<75 

 

<2 

1,70 

1,50 

1,30 

 
1,20 

1,60 

1,40 

1,25 

 

1,15 

1,60 

1,30 

1,15 

 

1,10 

TABELA 2.10 – Valores mínimos do produto (fdm . famb). Fonte: DNER-PRO 381/98 

Classe do aterro Produto (fdm 
. famb) 

I 

II 

III 

2 

1,75 

1,5 
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2.4.9.1 Comprimento mínimo de ancoragem do reforço - interação solo/geossintético 

 Segundo Palmeira apud Vertematti (2004), para garantir a estabilidade da obra, devem-se 

também ter comprimentos de ancoragem do reforço apropriados em ambos os lados do ponto de 

interseção da superfície circular de deslizamento crítica com a direção da camada de reforço, 

conforme ilustrado na Figura 2.14. 

 O valor do comprimento de ancoragem  ancl , quando se utiliza reforço geotêxtil cuja 

superfície é contínua, pode ser obtido por: 

                                                                                              

aias

anc
anc

TF
l

 


                                                                        Equação (2.3) 

Sendo: 

 :ancl comprimento mínimo de ancoragem; 

 :ancF fator de segurança contra a ruptura por deficiência de ancoragem (geralmente ≥ 1,5); 

 :T o esforço de tração no reforço; 

 :as  tensão de aderência na face superior do reforço; 

 ai : tensão de aderência na face inferior do reforço. 

 As geogrelhas possuem superfície descontínua, portanto, quando utilizadas, a penetração 

do solo compactado em suas malhas permite uma maior interação com os seus elementos 

constituintes, e o cálculo do comprimento de ancoragem deve levar em conta o coeficiente de 

interação iC , que corresponde à relação entre a tensão cisalhante de arrancamento de uma das 

faces do geossintético e a resistência ao cisalhamento do solo (VERMATTI, 2004).  
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 O comprimento tl ( Figura 2.14), à esquerda da interseção do reforço com a superfície 

circular crítica, também deve atender às condições de ancoragem, sendo calculados de forma 

semelhante a equação 2.3. 

 

 

FIGURA 2.14 – Cálculo do comprimento mínimo de ancoragem. Fonte: Vertematti (2004) 

 Caso o comprimento do reforço seja insuficiente para atender aos requisitos de 

ancoragem, pode-se aumentar a resistência por ancoragem da camada de reforço por meio de 

dobramento/envelopamento do reforço no corpo do aterro, analogamente à ferragem do 

concreto armado. 

 

2.4.9.2 Fatores de Redução 

 Vertematti (2004) informa que devido as incertezas com relação aos parâmetros e aos 

métodos de cálculo adotados, costuma-se majorar os esforços solicitantes calculados através de um 

fator de segurança (FS), obtendo-se a solicitação mínima requerida do geossintético a ser utilizado. 

Em reforço de solos, o projeto condiz a definição da resistência à tração requerida do geossintético 

 
req

T . No caso do geossintético alguns fatores levam a fazer o inverso, ou seja, reduzir o valor da 
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sua resistência à tração  máxT  indicada pelo fabricante. De forma a considerá-los simultaneamente 

pode-se adotar o conceito de fator de redução total (FR), conforme indicada a seguir: 

                                                  mamrcr ffffFR                                              Equação (2.4) 

Onde: 

FR : fator de redução global; 

crf : fator de redução parcial para fluência em tração; 

mrf : fator de redução parcial para danos mecânicos de instalação; 

af : fator de redução parcial para degradação ambiental (química e biológica); 

mf : fator da redução parcial para incertezas estatísticas na determinação da resistência do 

geossintético.  

 Os valores desses coeficientes podem ser encontrados em tabelas publicadas em 

bibliografias técnicas, baseadas em experiências anteriores, através de ensaios realizados e 

fornecidos pelos fabricantes e ou através de ensaios próprios solicitados pelos interessados. 

Após calculado o FR, Vertematti (2004) sugere que seja determinada a resistência à tração 

disponível do geossintético  
a

T , através da equação: 

                                                      
FR

T
T máx

a                                                                Equação  (2.5) 

  Para o geossintético adotado a condição abaixo o deve ser satisfeita 

                                                        
req

TTa                                                                Equação  (2.6) 

 Na prática determina-se qual o menor  máxT  que atende as equações 2.5 e 2.6.  
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2.4.9.3 Recomendações de instalação 

 A estocagem, movimentação, manuseio e instalação do geossintético são operações 

importantes e devem ser incorporadas ao projeto através de um plano de instalação, levando em 

consideração o tipo de geossintético a ser utilizado e as condições locais de trabalho. Tais 

recomendações podem ser encontradas em Vertematti (2004). 

2.5  Instrumentação 

 Para Almeida (1996), a avaliação do desempenho de aterros sobre solos moles através de 

instrumentação em campo tem o objetivo de verificar as premissas de projeto, sendo que sempre 

há incertezas sobre o comportamento real da obra. Estas incertezas estão relacionadas com a 

variabilidade das camadas, dificuldades na previsão da velocidade de recalques e da segurança 

contra ruptura.  

 O mesmo autor citado no parágrafo anterior indica ainda vários outros autores a serem 

consultados para obtenção de detalhes sobre os diversos métodos existentes para a estimativa de 

recalques finais, coeficientes de adensamento e na obtenção da curva tempo x recalque. No entanto, 

aponta o método de Asaoka (1978) como sendo o mais versátil, simples e confiável para 

interpretação dos dados de recalques fazendo então uma breve apresentação das características de 

cálculo e aplicações de tal método. Para a interpretação dos dados de dissipação de poro-pressões, 

recomenda a técnica proposta por Orleach (1983) e indica Ferreira (1991) como autor a ser 

pesquisado para maiores detalhes. 

 Em uma abordagem mais prática, menciona-se aqui, novamente, a Norma Rodoviária 

DNER PRO 381/98. Esta cita como objetivos da utilização da instrumentação o seguinte: 
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a) acompanhar os recalques e verificar o tempo de permanência de uma sobrecarga 

temporária; 

b) monitorar poro-pressões geradas durante a construção e a sua velocidade de dissipação; 

c) acompanhar os efeitos de deslocamentos horizontais provocados por um aterro sobre solo 

mole; 

d) monitorar a estabilidade da obra em casos críticos; 

e) verificar a adequação de um método construtivo. 

 Os instrumentos a serem empregados irão variar conforme a importância e complexidade 

de cada caso. Na Tabela 2.11 observam-se os critérios para escolha da instrumentação de acondo 

com a classe do aterro, e na Tabela 2.12, apresentam-se as instrumentações mínimas recomendadas 

pelo DNER para as diversas seções de aterros. 

TABELA 2.11 – Critério de seleção das seções a instrumentar. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Classe do aterro Seções a instrumentar 

I 
Todo aterro classe I deverá ter uma seção instrumentada. Todos os 

encontros de ponte deverão ser instrumentados. 

II 
Pelo menos uma seção instrumentada por trecho com extensão maior que 

500m, no mínimo uma seção a cada 2km de extensão da rodovia. 

III 
Pelo menos uma seção por trecho com extensão maior que 1km, no 

mínimo uma seção a cada 4km de rodovia. 

 

 

 

 

TABELA 2.12 – Quantidade mínima de instrumentos por seção instrumentada. Fonte: DNER-PRO 381/98 

Instrumento 

Encontro 

de 

pontes 

Seção de aterro 

reforçado com 

geossintéticos 

Seção com 

sobrecarga 

temporária 

Aterro 

estaqueado 

Seção com 

geodrenos 

Placas de recalque 3 3 3 3 
3 
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Piezômetro elétrico 

de corda vibrante 
3 3 3  3 

Piezômetro 

Casagrande 
    2 

Tubo de 

inclinômetro 
1 1  1  

Extensômetro 

magnético vertical 
1   1 1 

Extensômetro 

magnético 

horizontal 

1 1    

Tubo para 

perfilômetro 
1 1 1 1 1 

Extensômetro 

elétrico de corda 

vibrante 

 5    

Referência de nível 1 1 1 1 1 

 

 Quanto a frequência mínima de leituras a Norma Rodoviária DNER PRO 381/98 

estabelece:  

 durante a execução do aterro: as leituras serão diárias, com pelo menos uma leitura após a 

execução de cada camada do aterro; 

 após a execução e durante o período de permanência de sobrecarga temporária: leituras 

semanais; 

 após a retirada da sobrecarga: leituras quinzenais por um período mínimo de quatro meses. 

 Os dados de instrumentção deverão ser arquivados em planilhas eletrônicas para gerar 

relatórios em via magnética. Estes deverão ser plotados para permitir análise pela equipe do DNER. 

 A seguir, serão listados os equipamentos a serem utilizados na instrumentação de um 

aterro e para que se destinam, segundo a listagem da Norma e do Manual do DNER (1990), 

destacando que, os quatro primeiros instrumentos não foram empregados no lote 23/SC.  

1) Pinos de recalque: 
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 Consistem em pinos metálicos a serem chumbados em uma estrutura rígida e permitem a 

observação seus deslocamentos através de instrumentos topográficos de precisão. Conferir os 

resultados com alcance de 1mm nas medidas.  

2) Extensômetro magnético vertical:  

 Utilizado para observar deslocamentos verticais no interior do solo, constituído de um 

sistema de tubo de acesso em PVC 25 mm de diâmetro e um conjunto de anéis magnéticos 

instalados em um furo de sondagem com diâmetro de 75mm ou 100mm. Os alvos magnéticos ou 

aranhas são colocados no furo e firmemente fixados ao terreno, mas se moverão com os 

deslocamentos do solo. A determinação dos recalques em profundidade se da pela posição das 

aranhas, que contém um imã detectado periodicamente por um torpedo sensor. Este sensor por sua 

vez, indica a posição dos imãs em relação à extremidade superior do tubo. 

 

FIGURA 2.15 – Extensômetro magnético horizontal. Fonte: DNER-PRO 381/98 

3) Extensômetro magnético horizontal: 

 Este funciona da mesma maneira que o vertical, porém, o tubo de acesso é posicionado 

horizontalmente no terreno. 

4) Extensômetro elétrico de corda vibrante: 
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 Usados no principio da corda vibrante, estes pequenos instrumentos são usados para medir 

deformações lineares. Devem ter comprimento, de acordo com projeto, de 50mm ou 150mm e 

garras adequadas para serem fixados onde se deseja. Os instrumentos de leitura devem ser digitais. 

5) Marcos Superficiais  

 São pinos metálicos instalados em terreno firme, longe da área de solo mole e servem 

como ponto de referencia para medir deslocamentos verticais no aterro. A precisão deve ser melhor 

que 1mm. 

6) Placas de recalque 

 Podem ser placas de madeira ou aço com dimensões de 500mm x 500mm e com uma haste 

ou tubo de aço soldado a seu centro e protegida por um tubo para evitar atrito com o aterro ao seu 

redor. A placa é estabilizada no terreno antes do início da construção do aterro e irá permitir o 

nivelamento topográfico e a obtenção dos recalques. A precisão das medidas deve ser melhor que 

0,1mm. 

7) Referência de Nível Profunda (RNP): 

 Esta referência é estável e fica fixa no terreno resistente de modo a não ser influenciada 

pelos deslocamentos provocados pela obra. No caso da existência de solos moles superficiais, isto 

se torna mais complicado, pois será necessário ancorar essa referência em camadas resistentes e 

em profundidade, SPT N>12.  A referência é instalada em furo de sondagem de 63mm ou 75mm 

diâmetro. Instala-se um tubo de revestimento de PVC ou ferro galvanizado com 50mm de diâmetro. 

Um tubo de ferro galvanizado com 20mm ou 25mm de diâmetro, que servira de referência de nível, 

é instalado e tem sua extremidade inferior injetada com calda de cimento ou e simplesmente 

apoiado no fundo. Já na extremidade superior deste tubo, coloca-se uma semi-esfera de latão para 

apoiar a mira. Executa-se então uma proteção adequada em torno do RNP. 

8) Piezômetros Casagrande e Indicador de Nível d`água: 
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  Ambos tratam-se de instrumentos instalados em furos de sondagem de 75mm ou 100mm 

de diâmetro para a observação de poropressões em solos de baixa permeabilidade tanto em massa 

de solo de fundação quanto em aterros. Entretanto, são indicados para monitorar as poropressões 

no colchão e no substrato drenante inferior. Constam de um tubo de acesso perfurado de PVC com 

25mm de diâmetro instalado em bulbo de areia no terreno, permitindo livre passagem da água.  

 A diferença entre o piezômetro de Casagrande e o indicador de nível d`água (INA) é que 

o comprimento do bulbo de areia do primeiro tem altura de cerca de 1m, e o INA tem o bulbo ao 

longo de quase toda a sua extensão. A partir do topo do bulbo executa-se um selo de bentonita-

cimento. A parte perfurada do tubo de acesso é envolvida em geotêxtil ou feltro bastante permeável, 

para drenagem. A leitura é realizada com indicador elétrico de NA. 

9) Piezômetros elétricos: 

 Estes também são instrumentos para a medição de poropressões, porém se utilizam 

somente equipamentos elétricos de corda vibrante, pois permitem resposta rápida em solos moles 

de baixa permeabilidade. Os piezômetros devem ser bem protegidos contra descargas elétricas. 

Para isso devem ter a sua carcaça aterrada e ter no seu interior um dispositivo, denominado varistor 

que descarrega para o aterramento tensões mais elevadas que atinjam o instrumento. Os cabos dos 

piezômetros devem ser protegidos individualmente e através de blindagem e devem ser aterrados. 

Os instrumentos de leitura deverão ser digitais. Ver Figura 2.16. 
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FIGURA 2.16 – Piezômetro elétrico de corda vibrante. Fonte: DNER-PRO 381/98 

 

 

10) Inclinômetros: 

 Constituídos por um tubo de acesso instalado no terreno e um torpedo sensor deslizante 

para leituras periódicas, os inclinômetros servem para observar deslocamentos horizontais (Figura 

2.17). Devem ser instalados sem furos de pelo menos 100mm de diâmetro e o tubo de acesso deve 

ser de alumínio ou plástico com cerca de 80mm. Os inclinômetros devem ser da mais alta qualidade 

e instalados a uma profundidade tal que fiquem com a sua extremidade inferior engastada em solo 

resistente. 
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FIGURA 2.17 – Inclinômetros. Fonte: DNER-PRO 381/98 

11) Perfilômetro: 

 Os perfilômetro permitem a obtenção de um perfil horizontal de recalques através da 

observação destes de maneira continua no aterro. Instala-se, antes da execução do aterro, um tubo, 

preferencialmente de ferro galvanizado, de 50mm de diâmetro que irá servir de acesso. No interior 

deste tubo existe uma corda para puxar o sensor elétrico de pressão de corda vibrante utilizado para 

medir a cada passo o valor da pressão hidrostática aplicada por um reservatório que está a uma 

altura conhecida (Figura 2.18).      

                 

FIGURA 2.18 – Perfilômetro. Fonte: DNER-PRO 381/98 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1  Fluxograma de atividades 

 

 

FIGURA 3.1 – Fluxograma de atividades 

 

 

 

 

3.2  Investigação Bibliográfica 

 A investigação bibliográfica teve como objetivo levantar os dados iniciais necessários 

para o desenvolvimento deste trabalho, possibilitando a definição das atividades a serem 

acompanhadas em campo. Primeiramente foram coletadas informações a respeito de solos moles, 

sua composição, classificação, aspectos físicos e mecânicos, a fim de entender o seu 

comportamento quando presente na fundação de aterros.   
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objeto deste estudo 
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Material 
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 Trata-se de um solo oneroso ao corpo estradal que ainda causa surpresa no que diz respeito 

a rupturas e recalques inesperados. Num segundo momento buscaram-se as técnicas construtivas 

que visam diminuir estas dificuldades, tornando segura a construção de aterros rodoviários sobre 

este tipo de solo, estas baseadas principalmente nas normas e orientações do DNER. 

3.3  Investigação de campo 

 Para as investigações de campo, ou seja, práticas, seguiram-se as seguintes etapas: 

1. Escolha do Lote 23/SC como objeto de estudo para a realização do trabalho em campo; 

2. Autorização da empresa fiscalizadora para o acompanhamento dos serviços de interesse; 

3. Coleta de material: informações referentes ao Consórcio (conjuntos de todos os lotes da 

duplicação), referentes ao lote (mapas, projetos executivos de engenharia, entre outros); 

4. Identificação dos pontos específicos onde serão executadas soluções geotécnicas para 

aterro sobre solos moles. Definiu-se ainda, um segmento crítico com o objetivo de 

descrever sucintamente como foram definidas as soluções geotécnicas de projeto deste local 

e alguns fatos decorrentes da execução. Trata-se do Encontro Norte da ponte sobre o Rio 

Araçatuba. 

5. Acompanhamento da execução das atividades com a montagem de um arquivo fotográfico.  

3.4 Formulação do trabalho 

 Com os dados em mãos iniciou-se a organização e montagem do trabalho, elaborado de 

forma didática e ilustrativa, para servir como fonte de pesquisa para qualquer pessoa que se 

interesse pelo assunto.     
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4 ESTUDO DE CASO – LOTE 23/SC 

4.1  Apresentação do Consórcio 

 O “CONSÓRCIO CAMINHOS DO SUL” foi constituído com a finalidade de realizar os 

serviços técnicos especializados de supervisão das obras rodoviárias, de construção e restauração 

do projeto de ampliação da capacidade e modernização da ligação rodoviária Florianópolis/SC – 

Osório/RS. 

 O trajeto deste Consórcio foi dividido em lotes de, em média, 26 a 28 km (Figura 4.1). 

Após licitação definiram-se as empresas responsáveis pela execução e fiscalização dos serviços, 

identificadas na Tabela 4.1. 
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FIGURA 4.1 – Mapa com a divisão dos lotes do ConsórcioFonte: Projeto Executivo de Engenharia 
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TABELA 4.1 – Empresas responsáveis pelos lotes do Consórcio. Fonte: DNIT 

 

Lote Trecho (km) Consórcio Fiscalização 

22 
Palhoça - Madre 

216,5-245,0 

IECASA S/A 

Sulcatarinente 

Momento 

Iguatemi 

23 
Madre - Araçatuba 

245,0-271,7 
Ivaí Eng. de Obras Sotepa 

24 
Araçatuba - Itapirubá 

271,7-300,0 

Construcap 

Modern 

F. Guedes 

Prodec 

25 
Itapirubá - Capivari 

300,0-329,9 

Blokos 

Araguaia 

Emparsanco 

Vega 

26 
Capivari - Sangão 

329,9-358,5 

Construtora Triunfo 

S/A 
STE 

27 
Sangão - Criciúma 

358,5-387,0 

Construtora Queiroz 

Galvão S/A 
Iguatemi 

28 
Criciúma - Araranguá 

387,0-411,0 

Construcap 

Modern 

F. Guedes 

Prosul 

29 
Araranguá - Rio da Lage 

411,0-437,0 

DM Construtora de 

Obras e LTDA 
Esteio 

30 
Rio da Lage - Divisa SC/RS 

437,0-465,0 

Constran 

MAC Engenharia 
Contécnica 

31 
Palhoça - Madre 

216,5-245,0 

Construcap 

Modern 

F. Guedes 

Iguatemi 

32 
Madre - Araçatuba 

245,0-271,7 

CGR 

STEIN 
Sotepa 

34 
Capivari - Sangão 

329,9-358,5 

Consórcio Contesa 

Sogel 
STE 

35 
Sangão - Criciúma 

358,5-387,0 

IECASA 

Sulcatarinente 

Momento 

Iguatemi 

36 
Criciúma - Araranguá 

387,0-411,0 

Construcap 

Modern 

F. Guedes 

Prosul 
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4.2  Apresentação do Trecho: Lote 23/SC BR-101 

 Segundo consta no Volume 3.1: Memória Justificativa – Duplicação/Restauração Tomo I 

do Projeto Executivo de Engenharia, o segmento do trecho da pauta desta pesquisa é parcela da 

extensa ligação rodoviária entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, através do litoral. 

 No que diz respeito ao Trecho Divisa PR/SC – Divisa SC/RS, a BR 101/SC desenvolve-

se em seus 495,9 Km de extensão em território Catarinense, com cota média de 20 m acima do 

nível do mar, atravessando as micro-regiões econômicas do estado: Colonial de Joinville, Litoral 

de Itajaí, Florianópolis, Litoral de Laguna, Carbonífera e Litoral Sul Catarinense. 

 O relevo ao longo do litoral catarinense, de predominantemente plano a suavemente 

ondulado, propiciou à BR 101/SC um traçado com características excelentes, em virtude de uma 

diretriz bastante retilínea. 

 Este trabalho foi desenvolvido no segmento correspondente ao lote 23 da BR 101, que 

tem seu início na cabeceira sul do Rio da Madre (km 245,0), e seu final na cabeceira norte do Rio 

Araçatuba (km 271,7), totalizando 26,7 km de extensão, observar Figura 4.2. Mais detalhes sobre 

a localização do Lote em questão, podem ser observados no Anexo I. 

 

FIGURA 4.2 – Localização do Lote 23/SC. Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 



 

 

48 

 O subtrecho está implantado em região considerada com relevo ondulado, em uma pista 

de 7,00 m, com faixas de 3,50 m, e 2 acostamentos com dimensão de 2,5 m, possuindo um raio 

mínimo de 350,88 m e declividade máxima de 6,15 %. 

 A transposição do Morro Agudo que possui rampa de 6,15 % representa um grande 

problema do ponto de vista geométrico, o que exigiu a implantação, por parte do DNER, de 3ª faixa 

de tráfego, o que aumentou bastante a capacidade operacional do segmento. 

 A passagem de Paulo Lopes representa outro ponto crítico, pois o aterro existente sofreu 

adensamentos significativos e até rupturas, resultando em condições geométricas adversas da pista 

de rolamento, colocando em risco a segurança dos usuários. Destaca-se ainda as passagens urbanas 

de Penha, que inibe o trânsito normal da BR 101, gerando reduções de velocidade e diminuindo a 

capacidade da via.  

 A obra de duplicação do lote 23/SC compreende ainda a construção de passagens 

inferiores (PI) e passarelas, citadas a seguir. Tendo em vista que o segmento rodoviário em questão, 

km 245,0 ao km 271,7 , compreende o lote 32/SC de pontes, as obras de arte especiais existentes  

também serão citadas na Tabela 4.2. É interessante observar o esquema linear contido no Anexo 

II,  afim de obter um panorama geral do lote 23.  
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TABELA 4.2 - Obras de arte especiais do km 245,0 ao km 271,7. Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Lote 23/SC 

Obras de Arte Especiais (OAE) Estaca km Seção (m) Compr. (m) 

PI 01 – Acesso a Sorocaba 268 + 10 250,37 11,0 x 5,0 35,60 

PI 02 – Acesso a Paulo 

Lopes/Centro 
392 252,84 14,0 x 5,0 32,30 

PI 03 – Acesso a Paulo 

Lopes/Freitas 
471 + 10 254,43 11,0 x 5,0 32,40 

PI 04 – Acesso a Morro Agudo 569 256,38 11,0 x 5,0 12,10 

PI 05 – Acesso Canto da 

Penha/Cascata Encantada 
921 263,42 11,0 x 5,0 35,60 

PI 06 – Acesso a Penha 1009 265,18 14,0 x 5,5 24,00 

PI 07 – Acesso a Penha/Penhinha 1089 266,78 11,0 x 5,0 24,00 

PI 08 – Acesso a Penha de 

Imbituba 
1181 + 15 268,64 11,0 x 5,0 35,60 

Passarela de Paulo Lopes 359 + 15 252,20   

Passarela de Penha 1022 + 8 265,45   

LOTE 32/SC 

Pontes Novas Estaca km Extensão (m) 

Ponte sobre o rio Paulo Lopes complementada com 

86 m de viaduto ao norte e 200 m ao sul 
305 251,10 115 

Ponte sobre o rio Cava Triste I 695 258,90 60 

Ponte sobre o rio Cava Triste II 720 259,40 92 

Ponte sobre o rio Cava Triste III 762 260,24 60 

Ponte sobre o rio da Penha 978 264,56 82 

Ponte sobre o rio Araçatuba 1305 271,10 180 

Reforço nas Pontes Existentes Estaca  Extensão (m) 

Ponte sobre o rio Paulo Lopes 305 251,10 115 

Ponte sobre o rio Cova Triste I 695 258,90 45 

Ponte sobre o rio da Penha 978 264,56 82 

Ponte sobre o rio Araçatuba 1305 271,10 180 

   

 Existe no projeto da duplicação da BR-101 a previsão de um túnel no Morro Agudo, 

porém como não há uma posição definitiva quanto à sua execução, esta obra de arte especial não 

será abordada neste trabalho. 

 O projeto da duplicação da Rodovia BR-101/SC, além de melhorar o desempenho 

operacional dos veículos e acrescentar aos usuários maior segurança e conforto, desviará uma boa 

parcela do tráfego da BR-116 e BR-153, já que para estas, por enquanto, não há projeto de 

duplicação. Dessa maneira espera-se que a BR-101 possa cumprir novamente sua função de 

desenvolvimento regional. 
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 Com relação a geologia do traçado do lote em questão, apresenta-se a seguir na Tabela 

4.3 um resumo dos principais segmentos de ocorrência de solos moles. 

TABELA 4.3 – Segmentos com remoção e Substituição por areia. Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Segmento entre estacas Segmento em km 
Extensão (m) Espessura (m) 

Início Fim Início Fim 

05 16 245,10 245,32 220,00 2,0 

86+10,00 90 246,73 246,80 80,00 1,5 

90 97 246,80 246,94 140,00 3,0 

97 100 246,94 247,00 60,00 1,0 

100 102 247,00 247,04 40,00 1,5 

102 120 247,04 247,40 360,00 1,0 

138 163 247,76 248,26 500,00 1,0 

175+10,00 185 248,51 248,70 190,00 2,0 

3000 3012 305,00 305,24 240,00 2,0 

247 257+10,00 249,94 250,15 210,00 1,0 

257+10,00 269 250,15 250,38 230,00 1,5 

4000 4004 325,00 325,08 80,00 1,5 

3517 3522 315,34 315,44 100,00 1,5 

269 277 250,38 250,54 160,00 1,5 

417 420+10,00 253,34 253,41 70,00 1,0 

445 447 253,90 253,94 40,00 1,0 

555 575 256,10 256,50 400,00 2,0 

768 801 260,36 261,02 660,00 1,0 

807+10,00 818 261,15 261,36 210,00 1,0 

827+10,00 840 261,55 261,80 250,00 3,0 

841 842+10,00 261,82 261,85 30,00 3,0 

883 886+05,00 262,66 262,73 65,00 1,0 

890+15,00 895 262,82 262,90 85,00 1,0 

897 900 262,94 263,00 60,00 1,0 

904 907 263,08 263,14 60,00 1,0 

908 910 263,16 263,20 40,00 1,0 

913 916+10,00 263,26 263,33 70,00 1,0 

918 921 263,36 263,42 60,00 1,0 

933 936 263,66 263,72 60,00 1,0 

939 949 263,78 263,98 200,00 1,0 

971 977 264,42 264,54 120,00 2,5 

980+10,00 988 264,61 264,76 150,00 2,5 

1055 1068 266,10 266,36 260,00 1,0 

1148 1157 267,96 268,14 180,00 2,0 
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4.2.1 Estudos Ambientais 

 Este item será uma descrição sucinta dos estudos ambientais levantados para a elaboração 

do projeto executivo da duplicação da BR-101, contidos no Volume 3.1: Memória Justificativa – 

Duplicação/Restauração Tomo I. 

 Com o auxílio da equipe contratada para os estudos do meio ambiente, foi desenvolvido 

um diagnóstico ambiental da área diretamente afetada pelo projeto, sendo analisados os impactos 

ambientais e as medidas mitigatórias.  

 Foram identificadas as áreas de restrições de maior importância, que viessem a dificultar 

o desenvolvimento do projeto (áreas sensíveis do ponto de vista geológico, áreas urbanas, sistemas 

viários existentes, sistema hídrico, áreas de vegetação expressiva, etc.). Destaca-se ainda a 

existência de Unidades de Conservação nas imediações da área do projeto, o Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro, que inicia no cruzamento do Rio da Madre e termina próximo a Paulo Lopes, 

do lado esquerdo da rodovia.  

 O projeto adotará soluções no que diz respeito a interferência da construção da rodovia 

com a fauna existente, desde aproveitamento da drenagem existente, cerca delimitadora da faixa 

de domínio a passagens de fauna.  

 Na terraplenagem cuidados devem ser tomados quanto a questão de contaminação dos 

mananciais, disposição adequada dos bota-foras, e imediata recuperação ambiental de todas as 

áreas trabalhadas. 

 Com o auxílio de fotos aéreas, complementadas por visitas “in loco”, foi feita a 

identificação do passivo ambiental. O meandro do Rio da Madre pode ser usado como um exemplo, 

a princípio a exclusão de uma parte deste poderia vir a alterar o sistema de drenagem local (Foto 

4.1). No entanto sabendo que este não tem comunicação contínua com o Canal do Rio da Madre, 
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definiu-se que essa eliminação será positiva, uma vez que o foco de água parada será extinto. Para 

o passivo ambiental, soluções são definidas para cada caso de acordo com os projetos específicos 

em termos de dimensionamento, detalhamento e quantitativos. 

 

FOTO 4.1 – Braço Morto do Rio da Madre. 

 Para descrição do meio ambiente foram escolhidos 500 m de largura em média para cada 

lado da rodovia, exceto para as variantes onde foi analisada toda a área entre a proposta e a rodovia 

atual. Abaixo serão citadas algumas informações pertinentes ao assunto, sendo que um maior 

detalhamento do projeto ambiental não cabe ao trabalho proposto, podendo ser encontrado na 

bibliografia recomendada. 

 Quanto à geologia e geotecnia, estudos foram feitos a fim de caracterizar os terrenos, 

identificar os problemas geotécnicos para a implantação do melhor traçado, detalhar as zonas de 

possíveis instabilidades, regiões de solos coluvionais ou instáveis para fundação de aterros, 

definindo soluções para o projeto de terraplenagem, drenagem, pavimentação e demais obras e 

detalha ainda as áreas de ocorrência de materiais de construção. 



 

 

53 

 Na geomorfologia o segmento em questão localiza-se em área de planícies costeiras, 

planícies fluviais e serras do leste catarinense. Os cruzamentos do Rio da Madre, no início do 

trecho, e o segmento que cruza o Rio Paulo Lopes, bem como o final do lote 23 próximo ao Rio 

Araçatuba, correspondem aos segmentos mais significativos contidos em planícies fluviais, 

apresentando grandes áreas de alagamento.   

 Estudos sobre a formação do solo identificaram que grande parte do trecho atravessa área 

de formação podzólica que constituem solos profundos e arenosos com acumulação de matéira 

orgânica na cama superficial, tendo características de podzol hidromórfico, pela presença 

permanente de água, tornando-o encharcado. Essa situação se apresenta principalmente na região 

de Paulo Lopes, indo do Rio da Madre até a baixada do Rio Paulo Lopes. Outra situação 

identificada é a travessia por área de formação de solo podzólico vermelho-amarelo, também solos 

profundos. Apresentando uma diferenciação entre as camadas superficial (horizonte A), a mais 

arenosa e a camada superficial (horizonte B) mais argilosa, devido à migração de argila de A para 

B. 

 Grande parte da descaracterização do ambiente natural da região em estudo se deu pela 

ocupação de edificações marginais que compõem os municípios de Paulo Lopes e Penha, 

juntamente com as localidades interligadas. Desta forma, o novo traçado da BR-101 não trará 

sensíveis modificações ambientais de caráter morfo-estrutural ao ecossistema local. As áreas 

destinadas a exploração de materiais de construção, sofrerão maiores modificações, devendo ser 

recuperadas no sentido ambiental e paisagístico ao final da exploração.  

 Quanto aos materiais de construção necessários a obra de duplicação, estes foram 

selecionados com relativa facilidade em locais favoráveis a sua aplicação imediata. Maiores 

informações relacionadas às jazidas serão encontradas mais adiante. 
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 Recomenda-se ainda a consulta as ES 281/97 e ES 282/97 do DNER para maiores 

informações sobre a sistemática a ser empregada na execução de empréstimos de materiais 

utilizados na execução dos aterros. Para tanto, nesta norma são apresentados os requisitos 

concernentes a materiais, equipamentos, preservação ambiental, verificação final da qualidade, 

além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços.  

4.2.2 Estudos Geotécnicos 

 Nos subitens a seguir serão relatadas, de forma concisa, as informações julgadas 

importantes ao desenvolvimento desta pesquisa com relação aos estudos geotécnicos do lote em 

questão. Os dados obtidos constam no Volume 3.1: Memória Justificativa – 

Duplicação/Restauração Tomo I, definidos a partir de embasamento teórico segundo bibliografias 

técnicas e instruções vigentes no DNER (1990). 

 Os estudos geotécnicos fornecem as condições das fundações de aterros, estabilidade de 

taludes e a presença e altura do lençol freático. Propicia ainda, a localização das possíveis fontes 

de materiais de construção em geral, bem como a obtenção de elementos para o projeto de 

terraplenagem, drenagem e pavimentação/restauração. 

 As fases adotadas no desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos foram as seguintes: 

a) Fase preliminar: programação de investigações geotécnicas; 

b) Fase de campo: prospecções geotécnicas e levantamentos das condições do pavimento 

existente com coleta de amostras; 

c) Fase de laboratório: execução dos ensaios; 

d) Fase de escritórios: análise e processamento dos resultados. 
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4.2.2.1  Caracterização do subsolo 

 Inicialmente foi feita a programação dos furos de sondagem à percussão realizados na 

diretriz da pista de duplicação, com o intuito de elaborar o perfil geológico/geotécnico, a fim de 

obter subsídios para a definição dos demais serviços relativos a geotecnia (coleta de amostras 

indeformadas, ensaios de campo e especiais, caracterização do subleito e do subsolo, camadas 

compressíveis, camadas resistentes, etc.).Visitas ao trecho foram indispensáveis para evidenciar os 

problemas existentes na pista atual, para serem corrigidos e também para servirem de referência 

nas obras de duplicação.  

 Foram realizados 66 furos de sondagem à percussão sob a diretriz do eixo de duplicação 

(podendo ser amarradas às estacas do eixo de duplicação), espaçados de acordo com o tipo de solo 

superficial ou o tipo de obra de arte a ser executada, visando identificar a profundidade das camadas 

mais resistente e a espessura das camadas constituídas por solos moles (Anexo III). Nas obras de 

arte especiais foram realizadas sondagens mistas para definição das condições de fundação. Anexo 

IV. 

 Com os resultados das sondagens foram plotados em gráficos (Estaqueamento x 

Profundidade), obtendo-se o NSPT e a descrição táctil/visual do solo atravessado por cada furo. 

 Posteriormente, com as sondagens plotadas e com a mudança de camada ao longo de cada 

furo, procurou-se interligá-las extrapolando a continuidade de cada camada. Em virtude do 

espaçamento dos furos, este procedimento torna-se deficitário, sendo apenas uma estimativa.   

Como a classificação é bastante ampla, com aspectos texturais, de coloração e outros, adotou-se 

uma classificação simples, englobando faixas de materiais semelhantes como, por exemplo, argila 

siltosa a silte argiloso, areia fina a grossa, de maneira a facilitar a visualização dentro da escala 
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gráfica. As sondagens a trado e a pá e a picareta, também foram consideradas no perfil como 

complementação para a delimitação de solos compressíveis superficiais.. 

4.2.2.2  Fundação de Aterros 

 Com base no perfil geológico/geotécnico levantado, foi possível caracterizar o trecho 

quanto ao aspecto fundação de aterro, tornando possível a verificação dos melhores e piores 

segmentos quanto as condições geotécnicas. No Anexo V é possível observar a descrição da 

fundação do aterro de cada segmento entre estacas, ao longo do trecho em estudo. 

4.2.2.3 Ensaios de Laboratório 

Nos segmentos onde foi verificada a existência de solos moles, foram coletadas amostras 

indeformadas com tubo SHELBY, utilizando trado sem lavagem para a realização de ensaios 

oedométricos e triaxiais. A Tabela 4.4 identifica os locais onde forma coletadas amostras 

indeformadas para a realização de ensaios. 

 Nos locais de coleta da amostra foram abertos poços a pá e picareta até a profundidade 

solicitada e em dimensões compatíveis com o tamanho e quantidade de amostra prevista. Foram 

coletadas amostras cilíndricas com 0,40 m de altura e 0,10 m de diâmetro, parafinadas para evitar 

perda de umidade. Na abertura dos poços foram anotadas as camadas encontradas e o nível do 

lençol freático atingido. 

 As amostras depois de etiquetadas foram encaminhadas ao laboratório de mecânica dos 

solos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em caixas reforçadas de madeira, 

envolvidas com serragem úmida, que além de evitar a perda de umidade, protege as amostras no 

transporte. Já no laboratório elas foram mantidas, desde o recebimento até a conclusão dos ensaios, 

em câmara úmida para preservar a sua umidade natural. 
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 Os ensaios realizados na UFSC são os seguintes: 

 Umidade natural; 

 Massa específica aparente seca; 

 Densidade real dos grãos de solos; 

 Compressão triaxial não drenada, não consolidada (UU); 

 Adensamento.  

 Os ensaios de caracterização (granulometria simples, limite de liquidez e limite de 

plasticidade) foram realizados no laboratório desta consultoria. 

TABELA 4.4 – Locais no lote 23/SC onde foram coletadas amostras indeformadas.  

Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Local 

Estaca de 

Restauração 

km Afast. Amostr. 

Profundidade 

(m) 

Braço Morto do Rio da Madre 10 + 00,00 245,20 15,00 LD 2 
5,00 - 5,60 

6,20 - 6,80 

Bolsão Mole entre as estacas 87 e 105 94 + 00,00 246,88 18,00 LD 1 2,60 - 3,15 

Encontro Norte da Ponte sobre o Rio Paulo Lopes 304 + 10,00 251,09 20,00 LD 1 3,00 - 3,50 

Encontro Sul da Ponte sobre o Rio Paulo Lopes 308 + 00,00 251,16 25,00 LD 1 2,50 - 3,00 

Encontro Sul da Ponte sobre o Rio Paulo Lopes 310 + 00,00 251,20 18,00 LD 2 
4,00 - 4,60 

7,50 - 8,10 

Braço Morto do Rio Paulo Lopes 318 + 00,00 251,36 20,00 LD 1 3,10 - 3,60 

Braço Morto do Rio Paulo Lopes 321 + 00,00 251,42 20,00 LD 1 6,00 - 6,50 

Atual 1º Acesso a Paulo Lopes 355 + 05,00 252,11 25,00 LE 1 2,00 - 2,50 

Entre os atuais 1º e 2º Acessos a Paulo Lopes 367 + 00,00 252,34 18,00 LD 1 3,00 - 3,60 

Entre os atuais 1º e 2º Acessos a Paulo Lopes 377 + 00,00 252,54 18,00 LD 1 3,00 - 3,60 

Bolsão Mole entre as estacas 830 e 850 835 + 04,00 261,7 18,00 LD 1 3,00 - 3,60 

Encontro Norte da Ponte sobre o Rio da Penha 963 + 00,00 264,26 19,50 LD 1 3,00 - 3,60 

Várzea do Rio Araçatuba 1254 + 0,00 270,08 18,00 LE 1 3,00 - 3,60 

Várzea do Rio Araçatuba 1265 + 0,00 270,30 18,00 LE 1 3,00 - 3,60 

Várzea do Rio Araçatuba 1280 + 0,00 270,60 52,00 LE 1 3,00 - 3,60 

Encontro Norte da Ponte sobre o Rio Araçatuba 1287 + 0,00 270,74 23,00 LE 3 

2,00 - 2,60 

4,00 - 4,60 

7,00 - 7,60 
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4.2.2.4  Ensaio de Adensamento 

 Os ensaios de adensamento foram realizados em máquinas de marca “Ronald Top” com 

drenagem em ambas as faces dos corpos de prova colocados em células de seção circular dom 

diâmetros de 80 mm e 100 mm. As cargas foram aplicadas em estágios programados de tal modo 

que incluíssem pressões correspondentes às que ocorrerão no campo. A Tabela 4.5 apresenta um 

resumo dos parâmetros obtidos através das Curvas de Compressibilidade das amostras ensaiadas. 

 

TABELA 4.5 – Parâmetros de Compressibilidade das amostras ensaiadas.  

Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Estaca 
Profundidade 

σ' PA e0 ef Cr Cc 
(m) 

10 + 00,00 
5,00 - 5,60 0,96 2,64 1,63 0,08 1,507 

6,20 - 6,80 1,50 1,94 1,61 0,01 0,641 

94 + 00,00 2,60 - 3,15 0,50 1,00 0,72 0,03 0,340 

304 + 10,00 3,00 - 3,50 0,28 3,28 1,78 0,07 1,720 

308 + 00,00 2,50 - 3,00 0,16 3,41 1,58 0,13 1,210 

318 + 00,00 3,10 - 3,60 0,53 2,19 1,12 0,05 1,260 

321 + 00,00 6,00 - 6,50 0,50 2,98 1,64 0,06 1,438 

355 + 05,00 2,00 - 2,50 0,18 3,20 1,21 0,10 1,530 

367 + 00,00 3,00 - 3,60 0,26 4,18 2,11 0,06 2,085 

377 + 00,00 3,00 - 3,60 0,26 3,72 1,94 0,11 2,035 

835 + 04,00 3,00 - 3,60 0,34 1,00 0,67 0,02 0,230 

963 + 00,00 3,00 - 3,60 0,63 0,93 0,72 0,02 0,212 

1254 + 00,00 3,00 - 3,60 0,35 4,08 2,32 0,07 2,465 

1265 + 00,00 3,00 - 3,60 0,28 4,23 2,16 0,13 2,415 

1280 + 00,00 3,00 - 3,60 0,31 3,82 1,52 0,08 2,400 

1287 + 00,00 

2,00 - 2,60 0,20 4,15 1,61 0,11 2,150 

4,00 - 4,60 0,39 3,42 1,68 0,06 1,725 

7,00 - 7,60 0,46 2,99 1,60 0,04 1,520 
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4.2.2.5  Ensaios de Compressão Triaxial 

 A Tabela 4.6 ilustra, resumidamente, os resultados dos ensaios de compressão triaxial. Os 

valores adotados nas análises foram os de Cu médio (resistência não drenada média), ou, conforme 

o caso o pior valor registrado no ensaio.  

TABELA 4.6 – Parâmetros de Resistência Não Drenada. Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Estaca 

Profundidade Cu  médio 

Estaca 

Profundidade Cu médio 

(m) kPa (m) kPa 

10 + 00,00 5,00 - 5,60 21 367 + 00,00 3,00 - 3,60 8 

10 + 00,00 6,20 - 6,80 28 377 + 00,00 3,00 - 3,60 8 

94 + 00,00 2,60 - 3,15 18 835 + 04,00 3,00 - 3,60 13 

304 + 10,00 3,00 - 3,50 15 963 + 00,00 3,00 - 3,60 14 

308 + 00,00 2,50 - 3,00 11 1254 + 00,00 3,00 - 3,60 13 

310 + 00,00 4,00 - 4,60 17 1265 + 00,00 3,00 - 3,60 11 

310 + 00,00 7,50 - 8,10 27 1280 + 00,00 3,00 - 3,60 5 

318 + 00,00 3,10 - 3,60 20 1287 + 00,00 2,00 - 2,60 3 

321 + 00,00 6,00 - 6,50 16 1287 + 00,00 4,00 - 4,60 11 

355 + 05,00 2,00 - 2,50 8 1287 + 00,00 7,00 - 7,60 14 

  

4.2.2.6  Ensaios de Campo 

 Com o intuito de caracterizar o comportamento in situ das camadas compressíveis e 

através do perfil geológico/geotécnico, foram definidos locais para a realização dos ensaios do tipo 

piezocone (CPTU), que fornecem informações quanto a resistência e adensamento do solo. 
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 A amostragem foi realizada nos segmentos com espessuras significativas de solos moles, 

através da retirada de amostras indeformadas com tubos Shellby. Nos locais mais problemáticos, 

de acordo com o comportamento do aterro da pista existente, foram demarcados quatro ensaios 

CPTU.    

 Os resultados obtidos pelos ensaios foram transformados em parâmetros de 

compressibilidade e resistência, sendo comparados com os resultados obtidos nos ensaios de 

laboratório, criando assim uma correlação para os locais que possuem ambos os ensaios. A 

correlação obtida resultou em valores bastante discrepantes para os parâmetros de interesse. 

Mesmo assim, os resultados dos ensaios CPTU permitiram avaliar, para efeito comparativo, a faixa 

de valores aceitáveis para os parâmetros adotados nos cálculos.  

 Na definição dos parâmetros utilizados, foram escolhidos os valores que ofereciam os 

piores resultados. A Tabela 4.7 demonstra um comparativo entre os valores de resistência não 

drenada obtidos nos ensaios de laboratório e nos ensaios de campo (CPTU).   

TABELA 4.7 – Resultados de campo e laboratório de Resistência Não Drenada  

Ensaios Triaxiais CPTU 

Estaca 

Profundidade Su médio 

Estaca 

Profundidade Su médio 

(m) kPa (m) kPa 

310 + 00,00 4,00 - 4,60 17 310 + 05,00 4,00 - 4,60 22,7 

310 + 00,00 7,50 - 8,10 27 310 + 05,00 7,50 - 8,10 27,5 

355 + 05,00 2,00 - 2,50 8 351 + 15,00 2,00 - 2,50 10,0 

377 + 00,00 3,00 - 3,60 8 387 + 14,00 3,00 - 3,60 15,7 

1287 + 00,00 2,00 - 2,60 3 1287 + 00,00 2,00 - 2,60 18,8 

1287 + 00,00 4,00 - 4,60 11 1287 + 00,00 4,00 - 4,60 17,7 

1287 + 00,00 7,00 - 7,60 14 1287 + 00,00 7,00 - 7,60 19,0 
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4.3 Soluções Geotécnicas de Projeto 

 A seguir serão descritas sucintamente as soluções geotécnicas de projeto adotadas no Lote 

23 nos locais onde há ocorrência de solos compressíveis. O resumo destas pode ser verificado no 

Anexo VI. 

 As informações descritas a seguir foram obtidas a partir do Volume 3.1: Memória 

Justificativa – Duplicação/Restauração Tomo I do Projeto Executivo de Engenharia.   

4.3.1 Remoção   

 A partir do provável perfil geológico do subsolo da diretriz de duplicação, foram definidos 

os locais críticos com relação à compressibilidade/resistência do solo. Ao longo do traçado foram 

delimitados os locais onde haverá necessidade de remoção e substituição por areia, sendo que as 

investigações realizadas na fase de estudo geotécnico foram feitas de forma pontual, ou seja, por 

segmentos ou entre estacas.  

 No caso das informações das sondagens a trado e a pá e picareta o espaçamento entre furos 

é de aproximadamente 100 m e no caso das sondagens a percussão, geralmente estão concentradas 

em bolsões de argila mole de grande espessura, desta forma é possível que nos segmentos indicados 

para remoção, haja uma variação da profundidade estimada, ou então, uma variação do material 

que compõe o solo. 

 Na Tabela 4.8 pode-se verificar a relação entre o SPT e a resistência dos principais 

segmentos onde foi definida a remoção do solo mole e substituição por areia. 
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TABELA 4.8 – Valores do NSPT Médio e Resistência nos segementos com remoção e Substituição por areia. 

 Fonte: Projeto Executivo de Engenharia 

Segmento em km NSPT Médio 

(golpes) 

Resistência 

(bar) Início Fim 

245,10 245,32 < 1 0,1 

246,73 246,80 2 0,2 

246,80 246,94 2 0,2 

246,94 247,00 2 0,2 

247,00 247,04 2 0,2 

247,04 247,40 2 0,2 

247,76 248,26 2/45 0,2 

248,51 248,70  0,2 

305,00 305,24  0,2 

249,94 250,15  0,2 

250,15 250,38 < 1 0,1 

325,00 325,08 < 1 0,1 

315,34 315,44 2/55 0,2 

250,38 250,54 2/55 0,2 

253,34 253,41 3 0,2 

253,90 253,94 3 0,2 

256,10 256,50 < 1 0,1 

260,36 261,02 2/60 0,2 

261,15 261,36 < 1 0,1 

261,55 261,80 < 1 0,1 

261,82 261,85 < 1 0,1 

262,66 262,73  0,2 

262,82 262,90  0,2 

262,94 263,00  0,2 

263,08 263,14  0,2 

263,16 263,20  0,2 

263,26 263,33  0,2 

263,36 263,42  0,2 

263,66 263,72  0,2 

263,78 263,98  0,2 

264,42 264,54 2/45 0,2 

264,61 264,76 2 0,2 

266,10 266,36  0,2 

267,96 268,14 < 1 0,1 

                         Obs.: 1 bar = 100 KPa 

4.3.2 Estabilização e Aceleração de Recalques 

 Além da definição dos segmentos impostos à remoção e substituição por areia, a estratégia 

adotada para solucionar os problemas relacionados à ocorrência de solos moles nestes trechos teve 

base na verificação da estabilidade dos aterros projetados e na obtenção dos valores dos recalques 

(profundidades e tempos previstos).  
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 A análise de estabilidade, determinação dos recalques e a altura crítica dos aterros, foram 

determinadas de acordo com as recomendações descritas no Manual de Aterros sobre Solos Moles, 

IPR (1996). Para as seções consideradas mais críticas avaliou-se a estabilidade do aterro utilizando-

se o Método de Bischop, através de interações executadas por meio de programa computacional. 

Pode ser observado no Anexo VII e VIII a estimativa da altura crítica dos aterros sobre solos moles 

e a determinação dos tempos de recalques respectivamente. 

 Quanto a estabilização, medidas como bermas de equilíbrio, construção por etapas e 

geogrelhas foram adotadas. Já para aceleração de recalques foi utilizado geodreno com sobrecarga 

temporária.  

4.4 Processo Construtivo das Soluções de Projeto 

 Neste item poderá ser acompanha a execução das soluções descritas anteriormente. As 

fotografias foram tiradas durante a execução dos serviços. 

4.4.1 Remoção 

 O primeiro passo foi a definição, para os segmentos com ocorrência de solos moles, da 

resistência representativa destas camadas e sua espessura. Nos locais em que não foram executados 

ensaios de campo ou de laboratório para o cálculo da resistência não drenada, fez-se uma relação 

com o NSPT fornecido pelas sondagens a percussão, com a pretensão de estimá-la. 

 Na execução deste serviço foram levados em consideração os critérios de Serviço do 

DNER especificados abaixo:  

 A remoção da camada mole não deve ultrapassar 3m, pois torna-se inviável 

economicamente. Caso isso ocorra, outras soluções geotécnicas deverão ser adotadas, como 

por exemplo, o uso de geodrenos. Observar na Foto 4.2 a verificação da profundidade de 

remoção; 
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FOTO 4.2 – Verificação da espessura da camada de solo mole 

 Os serviços correspondentes a remoção de solos moles compreendem a escavação, carga, 

descarga, transporte e espalhamento desses materiais nos locais indicados no projeto ou 

pela fiscalização, de modo a não ameaçar a estabilidade da rodovia e nem prejudicar o 

aspecto paisagístico e as normas de proteção ambiental; 

 Os solos do corpo de aterro e da camada final devem ser compactados sem a aplicação de 

processos vibratórios que possam romper os solos das fundações;  

 A escavação e a carga de solos moles são executadas com a utilização de escavadeiras, o 

transporte  pode ser feito por caminhões basculantes e o espalhamento, dos locais de bota-

fora, pode ser executado por trator de esteira com lâmina tipo D4; 

 Nos locais com solos moles as camadas do corpo do aterro e a camada final devem ser 

espalhadas, como a camada de areia, de forma contínua, sem degraus ou interrupções; 

 A etapa de regularização do subleito, somente poderá ser realizada após decorridos dez 

meses da execução do aterro, podendo este prazo ser abreviado a critério da fiscalização, 

com base nos resultados da instrumentação; 
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 Concluída a camada de areia, esta deve ser imediatamente recoberta com a camada de solo 

do aterro, com o intuito de evitar sua erosão, se exposta ao intemperismo. 

 A remoção foi executada na seqüência abaixo, de acordo com DNER-ES-280/97: 

1. Foi feita a limpeza do local, com remoção de árvores e vegetação; 

2. Iniciou-se as escavações do ponto mais afastado da pista existente progredindo na direção 

do aterro existente na espessura definida no projeto. Estas foram feitas em nichos de, no 

máximo 10,00m ao longo de eixo de 5,00 perpendiculares ao eixo da rodovia; 

3. Os nichos foram reaterrados logo após concluída a escavação; 

4. Durante a remoção procurou-se evitar rebaixar o nível de água dentro da escavação, ou seja, 

a escavação sempre é feita de forma lenta para evitar que a escavadeira retire a água. Em 

contrapartida, a execução foi feita o mais rápido possível, minimizando o tempo de 

escavação aberta. A cova jamais pode ficar aberta durante qualquer paralisação de 

construção; 

5. Os taludes externos da escavação foram feitos da forma mais íngreme possível, para manter 

a estabilidade; 

6. Assim que a areia foi colocada acima do nível da água da escavação, o material de 

preenchimento foi compactado com rolo liso ou com o indicado pela fiscalização (Foto 

4.3).  
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FOTO 4.3 – Compactação com rolo liso 
 

 As fotos abaixo (Foto 4.4 a 4.11) ilustram a seqüência dos serviços de remoção de solo 

mole e substituição por areia. 

 
 

FOTO 4.4 – Remoção de solo mole   
               

 
 

FOTO 4.5 – Escavadeira utilizada na remoção 
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FOTO 4.6 – Caminhão basculante encaminhando a  

                   remoção para o bota fora 

 
 
FOTO 4.7 – Trator de esteira espalhando o solo mole 

no bota fora 
 

 
 

FOTO 4.8 – Substituição por areia 

 
 

FOTO 4.9 – Trator de esteira preenchendo o local da 

remoção 
 

 
 

FOTO 4.10– Execução da camada de aterro sobre a 

areia 

 
 

FOTO 4.11 – Trator de esteira lançando a camada de 

aterro 
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4.4.2 Soluções de Estabilização 

4.4.2.1  Bermas Laterais de Equilíbrio 

 A utilização de bermas foi definida para os locais onde os aterros possuem altura 

considerável, visando diminuir a pressão na base deste e aumentar o fator de segurança. São 

construídas lateralmente ao aterro principal com extensão e altura das bancadas definidas em 

projeto, após o cálculo do fator de segurança desejado, pelo Método de Bishop Modificado.  

 Visando evitar a ruptura total ou parcial do aterro, as bermas foram executadas conforme 

seqüência abaixo: 

1. Espalhamento do colchão drenante em espessuras baixas conforme orientação do projeto e 

de acordo com a resistência da camada mole; 

2. Execução das camadas da berma juntamente com as camadas do aterro (Fotos 4.12 e 4.13); 

 
 

FOTO 4.12 – Descarga do material para execução das  

                camadas da berma e do aterro 

 
 

FOTO 4.13 – Espalhamento do material 

 

3. Execução do aterro até a altura definitiva após o término da berma (Fotos 4.14 e 4.15). A 

compactação da berma foi feita com o peso do trator de esteira D4.  
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FOTO 4.14 – Vista lateral da berma de equilíbrio 

 
 

FOTO 4.15 –Vista superior da berma de equilíbrio 
 

 O aterro deve ser feito em camadas horizontais, não sendo conveniente que um lado ou 

trecho tenha uma diferença de nível muito grande, evitando assim um possível desequilíbrio na 

distribuição das pressões (Foto 4.16). Em função da resistência ao cisalhamento e do peso 

específico do solo do aterro faz-se o cálculo da altura da berma. O uso de bermas elimina apenas a 

possibilidade de ruptura do aterro, mas interfere pouco no processo de adensamento. No caso de 

haver água livre deve ser prevista a execução de um colchão drenante e/ou drenos (ABRAM et al, 

2000). 

 

 
 

FOTO 4.16 – Execução das camadas do aterro 
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 Segundo DNER (1990), a execução de bermas de equilíbrio tem apresentado, onde 

empregada, bom desempenho, mas exige camada de areia na parte inferior do aterro e das bermas, 

com aumento de volume de escavação para a construção das mesmas, o que eleva os custos da 

obra. 

 
 

FOTO 4.17 – Exemplo de berma com grama 
 

 
 

FOTO 4.18 – Vista panorâmica de uma berma de equilíbrio 
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4.4.2.2  Construção Lenta 

 A construção lenta, ou construção por etapas foi acompanhada na execução de bermas de 

equilíbrio. Consiste no lançamento da camada de aterro de 0,5m em 0,5m com intervalos de 7 dias 

entre o uma camada e outra, sendo sempre observada a liberação da instrumentação. 

4.4.2.3  Geogrelha 

 (...)A falta de estabilidade global é tratada, em geral, como o principal mecanismo de falha e 

o dimensionamento da geogrelha é efetuado com base neste mecanismo na maioria dos casos. 

Como situação ideal, a geogrelha neste tipo de aplicação deve ser prevista em uma camada 

posicionada na cota mais baixa possível do aterro (para ser ter um melhor aproveitamento 

possível de sua atuação). Em aterros rodoviários as geogrelhas, normalmente unidirecionais 

e de alta resistência, são posicionadas com sua resistência principal direcionada 

transversamente ao eixo do aterro, pois é o sentido de reforço dos taludes laterais. De qualquer 

forma, a resistência ortogonal da geogrelha deve ser também dimensionada e prevista de 

maneira a garantir boas condições de serviço da via de tráfego, como controle de deformações 

excessivas e recalques diferenciais ao longo do sentido de tráfego conforme critérios de 

servicibilidade (...). (SILVA, 2006, p. 139) 

 A execução do reforço com geossintético no Lote 23 pode ser descrita através das 

colocações expostas pelo autor acima citado.  

 Foi utilizada geogrelha com reforço de fibras de poliéster protegidas com camada de 

polipropileno, com elementos soldados e resistência monodirecional definida segundo as 

prescrições contidas na DNER-PRO 380/98. A colocação da mesma transcorreu da seguinte 

maneira: 

 



 

 

72 

 

1. Limpeza e nivelamento do terreno; 

2. Aplicação do geossintético sobre a superfície do terreno natural, a partir da região de 

contato entre o aterro novo e o antigo (Fotos 4.19 a 4.21).  

3. Execução do colchão drenante. 

 

FOTO 4.19 – Colocação da geogrelha 

 

 
 

FOTO 4.20 – Geobrelha instalada 

 
 

FOTO 4.21 – Vista lateral da geobrelha instalada   
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4.4.3 Soluções de Aceleração de Recalques 

4.4.3.1  Geodrenos e Sobrecarga Temporária 

 Adotados com a função de acelerar o adensamento das fundações dos aterros de baixa 

resistência pela expulsão da água, neste lote foi utilizado geodreno com 100mm de largura e 3 a 

5mm de espessura e com as seguintes características: 

 capacidade de descarga  1000 m3/ano; 

 resistência à tração de 2,5 kN e deformação mínima de 30%; 

 cravação através de agulha envolvendo totalmente o geodreno; 

 área de seção transversal da agulha  70 cm2. 

 O processo de execução do geodreno acompanhado na obra, segue os itens abaixo: 

1. Marcação da Malha do Geodreno: 

 Os piquetes de marcação da malha do geodreno foram dispostos a partir das estacas do 

eixo da duplicação, observar Foto 4.22. Neste trecho a malha é de 1,80m x 1,80m, distância em 

que são espaçados os piquetes (Foto 4.23). Deve-se observar que o espaçamento da malha varia de 

acordo com cada caso, bem como a espessura do colchão drenante. 
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FOTO 4.22 – Marcação da malha do geodreno  

 Para agilizar o serviço de cravação foram dispostas junto com cada piquete as chapas de 

fixação do geodreno, observar Fotos 4.24. 

 
 

FOTO 4.23 – Marcação com trena da distância entre os 

piquetes  

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO 4.24 – Detalhe do piquete e chapa de fixação 

 

2. Montagem do equipamento: 

 A máquina utilizada para a cravação do geodreno é um guindaste adaptado (Foto - 4.25). 

Este possui uma torre de 22 m de altura (Foto - 4.26), dentro da qual se encontra a faca por onde 

passa o geodreno (Foto – 4.27). Por fim, a Foto 4.28 mostra a máquina montada. 
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FOTO 4.25 – Guindaste 
 

FOTO 4.26 – Torre de 22m 

 

FOTO 4.27 – Faca  

 

 A equipe necessária para a execução do serviço foi composta por: um operador da 

máquina, outro para controlar a saída do geodreno do rolo e um último para posicionar a faca no 

momento da cravação, colocar a chapa fixadora e cortar o geodreno. A verificação do comprimento 

do geodreno cravado foi feita por um funcionário da empresa responsável pela fiscalização da 

duplicação.  

 
 

FOTO 4.28 – Máquina para cravar o geodreno 

 

3. Posicionamento da máquina: 

 A máquina deve ser posicionada de forma correta, para que a malha proposta em projeto 

seja satisfeita (Foto 4.29). 
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FOTO 4.29 – Posicionamento da máquina de acordo 

com a malha 

 

4. Colocação da chapa de fixação no geodreno:  

 Antes de iniciar a cravação deve ser colocado a chapa de fixação no geodreno, que fará 

com que este permaneça na profundidade necessária, ou seja, até onde vai a camada de solo mole 

(Fotos 4.30 a 4.32).  

 
 

FOTO 4.30 – Colocação da chapa de fixação no 

geodreno 

 
 

FOTO 4.31 – Detalhe da colocação 
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FOTO 4.32 – Equipamento pronto para iniciar a 

cravação 
 

5. Cravação do geodreno: 

 Estando o equipamento preparado, inicia-se a cravação do geodreno, momento em que o 

responsável pela anotação da profundidade cravada deve ficar atento, devido a rapidez do processo 

(Foto 4.33) . Deve-se ter cuidado também com o rolo do geodreno, sendo necessária a presença de 

um operário para controlar a saída do mesmo e garantir a continuidade do processo, fazendo 

emendas com um grampeador, quando necessário (Foto 4.34 e 4.35). A máquina tem capacidade 

para oito rolos de 200 m cada (Foto 4.36). 

 
 

 

FOTO 4.33 – Cravação do geodreno 

 
 

FOTO 4.34 – Detalhe no cuidado com o rolo de 

geodreno 
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FOTO 4.35 – Grampeador  

 
 

FOTO 4.36 – Colocação dos rolos de geodreno 
 

6. Marcação da profundidade de cravação 

 A torre da máquina possui marcações até 22 m, graduada em segmentos de 0,5 que 

possibilita a leitura da profundidade de cravação (Fotos 4.37 a 4.39).  

 
 

FOTO 4.37 – Verificação da profundidade de cravação 

 
 

FOTO 4.38 – Torre graduada 

 

 

 

 
 

FOTO 4.39 – Detalhe 

das medidas na torre 
 

7. Corte do geodreno: 

 Concluída a cravação, o geodreno deve ser cortado com aproximadamente 30cm acima 

do terreno, para poder receber a camada do colchão drenante (Fotos 4.40 e 4.41). A Foto 4.42 

ilustra a malha de geodreno pronta.  



 

 

79 

 
 

FOTO 4.40 – Corte do geodreno 

 
 

FOTO 4.41 – Geodreno instalado 
 

 
 

FOTO 4.42 – Malha de geodreno pronta 
 

8. Execução do colchão drenante: 

 A execução do colchão drenante, na espessura de 0,7m, deve garantir pelo menos 0,5m 

livres acima do terreno natural, e extensão lateral passando pelo menos em 1,0m da largura prevista 

para a berma (Foto 4.43). A areia deve ser sem finos e com permeabilidade maior que 10-3m/s.  
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FOTO 4.43 – Execução do colchão drenante 
 

9. Execução da sobrecarga: 

 A sobrecarga deve permanecer pelo período mínimo de 10 meses, salvo liberação da 

instrumentação. É retirada, após os dez meses transcorridos, a camada de sobrecarga que ficou 

acima da cota de terraplenagem. 

4.5  Instrumentação do Trecho de Duplicação  

 Segundo notas e especificações feitas pela empresa fiscalizadora do trecho, o aterro não 

poderá ser executado sem que toda a instrumentação esteja instalada e zerada. 

As leituras deverão ser feitas, pelo menos, 3 vezes por semana durante a construção do aterro, ou 

após cada camada. As leituras continuarão até um mês após permanência de sobrecarga, e ainda, a 

cada camada de aterro deverá ser precedida de uma análise de instrumentação por consultor 

geotécnico especializado. 

 Constam no Projeto Executivo de Engenharia (já mencionado anteriormente), para a fase 

construtiva, os seguintes instrumentos geotécnicos: 

 referência de nível básica (RN); 

 referências de nível profundas, Bench Marks – (BM); 
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 marcos de referência de nível (M); 

 placas de recalque (PR); 

 piezômetros (Pz); 

 inclinômetros (IN); e 

 perfilômetros (PF). 

 

4.5.1 Descrição sucinta da utilização dos instrumentos 

4.5.1.1  Referências de nível básicas (RN) 

 As referências de nível básicas serão implantadas em local correspondente nas duas 

pontes: sobre o Rio Paulo Lopes e sobre o Rio Araçatuba. Estas referências de nível básicas 

deverão ser fixadas na face superior da peça estrutural das citadas obras de arte e se situarem em 

local de fácil apoio da mira e abrigado da passagem de pedestres ou veículos. As cotas de cada 

RN serão referidas às da rodovia.  

4.5.1.2  Bench Marks (BMs) 

 Serão instaladas a princípio, cinco BMs, (Fotos 4.44 e 4.45) um na Ponte sobre o Rio 

Paulo Lopes, um na Ponte sobre o Rio Araçatuba, um entre as estacas 345 e 355, um entre as 

estacas 359 e 382 e o último entre as estacas 1250 e 1288. A posição final dos BMs será definida 

em campo, pois não se recomenda o tráfego de equipamento pesado a uma distancia inferior a 10 

metros do mesmo. 
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FOTO 4.44 – Bench Mark 

 

FOTO 4.45 – Detalhe do Bench Mark 

    

4.5.1.3  Marcos de Referência de Nível (M) 

 Implantados na superfície dos aterros, serão destinados a medir os recalques desses 

pontos no transcorrer do tempo depois da conclusão dos aterros.  

4.5.1.4  Placas de Recalque (PR) 

 As placas de recalque serão assentadas sobre a camada de areia espalhada e concluída, 

para medir os recalques da superfície, e antes da execução do espalhamento da primeira camada de 

solo (Fotos 4.46 a 4.49). O material das proximidades do aparelho deverá ser compactado por meio 

de compactadores mecânicos (sapos). Os tubos, componentes deste tipo de instrumento, deverão 

estar bem sinalizados com bandeiras de modo a evitar que os equipamentos mecânicos possam 

destruí-los ou danificá-los (Foto 4.50). 
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FOTO 4.46 – Placa de recalque 

 

 

FOTO 4.47 – Instalação da placa de recalque 

 

 

 

FOTO 4.48 – Colocação do tubo para leitura 

 

 

FOTO 4.49 – Finalização da instalação  
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FOTO 4.50 – Sinalização da placa de recalque 

 

4.5.1.5  Piezômetros 

 Há previsão para a utilização de dois tipos de informações piezométricas: poropressão nas 

camadas drenantes e poropressão na camada de argila mole. Para estas finalidades são indicados 

os Piezômetros de Casagrande e Piezômetros Elétricos. 

 Deverá ser realizada campanha adicional de ensaios in situ complementar consistindo em 

ensaios de palheta e piezocone sísmico com ensaios sísmicos a cada metro ao longo da 

profundidade, conforme norma DNER PRO 381/98. Os piezômetros serão elétricos de corda 

vibrante contendo sistema interno de proteção elétrica com varistor de plasma tipo Geokon 4500 

S, e deverão ser instalados em furos individuais sendo locados no centro da malha de geodrenos. 
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FOTO 4.51 – Instalação de Piezômetro de Corda 

Vibrante 

 

 

FOTO 4.52 – Detalhes dos terminais  

 

 

 

FOTO 4.53 – Caixa de proteção dos terminais 

 

 

FOTO 4.54 – Ligação dos terminais até a caixa de 

leitura 

 

4.5.1.6  Inclinômetros 

 Este instrumento será utilizado para a observação dos recalques de maneira contínua, 

obtendo-se posteriormente um perfil horizontal de recalques. O inclinômetro deverá ser biaxial 
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digital, tipo Geokon modelo 6000 com leituras digitais automáticas. O modelo utilizado no lote 

23 é da marca Slope Indicator, modelo Digitilt Datamate. 

 

 

FOTO 4.55 –  Perfuração para a instalação de 

piezômetro de corda vibrante 

 

 

FOTO 4.56 – Colocação do piezômetro a profundidade 

máxima de 12,00 m 

 

 

 

FOTO 4.57 – Sinalização do inclinômetro 
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4.5.1.7  Perfilômetro 

 O perfilômetro será utilizado para medições dos deslocamentos horizontais sobre a base 

do aterro. 

 

 

FOTO 4.58 – Torpedo sensor, marca Slope Indicator, 

modelo Push-in 84248 

 

 

FOTO 4.59 – Início do ensaio de perfilômetro 

   

 

 

FOTO 4. 60 –   Execução das leituras 

 

 

FOTO 4.61 – Cabo eletrônico e unidade leitora 

 



 

 

88 

 

FOTO 4.62 –   Instalação de perfilômetro 

 

FOTO 4.63  – Detalhes do tubo principal e tubo de 

retorno 

 

 

 

FOTO 4.64  – Reservatório de água para execução 

do ensaio   
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4.6  Trecho Crítico – Estaca 1297 a 1301 +18,00: Encontro Norte da Ponte sobre o 

Rio Araçatuba 

4.6.1 Classificação do aterro 

 Por encontrar-se junto a Ponte sobre o Rio Araçatuba (Fotos 4.65 e 4.66), a Norma DNER-

PRO 381/98 classifica este aterro como Classe I, e especifica os ensaios mínimos a serem 

realizados, o FS, a instrumentação e as possíveis soluções geotécnicas para este local. Todas as 

informações citadas a seguir foram retiradas do Projeto Executivo de Engenharia (DNER, 1990).  

 
 

FOTO 4.65 – Vista da ponte sobre o Rio Araçatuba 

 
 

FOTO 4.66 –  Vista do encontro do aterro com a 

ponte 
 

4.6.2 Sondagem 

 Este aterro encontra-se sobre uma camada de 13,0m de solo mole identificada através de 

sondagem à percussão. Encontra-se na Tabela 4.9 o boletim de sondagem deste trecho crítico. 
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FOTO 4.67 – Montagem do equipamento de Sondagem 

 
 

FOTO 4.68 – Execução da Sondagem à percussão 

  

4.6.3 Ensaios e Resultados 

 Foram realizados ensaios Oedométricos e Triaxiais de amostras retiradas a três 

profundidades diferentes, procurando melhor caracterizar a camada mole, assim como foi realizado 

ensaio CPTU, com duas medidas de dissipação da pressão neutra.  

 As Fotos 4.69 e 4.70 ilustram a retirada de amostra com tubo Shelby para a realização dos 

ensaios referentes aos solos moles. Através da Foto 4.71 pode-se observar o cuidado que deve ser 

tomado com o armazenamento da amostra para que o solo não perca umidade. Já as fotos 4.73 a 

4.74 destacam a preparação da amostra e o equipamento para ensaio Triaxial realizado no 

Laboratório de Mecânica dos Solos na Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
 

FOTO 4.69 – Retirada do tubo Shelby  

 
 

FOTO 4.70 – Detalhe da amostra no tubo Shelby 
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FOTO 4.71 – Tubo Shelby 

coma proteção necessária 

 
 

FOTO 4.72 –  Preparação da amostra retirada do 

tubo Shelby  

  

 
 

FOTO 4.73 – Amostra devidamente preparada para a 

realização dos ensaios de laboratório 

 
 

FOTO 4.74 – Equipamento para ensaio triaxial 

  

 Após sondagens e ensaios, definiu-se o perfil geotécnico para caracterizar o subsolo do 

segmento (Figura 4.3), acompanhado dos parâmetros geotécnicos adotados, e cujos resultados 

podem ser vistos na Tabela 4.9. 
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FIGURA 4.3 –  Perfil Geotécnico obtido por amostragem com tubo Shelby 

 

TABELA 4.9 - Boletim de sondagem e parâmetros geotécnicos do solo 

Parâmetros Geotécnicos 

Segmento entre estacas Estacas 1297 a 1397 + 18,00 

Estaca de Referência 1301 + 18,00 

Extemsão (m) 98 

Camada NSPT 
γ T  

(KN/m³) 

γ SAT 

(KN/m³) 
C (KPa) Φ (°) 

1 Aterro 18,0 19,0 0 28 

2* 0 11,2 11,5 11 0 

3* 0 11,2 11,5 11 0 

4* 0 12,5 12,8 15 0 

5 10 16,3 16,8 0 28 

6 > 20 17,5 18,0 0 35 

                         * Amostragem com tubo Shelby 
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4.6.4 Soluções de estabilização 

 Pode-se observar no Anexo IX a planta das soluções geotécnicas deste trecho crítico e 

no Anexo X a locação destas. 

4.6.4.1  Estabilização Transversal 

 Foi determinado Fator de Segurança igual a 1,36. A partir deste definiram-se as soluções 

geotécnicas adotadas: 

 execução de berma lateral de equilíbrio em dois níveis, em todo o segmento com as 

seguintes dimensões: 1º nível (a partir do off-set do aterro de duplicação) com 25,0m de 

largura por 2,5m de espessura e 2º nível (a partir do off-set do 1º nível da berma) com 25,0m 

de largura e 1,5m de espessura (Foto 4.73); 

 
 

FOTO 4.75 – Berma de equilíbrio 

 

 execução de um colchão drenante com espessura entre 0,5m e 0,7m, sob o aterro e berma 

de equilíbrio; 

 remoção de 2,00m de solo mole com substituição por areia sob a base do aterro de 

duplicação, para melhor trabalhabilidade dos equipamentos de terraplenagem; 

 geogrelha com resistência na direção transversal ao aterro de 35kN/m, colocada sobre o 

colchão de areia, tendo largura aproximada de 25,0m, sobreposição de camadas (emendas 
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transversais) de 1,0m para transferências de carga e dobra para ancoragem de dois metros 

no lado direito do aterro (entre o aterro e a berma); 

 construção em etapas, com elevação de 0,5 em 0,5m da camada de aterro e berma, com 

controle de movimentação por intermédio de instrumentação. 

 Considerou-se 1,2m de sobrecarga sobre a cota de terraplenagem do aterro de duplicação 

e desprezou-se o ganho com a substituição dos dois primeiros metros de solo mole por areia. 

4.6.4.2  Estabilização Longitudinal 

 Foi determinado Fator de Segurança igual a 1,44. A partir deste definiram-se as soluções 

geotécnicas adotadas: 

 execução de berma longitudinal de equilíbrio sob a ponte com as seguintes dimensões 

30,0m de largura por 1,5m de espessura; 

 Execução de um colchão drenante com espessura entre 0,5 e 0,7m, sob o aterro e bermas 

de equilíbrios; 

 Remoção de 2,00m de solo mole com substituição por areia sob a base do aterro de 

duplicação, para melhor trabalhabilidade dos equipamentos de terraplenagem; 

 Geogrelha com resistência na direção longitudinal ao aterro de 500kN/m, colocada sobre o 

colchão de areia, tendo comprimento de 40,0m; 

 Construção em etapas com elevação de 0,5 em 0,5m da camada de aterro e berma, com 

controle de movimentação por intermédio de instrumentação. 

 Considerou-se 1,2m de sobrecarga sobre a cota de terraplenagem do aterro de duplicação 

e desprezou-se o ganho com a substituição dos dois primeiros metros de solo mole por areia. 
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4.6.5 Avaliação dos recalques  

 Foi considerada uma altura de aterro de 4,6m e tendo em vista a magnitude dos recalques 

procedeu-se a aceleração de parte dos mesmos ainda durante as obras. 

 O tempo de recalque previsto para ocorrer 80% foi de 54 anos, o que leva a indicação de 

medidas de aceleração de recalques para ocorrerem durante a fase de obras. Previu-se utilizar de 

1,2m de sobrecarga (já considerado nos cálculos de estabilidade) para atuarem no período 

estipulado. O cálculo da malha quadrada de geodrenos foi conduzido de tal maneira que ocorra 

cerca de 80% do recalque esperado, num período de 10 meses. Considerou-se este tempo suficiente, 

tendo em vista que a obra deve durar aproximadamente 30 meses. Neste sentido, é fundamental 

que se estabeleça um planejamento de construção adequado para que estes tempos sejam cumpridos 

e a função dos geodrenos seja 100% atingida. 

 A malha de geodrenos dimensionada para este período de atuação de sobrecarga é de 1,3 

m x 1,3m. 

4.6.6 Instrumentação 

 Bench Marks (BMs); 

 Referências de nível básicas (RN); 

 Marcos de Referência de Nível (M); 

 Placas de Recalque (PR); 

 Piezômetros (Casagrande e elétrico); 

 Inclinômetros; 

 Perfilômetro; 

 A localização da instrumentação pode ser vista na planta de instrumentação do Anexo XI. 

Nas Fotos 4.74 e 4.75 pode-se observar a disposição de alguns instrumentos.   
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FOTO 4.76– Berma de equilíbrio 

 
 

FOTO 4.77 – Berma de equilíbrio 
 

 A Figura 4.3 ilustra os resultados da instrumentação do Inclinômetro 01 (IN01), localizado 

no aterro do trecho em questão. As leituras apresentadas foram feitas do dia 23/02/2006 a 

18/07/2006 e permite o acompanhamento da evolução dos deslocamentos em diferentes 

profundidades. É possível verificar que no intervalo de cinco meses o deslocamento variou no 

máximo 32mm na profundidade de 4m aproximadamente. 

 

FIGURA 4.4 – Resultado de leituras do Inclinômetro 01, localizado no aterro 
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 No Anexo XII podem ser vistos exemplos de leituras dos diversos equipamentos utilizados 

na instrumentação do encontro norte da ponte sobre o Rio Araçatuba. 

 Para minimizar os empuxos laterais nas estacas ou tubuções de fundação dos viadutos 

(Efeito Tschebotarioff), os quais são função principalmente da magnitude dos movimentos do 

subsolo devidos a imposição da sobrecarga do aterro de encontro, e que ocorrem principalmente 

durante a construção do mesmo, previu-se a obrigatoriedade da execução dos aterros de encontro 

antes da execução das fundações. O tempo de espera real para o início da execução das fundações 

será função do andamento dos recalques, e será determinado pela Supervisão com base na análise 

dos gráficos de recalques pelo método de Asaoka.       

4.6.7 Problema construtivo – Ruptura da berma 

 Como citado anteriormente, é recomendável que as camadas de aterro sejam construídas 

simultaneamente com as camadas da berma, para que seja útil no alcance da estabilidade da obra, 

o que não aconteceu neste segmento.  

 Para agravar ainda mais a situação, a falta de preenchimento de uma vala existente no 

local no início dos serviços tornou a situação em campo diferente da situação prevista em projeto, 

ou seja, houve um acréscimo de 1,5m (profundidade da vala) na altura crítica. Tais fatores 

ocasionaram a ruptura da berma como pode ser visto nas Fotos 4.76 e 4.77. Através do Anexo XIII 

pode-se observar a localização da vala, bem como o perfil do aterro antes e depois da ruptura.  
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FOTO 4.78 – Início da ruptura da berma de equilíbrio 

 
 

FOTO 4.79 – Ruputa da berma de equilíbrio 

 

4.6.8 Novas soluções de projeto 

 Após avaliação do chefe da equipe da empresa fiscalizadora e do consultor de geotecnia 

responsável pelo Lote 23, foram definidas as novas soluções de projeto. 

 Considerando que a ruptura da berma ocasionou um amolgamento do solo mole 

imediatamente abaixo, recomendou-se a criação de um terceiro patamar para aliviar as tensões 

durante o processo construtivo. Desta forma no segmento entre as estacas 1297 e 1303, a berma 

deve ter três níveis. O primeiro nível deve ter cerca de 1,5m acima da cota de fundo das valas de 

drenagem existentes a serem recolocadas, o segundo nível 1,0m acima do anterior e o terceiro nível 

1,0m acima do segundo nível.  

 Como a base da berma acompanha o terreno natural de fundação e o topo deve respeitar a 

seção gabaritada a altura de cada nível da berma poderá não ter a altura máxima definida em toda 

sua largura. A orientação foi para que a partir da cota de topo de cada camada da berma sejam 

executados os degraus definidos entre os níveis.   
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 Quanto ao processo construtivo, as camadas de aterro devem ser espalhadas a partir do 

limite externo da berma em direção ao aterro de duplicação, na espessura máxima de 0,5m 

conforme definido em projeto, respeitando-se as liberações, por meio da instrumentação, para o 

prosseguimento da elevação do aterro. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Através da bibliografia pesquisada e do contato pessoal com profissionais do assunto, 

pode-se observar que muito já foi estudado a respeito de aterros sobre solos moles, porém, ainda 

há uma grande distância a percorrer no que diz respeito a esgotar o tema. A própria tecnologia 

relativa ao uso de geossintéticos por exemplo, ainda é causa de muita curiosidade entre os atuantes 

na área.   

 Tendo em mente a complexidade do assunto e, ao mesmo tempo, grande interesse, a 

elaboração de um cronograma de atividades colaborou muito para a realização da coleta de dados 

e montagem dos arquivos fotográficos.  

 Uma das dificuldades encontradas foi a de selecionar, no projeto geotécnico de duplicação 

do trecho, informações que fossem realmente úteis para este trabalho. Contudo, pode-se contar com 

a colaboração da equipe envolvida nos diversos serviços e assim, garantir o cumprimento do 

objetivo principal deste TCC, unir conhecimentos teóricos à prática e ao dia a dia de uma obra 

rodoviária. 

 Deixa-se como sugestão para trabalhos futuros , a elaboração de um caderno de encargos 

para execução de aterros sobre solos moles com o intuito não de padronizar os serviços e sim de 

auxiliar na elaboração de projetos geotécnicos, bem como na tomada de decisão na execução das 

atividades.   
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