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RESUMO

Depósitos espessos de solos moles são freqüentes em planícies fluviais, lacustres ou 
marinhas,  e  são  compostos  por  argilas  saturadas,  podendo  conter  camadas  de  areia.  A 
construção de aterros de vias sobre tais solos requer atenção especial quanto à estabilidade e  
às deformações verticais e horizontais. 

Este estudo apresenta algumas técnicas de construção de aterros de vias sobre solos 
moles,  abordando  suas  peculiaridades,  vantagens  e  desvantagens,  referências  para 
dimensionamento e exemplos de sua utilização dentro e fora do Brasil.

São apresentados os resultados de diversas campanhas de ensaios realizadas em 11 
depósitos de solos moles da Região Oeste do Município do Rio de Janeiro.  A análise dos 
resultados  mostra  que  há  grande  heterogeneidade  no  comportamento  geotécnico  dos 
depósitos, não sendo possível a sua classificação em grupos homogêneos, com propriedades 
características.

 No intuito  de se analisar duas alternativas construtivas de aterros de vias urbanas 
sobre solos moles, foram desenvolvidos modelos geotécnicos capazes de refletir a realidade 
de quatro depósitos da região estudada. A análise foi feita sob o ponto de vista da técnica,  
prazo e custos construtivos. Foram avaliados o aterro sobre drenos e o aterro sobre estacas 
com reforço de geogrelha.

 A avaliação técnica foi baseada nos recalques construtivos e pós-construtivos, quando 
sua magnitude  implicasse  restrições  à  utilização  do  empreendimento.  A consideração  dos 
prazos construtivos foi feita com base no tempo de dissipação das poropressões geradas pelo 
alteamento  de  cada  etapa  do  aterro.  A  análise  dos  custos  construtivos  baseou-se  em 
orçamentos dos materiais e serviços necessários à execução da alternativa avaliada.

O aterro sobre drenos apresentou grande variabilidade nos resultados de recalques, 
prazos e custos construtivos, em função das características do depósito considerado. O aterro  
sobre  estacas  e  com  reforço  de  geogrelha  apresentou  custos  construtivos  com  pouca 
variabilidade entre depósitos.  Comparando-se os custos de ambas as soluções, observou-se 
que,  dependendo  do  depósito  estudado,  pode  haver  variação  da  técnica  mais  viável 
economicamente, à medida que se varia a espessura de solo mole.

Foi analisado o comportamento de um aterro sobre estacas sujeito a carregamento de 
um aterro adjacente, provocando carregamento lateral em profundidade às estacas. Quando o 
carregamento se trata de um aterro de via de serviço construído ao lado das estacas, mostrou-
se que, quanto maior a espessura da camada de solo mole, maior a necessidade de se adotar  
estacas de diâmetros maiores para suportar os esforços laterais. Para um aterro distanciado das 
estacas,  mostrou-se  que,  a  partir  de  certa  distância,  a  via  de  serviço  deixa  de  carregar 
lateralmente as estacas.
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ABSTRACT

Thick compressive deposits of fluvial-marine soft clays are usually found on lowland 
areas surrounding lagoons or at plains and river borders, as well at the bottom of valleys, and  
they are  often composed by saturated clays,  which  may contain sand  layers.  In  order  to  
maintain geometrical and functional design, the embankments built  on these areas must be 
correctly designed to present adequate displacements and stability.

This study presents some construction techniques commonly used for embankments 
built  over  soft  soils,  considering  their  characteristics,  advantages  and  disadvantages, 
references for design and examples of utilization in Brazil and in other countries.

It also presents the results of several geotechnical tests realized on 11 deposits of soft  
soils  on the West  Region of Rio  de Janeiro.  The analysis  of the results shows the great  
heterogeneity of the geotechnical behavior of the deposits, indicating that it is not possible to 
classify them into homogeneous groups with characteristic properties. 

In order to analyse two construction techniques for urban streets’ embankments built 
over  soft  soils,  geotechnical  models  of  four  deposits  were  developed.  The  models  were 
analysed  under  technical,  time  and  cost  construction  points  of  view.   The  construction 
techniques evaluated were vertical drains and concrete piles with geogrid reinforcement.

For  technical  evaluation,  constructive  and  post-constructive  settlements  were 
considered, since their magnitudes could interfere with the functionality of the project. The 
construction period was considered based on the time for dissipation of the pore pressure 
generated on each stage of the embankment’s elevation.  Constructive costs analyses were 
based on estimated budget for materials and services.

The  embankment  over  vertical  drains  presented  great  variability  of  settlements, 
construction  periods  and  costs,  depending  on  the  characteristics  of  each  deposit.  The 
embankment over concrete piles with geogrid presented little variation on the construction 
costs among the deposits. Comparison between both the alternatives showed that, depending 
on the analysed deposit, the most economic solution could vary with the soft soil thickness.

This study also presents an analysis of the behavior of a piled embankment subjected 
to  close  embankment  loading,  causing  laterally  loaded  piles.  If  the  embankment  is  built  
nearby the piles, it was shown that the design section of the pile increases when the soft soil 
thickness increases.  However,  if  the distance between the end of the embankment  and the 
piles varies, it was showed that there is a safe distance above which the embankment does not 
influence the piles.
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1 INTRODUÇÃO

O  termo  solo  mole  é  usualmente  empregado  para  depósitos  de  solos  de  baixa  

consistência,  caracterizados  por  baixa  resistência  ao  cisalhamento  e  elevada 

compressibilidade. 

Depósitos  extensos  de  solos  moles  podem ser  encontrados  em  baixadas  fluviais,  

lacustres ou marinhas,  e  são  usualmente compostos por argilas  saturadas,  podendo conter 

camadas de areia. A espessura do depósito é variável, podendo chegar, em alguns casos a 30m 

(Almeida et al., 2008) na Região Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

A  construção  de  aterros  de  vias  sobre  solos  moles,  sejam  elas  rodoviárias  ou 

ferroviárias,  requer  atenção  especial  quanto  aos  elevados  recalques  totais  e  diferenciais  

decorrentes da alta compressibilidade de certos depósitos, que podem se manifestar através de 

deformações  na  superfície  do  pavimento,  comprometendo  o  desempenho  em serviço  do 

mesmo. Freqüentemente se observa a necessidade de um longo período de espera para que os 

recalques se estabilizem, em função da baixa permeabilidade do depósito. Com isso, o prazo 

total  de  construção  do  aterro  da  via  pode  tornar-se  impeditivo  para  o  sucesso  do 

empreendimento. Outro problema usualmente observado durante a construção de aterros de 

vias sobre solos moles é a ocorrência de rupturas, devido à baixa resistência destes materiais  

ao cisalhamento não drenado.

O dimensionamento  de soluções  construtivas  de aterros de vias  sobre solos moles 

somente  pode ser  realizado  a partir  de ensaios  de campo  e laboratório  de boa qualidade,  

capazes de retratar com fidelidade as condições dos depósitos, possibilitando ao projetista a 

previsão adequada do comportamento do solo quando submetido ao carregamento imposto 

pelo aterro ou pelas estruturas que o sustentem. Para tanto, deve-se dispor de informações em 

quantidade e qualidade suficientes para viabilizar  tal dimensionamento. Da mesma maneira,  

os resultados dos ensaios de uma região podem se tornar úteis para o pré-projeto ou projeto 

básico de um empreendimento semelhante a ser construído sobre outro depósito. Em suma, a 

disponibilização  de um banco  de dados de ensaios  geotécnicos  sobre solos moles  é  fator 

importante para o aprimoramento das técnicas construtivas sobre tais solos.
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Os  custos  associados  às  técnicas  construtivas  são  fatores  importantes  a  serem 

considerados no dimensionamento de um aterro de via sobre solos moles. Para todos os casos, 

devem  ser  considerados,  além  dos  custos  de  construção,  os  de  manutenção  do 

empreendimento em níveis de serviço adequados, já que esta última parcela,  algumas vezes 

negligenciada,  pode se tornar tão expressiva  que venha a inviabilizar  determinada  solução, 

quando considerada em longo prazo.

Vias urbanas e rurais possuem vários aspectos construtivos e funcionais semelhantes, 

motivo pelo qual são comumente referenciadas simplesmente como “vias”.  Entretanto, vias  

em áreas  urbanas  estão mais  freqüentemente  sujeitas  a  loteamentos  e  ocupações nas  suas 

adjacências,  que podem ocasionar sobrecargas à fundação de aterros vizinhos. Em especial,  

quando o aterro da via é sustentado por estacas, os esforços verticais oriundos da ocupação de 

um terreno contíguo à via ocasionam carregamentos laterais nas estacas da via. Se as estacas 

da via não forem dimensionadas para tais esforços, podem ocorrer sérios danos estruturais,  

inclusive de ruptura das fundações.

Os objetivos deste estudo são:

 Avaliar  alternativas  de  processos  executivos  de  aterros  de  vias  urbanas, 

construídos sobre solos moles, determinando a mais adequada para diferentes 

modelos  geotécnicos,  sob  o  ponto-de-vista  técnico,  de  prazo  e  de  custo 

construtivo;

 Avaliar as restrições às ocupações vizinhas, em função do processo executivo 

utilizado,  analisando  a  influência  de  um  aterro  sobre  drenos  verticais  

construído nas proximidades de um aterro sobre estacas.

Este estudo está disposto em 7 capítulos.

O capítulo  2 descreve  algumas  técnicas construtivas  de aterros de vias  sobre solos 

moles,  apresentando  as  peculiaridades,  vantagens  e  desvantagens  de  sua  utilização, 

referências para o dimensionamento e exemplos de aplicação no Brasil e no exterior.

O capítulo 3 apresenta os resultados de campanhas de ensaios de campo e laboratório 

realizados em 11 depósitos de solos moles localizados no município do Rio de Janeiro, RJ, a 
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fim de compor um banco de dados a ser utilizado para modelagem e estudo de alternativas  

construtivas de aterros de vias sobre solos moles.

No capítulo 4, são feitas considerações acerca da formulação de modelos geotécnicos 

capazes de representar, com adequada fidelidade, o comportamento de 4 depósitos de solos 

moles  do município  do Rio  de Janeiro.  São, ainda,  esclarecidos  os fatores que levaram à  

adoção das faixas de valores de parâmetros dos modelos geotécnicos.

O capítulo 5 apresenta análises dos tempos de adensamento de aterros convencionais e 

sobre drenos verticais.  São considerados a previsão de recalques,  análise  de estabilidade e 

estimativa de prazos e custos construtivos para aterros sobre drenos verticais. São realizados o 

dimensionamento das estacas e geogrelhas e a estimativa dos custos construtivos de um aterro 

sobre estacas com reforço de geogrelha. Por fim,  são comparados os custos construtivos de 

todas  as  alternativas  analisadas,  avaliando-se  faixas  de  viabilidade  de  utilização  de  cada 

solução executiva.

O capítulo 6 apresenta as análises do comportamento de aterros sobre estacas sujeitos 

a carregamento de um aterro adjacente, além de avaliações da influência na seção da estaca 

causada pela tensão horizontal,  em função da espessura da camada mole e da distância das 

estacas ao aterro adjacente.

O capítulo 7 apresenta as conclusões deste estudo, bem como as recomendações para 

estudos futuros relacionados aos temas aqui tratados.
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2 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DE ATERROS DE VIAS SOBRE SOLOS MOLES

O  objetivo  deste  capítulo  é  descrever  sumariamente  as  principais  técnicas  de 

construção  de aterros de vias  sobre  solos  altamente  compressíveis  e  de baixa  resistência, 

abordando as peculiaridades, vantagens e desvantagens de cada uma e, sempre que possível,  

exemplificando sua utilização dentro e fora do Brasil.

Para a  construção sobre solos compressíveis,  duas condições  devem ser  atendidas: 

garantia  de estabilidade,  isto  é,  deve-se evitar o rompimento do aterro e  das fundações; e 

manutenção das deformações, tanto verticais (recalques) como horizontais, dentro de limites 

adequados, de acordo com as características da obra (Oliveira & Almeida, 2004). Na FIG 2.1 

são apresentadas algumas técnicas executivas utilizadas para solucionar ou minimizar  estes 

dois problemas associados à execução de aterros sobre solos moles.

2.1. SUBSTITUIÇÃO OU DESLOCAMENTO DE MATERIAL COMPRESSÍVEL

A substituição de solos moles consiste na retirada do material de baixo suporte através 

de  escavadeiras  (FIG  2.2)  ou  dragas  e  a  colocação  simultânea  de  materiais  de  maior 

resistência, até que seja atingida a altura pretendida. Esta técnica é freqüentemente empregada 

quando  existem baixas  espessuras  de  solos moles,  sejam eles  turfosos ou não.  Turfa  é  a 

denominação da argila orgânica com altíssimo teor de umidade (pode chegar a 1000%) e alto 

teor  de  matéria  orgânica.  Como  regra  geral,  os  solos  moles  possuem,  além  da  elevada 

compressibilidade,  baixa  resistência  ao  cisalhamento,  o  que  faz  com que  as  escavações 

tenham que ser realizadas em taludes bastante suaves, aumentando muito o volume do solo a 

ser escavado. Assim, a técnica somente será viável para baixas espessuras de solo mole, sendo 

comum o limite de 3 ou 4 metros (Sandroni, 2006). À medida em que se retira o material de  

baixa  resistência,  é  executado  o  aterro  com material  adequado,  até  a  altura  referida  em 

projeto. Deve-se garantir que toda a camada foi escavada ou então prever o comportamento 

do material remanescente sob carregamento.
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FIG 2.1 – Técnicas executivas de aterros de vias sobre solos moles (adaptado de Leroueil, 1997).
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FIG 2.2 – Escavação de solo mole.

Em áreas urbanas,  sua utilização é freqüentemente problemática,  pois os taludes de 

baixa inclinação requerem que se avance muito sobre os terrenos vizinhos,  podendo causar 

problemas  com os proprietários dos mesmos.  Os grandes volumes de terraplenagem acima  

citados elevam sobremaneira os custos de empréstimo de aterro, já que este material é sempre  

mais oneroso nas áreas urbanas do que nas rurais. Além disso, existem as questões ambientais  

envolvidas na obtenção de jazidas de empréstimo para o material de aterro e locais de bota-

fora para a argila mole.

Em aterros de estradas, é uma técnica viável desde que as espessuras de material mole  

sejam compatíveis com os limites anteriormente mencionados. Em locais onde a resistência 

da argila aumenta com a profundidade, pode-se promover a remoção parcial do solo, sendo 

retiradas as camadas superiores e mantidas as inferiores, sobre as quais é executado o aterro 

com material  de  melhor  qualidade.  Nesse  caso, deve  ser  feito  o cálculo  da  previsão  dos 

recalques,  bem  como  do  tempo  necessário  para  dissipação  das  poropressões,  e  eventual 

utilização de sobrecargas, que serão descritas no item 2.3. Nos casos de duplicação de vias  

existentes ou interface com obras adjacentes, deve ser verificada a estabilidade dos aterros 

adjacentes,  em função do desconfinamento lateral provocado pela escavação do solo mole,  

que altera o coeficiente de segurança e pode causar danos às vias ou construções vizinhas.

O deslocamento de solos moles com o emprego de explosivos baseia-se na construção 

prévia  de  um  aterro  sobre  a  camada  compressível,  com  posterior  instalação  de  cargas 

explosivas dentro do solo mole que, após detonadas, provocam a liquefação do mesmo, com 
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sua expulsão pelo peso próprio do aterro prévio, que acaba por ocupar o lugar do solo mole.  

Na prática,  a expulsão pode não ser completa,  permanecendo resquícios de solo  mole  sob 

forma de bolsões, o que acaba por afetar o leito da via, provocando ondulações com o correr 

do  tempo  (Massad,  2003).  Trata-se  de  uma  técnica  em desuso  em virtude  dos  impactos 

ambientais envolvidos e das restrições em áreas urbanas, pelos danos possíveis à população e 

edificações próximas.

Outra técnica muito utilizada antigamente, mas que tem sido menos utilizada em obras 

de porte, é o chamado aterro de ponta, que consiste no avanço de uma ponta de aterro em cota 

mais elevada que a do aterro projetado, que vai empurrando e expulsando parte da camada de 

solo mole, através da ruptura do solo de fundação argiloso de baixa resistência, deixando em 

seu lugar o aterro embutido. A expulsão é facilitada pelo desconfinamento lateral e frontal do  

aterro de ponta, enquanto este avança (Zaeyen et al., 2003). A falta de controle de qualidade 

da execução não garante que haja remoção uniforme na espessura de material mole,  o que 

freqüentemente causa  recalques  diferenciais,  que se  manifestam através  de ondulações  na 

superfície do aterro, com conseqüente desconforto aos usuários da via que ali será construída. 

O aterro de ponta, entretanto, ainda é a única técnica possível em aterros de conquista 

para execução  de campanhas  de ensaio  em terrenos com camada  superficial  turfosa,  bem 

como para a entrada dos equipamentos de cravação de drenos ou estacas, necessários para a 

execução das técnicas que serão descritas nos itens 2.3 a 2.6. Em alguns casos, a resistência  

da camada superior é tão baixa que se torna necessário o emprego de geotêxtil como reforço 

até para o aterro de conquista (Almeida et al., 2008). 

2.2. ATERRO CONVENCIONAL

Denomina-se  aterro  convencional  aquele  executado  sem  quaisquer  dispositivos 

aceleradores  de  recalque  ou  modificadores  de  estabilidade.  É  uma  técnica  amplamente 

difundida  no Brasil  e  no  exterior,  por ser  de baixo  custo,  uma  vez que envolve  apenas  a  

aquisição  e  compactação  do  aterro,  mas  que  depende  de  disponibilidade  de  tempo  no 

cronograma de obras.
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Quando se constrói sobre argilas moles, a altura de aterro necessária para se partir de 

uma cota inicial e atingir uma cota final deve levar em conta o recalque do aterro, ou seja, a 

espessura de material que sofrerá recalque abaixo da cota do terreno original. Em regiões de 

argilas  moles  saturadas  com nível  d’água  (N.A.)  superficial,  que  são  os  depósitos  mais 

freqüentes, há ainda o efeito de submersão do aterro recalcado, o que, com o passar do tempo, 

diminui a tensão total aplicada, fazendo com que a tensão efetiva final após a dissipação das  

poropressões  seja  menor.  Isso  provoca  a  necessidade  de  maior  altura  de  aterro  para  se 

compensar os recalques. Esses valores são variáveis com os parâmetros de compressibilidade 

do solo, e serão discutidos no capítulo 3. Esta é, portanto, uma das desvantagens da técnica,  

pois há necessidade de volume de material para compensar os recalques sofridos pelo aterro.

Provavelmente a mais significativa desvantagem refere-se ao tempo necessário para a 

ocorrência dos recalques, como será visto com mais profundidade no capítulo 5. Muitas vezes 

torna-se necessária a construção do aterro em etapas, com grandes intervalos de tempo entre 

elas,  para  que  possa  haver  dissipação  da  poropressão  da  camada  compressível,  com seu 

conseqüente ganho  de resistência,  antes  do novo alteamento  do aterro.  Assim,  o fator de 

segurança é menor ao final de cada etapa de carregamento, aumentando com o tempo, como  

será mostrado no capítulo 5. Cabe ressaltar que esta discussão não leva em consideração a 

ruptura por creep.

Uma vez que os recalques poderão levar anos para ocorrer, a opção por este partido de 

projeto deve levar em conta a possibilidade de convivência com recalques, com os constantes 

retrabalhos  de  alteamento  de  piso  ou  plataforma,  em  amplitudes  que  variarão  com  os 

parâmetros  de  compressibilidade  do  solo.  Assim  sendo,  esta  técnica  somente  poderá  ser 

utilizada se a espessura e a compressibilidade da argila  mole forem suficientemente baixas  

para que os recalques na superfície não causem problemas de utilização do aterro. 

Assim sendo, na seqüência de projeto, execução e remoção das camadas do aterro, 

devem-se  considerar  as  investigações  geotécnicas,  os  cálculos  de  recalques  primário  e 

secundário, a dissipação das poropressões e a estabilidade do aterro, sendo por isso necessário 

o projeto e acompanhamento por engenheiro geotécnico. É imprescindível o acompanhamento 

do  desempenho  da  obra,  através  de  instrumentação  geotécnica,  ajustando,  na  medida  do 

possível, a espessura e o tempo de permanência da sobrecarga previstos no projeto.

16



2.3. ATERRO SOBRE DRENOS VERTICAIS

Denomina-se aterro sobre drenos a técnica de cravação de drenos verticais e posterior 

execução do aterro sobre o solo mole, conforme FIG 2.3. Os drenos diminuem a distância de 

drenagem do solo, conduzindo à dissipação das poropressões mais rapidamente, acelerando os 

recalques. Entretanto, a magnitude dos recalques não é alterada com a utilização dos drenos 

verticais,  o  que traz os mesmos  problemas  ao  tráfego  mencionados  no  item anterior.  No 

capítulo 5 será discutido como essa diminuição de prazos pode ser significativa, dependendo 

das condições do local.

    

FIG 2.3 – Desenho esquemático de um aterro sobre drenos verticais e detalhe do geodreno.

Os  drenos  verticais  de  areia  foram pioneiramente  utilizados  em fins  de  1920,  na 

Califórnia,  nos  Estados Unidos  (Oliveira  & Almeida,  2004).  Posteriormente,  surgiram os 

primeiros drenos pré-fabricados, que foram evoluindo até os modelos atualmente utilizados, 

chamados geodrenos ou drenos fibroquímicos  (FIG 2.3),  que consistem em um núcleo de 

plástico com ranhuras em forma de canaleta envolto em um filtro de geossintético não tecido 

de baixa gramatura (Sandroni, 2006). 

Os geodrenos apresentam elevada resistência mecânica, o que garante sua integridade 

durante as  operações de instalação,  resistindo  às  solicitações provenientes  da cravação,  e 

suportando os esforços oriundos da deformação horizontal e  vertical  da massa  de solo  de 

fundação em adensamento (Oliveira & Almeida, 2004). Sua instalação é realizada por meio  

de equipamentos de cravação que apresentam produtividade média de 1000m a 2000m por 

dia,  por máquina cravadora (Sandroni,  2006). É importante que a cravação dos drenos seja  

hidráulica, e não por impacto ou vibração, pois ambas levariam ao amolgamento excessivo do 

solo ao redor do dreno, e, quanto maior o volume de solo amolgado, menor a eficiência do 

sistema de drenos, uma vez que o amolgamento diminui a permeabilidade do solo. 
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Semelhante  preocupação  deve  haver  com a  escolha  do  mandril  a  ser  utilizado  na 

cravação do dreno, pois quanto maior  a seção da peça utilizada, maior  o amolgamento do 

solo. Para espessuras de solo muito mole até cerca de 15 m, é possível a instalação dos drenos 

com mandril  liso,  com área externa da ordem de 70 cm2 (6 cm x 12 cm).  No entanto, se 

camada de argila  muito mole contiver passagens compactas de areia ou conchas, ou se sua 

espessura for muito grande (maior do que cerca de 15 m) pode ser necessário utilizar mandril  

com reforço externo, tendo-se que conviver com uma maior área de amolgamento em torno 

dos drenos pré-fabricados (Sandroni, 2006).

Em  plataformas  rodoviárias  ou  ferroviárias,  onde  a  largura  do  aterro  é  pequena 

relativamente  ao seu comprimento, a  água captada pelos drenos verticais  consegue escoar 

pelo  tapete  drenante  sem  que  se  desenvolvam  gradientes  hidráulicos  significativos. 

Entretanto, em aterros de terrenos de grandes dimensões, a água que chega ao tapete drenante 

deve  percorrer  uma  grande  distância  até  o  seu  ponto  de  saída  do  aterro,  e  o  gradiente  

hidráulico associado ao fluxo horizontal da água resulta na ocorrência de pressões elevadas na 

camada  drenante,  diminuindo  a  eficiência  do  sistema.  Nesse  caso,  deve-se  evitar  que  o 

percurso da água no tapete drenante seja maior do que 10 m (Sandroni & Bedeschi,  2008),  

utilizando-se, no interior da camada de areia, drenos horizontais de brita envolta em geotêxtil 

não tecido, ditos “drenos franceses”, cuja permeabilidade é muito maior do que a da areia. O 

bombeamento,  através  de  poços  estrategicamente  colocados  em cruzamentos  dos  drenos 

franceses,  aumenta a eficiência do sistema de aceleração, pois vai aprofundando o nível de  

saída da drenagem na medida em que os recalques se desenvolvem,  já  que o poço recalca 

junto com o aterro (Sandroni & Bedeschi, 2008).

Os  parâmetros  envolvidos  no  dimensionamento  e  na  análise  das  propriedades  dos 

drenos verticais, tais como eficiência, diâmetro equivalente, área de influência, espaçamento, 

amolgamento (efeito smear) e resistência hidráulica, foram discutidos por Bedeschi (2004). O 

dimensionamento da técnica pode ser encontrado, também,  em Magnan & Deroy (1980) e 

Almeida (1996).

Denomina-se sobrecarga ou pré-carregamento a espessura adicional de aterro que é 

aplicada  temporariamente  ao  aterro  propriamente  dito.  Passado  o  tempo  necessário  de 

atuação, ela é retirada. Sua principal função é acelerar os recalques, já que a presença de uma  

carga  extra modifica  a  curva  tempo  x recalque  do  aterro,  fazendo  com que os recalques 

previstos inicialmente ocorram em um tempo menor. Outra função da sobrecarga é combater 
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os  recalques  secundários,  causados  por  fenômenos  viscosos,  não  relacionados  com  a 

dissipação  das  poropressões.  Os  recalques  secundários  ocorrem mais  lentamente  que  os 

primários,  com  amplitudes  que  dependem  da  razão  de  sobreadensamento  (OCR),  do 

parâmetro de compressibilidade  (CR=Cc/(1+e0)),  mas  independem do carregamento  e,  nas 

argilas  da Barra da Tijuca,  por exemplo,  podem chegar  a 7% da  espessura de solo  mole  

existente (Garcia, 1996), para os níveis de variação de tensão efetiva de aterros de vias desta 

região. O pré-carregamento, na maioria dos casos, é utilizado associado aos drenos verticais.

A utilização da técnica no Brasil é freqüente, podendo ser encontradas referências na 

literatura em Almeida  et al. (2002) e Bedeschi (2004), entre outros. Igualmente, os casos de 

emprego desta solução no exterior são bastante observados (Moh & Lin, 2005; Indraratna et  

al., 2005; Bergado et al., 1996; entre outros).

2.4. ATERRO SOBRE ESTACAS E COM REFORÇO DE GEOGRELHA

No aterro sobre estacas e com reforço de geogrelhas utilizam-se capitéis para transferir  

a carga do aterro para as estacas que, então, a transferem para camadas de solo com maior  

capacidade  de carga.  As  geogrelhas  são utilizadas  na  base  do aterro para redistruibuir  os 

esforços para as estacas. Seu esquema típico está mostrado na FIG 2.4. O aterro preliminar  

permite o acesso dos equipamentos de cravação de estacas, sendo também denominado aterro 

de conquista.

No cálculo da transmissão dos esforços às estacas e à geogrelha, considera-se o efeito  

de arqueamento dos solos descrito por Terzaghi (1943). Trata-se da transferência de tensões 

tangenciais  da porção de solo com maior  deformação para a  porção adjacente com menor 

deformação, que serve de elemento de suporte (ABNT, 1995). Hewlett & Randolph (1988) 

mostraram que a eficácia do arqueamento aumenta com o aumento da altura de aterro, com 

conseqüente distribuição do carregamento para os capitéis/estacas. 

Uma abrangente revisão bibliográfica  foi realizada por Spotti (2006) para estudar e 

analisar o atual estado da arte sobre os métodos de dimensionamento de aterros estaqueados 

reforçados. 
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FIG 2.4 – Esquema geral de um aterro sobre estacas e com reforço de geogrelha.

A espessura de aterro acima  da geogrelha não deve ser menor do que 70% do vão 

entre capitéis (BSI, 1995; Sandroni, 2006), sob pena de aparecerem, em prazo médio a longo,  

ondulações no pavimento associadas as continuadas deformações da geogrelha, conforme será 

tratado no capítulo 5.

A técnica apresenta como principal  vantagem a significativa  redução dos recalques 

construtivos quando comparados a obras de aterros convencionais ou sobre drenos verticais. 

Os  recalques  associados  à técnica  são  referentes à  deformação  da geogrelha  (FIG 2.5)  e, 

portanto, muito menores do que os de adensamento em aterros convencionais.

Outro fator importante é a diminuição do tempo de execução do aterro, já que não há  

necessidade de aguardar a dissipação do excesso de poropressão e conseqüente mobilização 

da resistência na argila mole para o alteamento do aterro, podendo este ser feito em uma só  

etapa, já que não há preocupação com a instabilidade da argila mole.

Há também a necessidade de menores volumes de aterro, pois não há submersão de 

material,  nem necessidade de aterro de sobrecarga, o que acarreta menor impacto ao meio 

ambiente,  seja  na jazida de empréstimo, seja no bota-fora e no transporte deste material de 

aterro.
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FIG 2.5 – Recalque no topo da camada de aterro sobre estacas e 
com reforço de geogrelha (Almeida et al., 2008).

As  desvantagens  da  técnica  estão  relacionadas  aos  custos  dos  equipamentos 

necessários à cravação das estacas e confecção dos capitéis, bem como ao custo da aquisição  

e  instalação  da  geogrelha  e  ao  convívio/manutenção  com os  recalques  apresentados  na 

FIG 2.5.  

Spotti (2006) apresenta exemplos de aplicação da técnica em diversos países, tanto em 

obras rodoviárias (Austrália, Panamá, Inglaterra e Holanda), ferroviárias (Alemanha, Malásia 

e Brasil), aeroportuárias (Inglaterra) e urbanas (Brasil). 

No Brasil, a obra ferroviária citada é de um trecho da Ferronorte em Chapadão do Sul,  

MS (FIG 2.6), onde foi executado um aterro de 7 a 8 m de altura, com utilização de micro  

estacas de aço auto-perfurantes de 7,3 cm de diâmetro, 8 a 10 m de comprimento, em malha  

quadrada, com capitéis pré-moldados de concreto e uma camada de geogrelha  de poliéster 

com 400 kN/m de resistência à tração na ruptura. 

A obra urbana  referenciada  é a do SENAC,  na região  da Barra da Tijuca,  Rio  de 

Janeiro, RJ, onde foi executado um aterro de até 2 m de altura, com utilização de estacas pré-

moldadas de concreto de 20 a 24 m de comprimento, em malha  quadrada, com capitéis de 

concreto moldados “in loco” e uma camada de geogrelha de poliéster.

Outro exemplo de aplicação da técnica foi a construção de áreas de recuo dos prédios 

da Vila do Panamericano, no Rio de Janeiro (Sandroni & Deotti, 2008).
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FIG 2.6 – Estacas metálicas e capitéis de concreto em 
aterro ferroviário sobre solo mole (Spotti, 2006).

Um fator  limitador  importante em regiões densamente  povoadas  é o fenômeno  de 

carregamento horizontal de estacas devido ao adensamento de aterros, conforme discutido por 

Tschebotarioff  (1973).  A  construção  de  um  aterro  sobre  uma  camada  mole  provoca 

deslocamentos laterais no solo. Uma estaca situada dentro dessa área de influência sofrerá um 

carregamento  lateral devido  aos deslocamentos da massa  de solo,  podendo sofrer ruptura. 

Assim,  quando se opta por construir um aterro estaqueado em uma região de solos moles,  

automaticamente obriga-se que as regiões vizinhas adotem o mesmo tipo de solução ou uma 

solução alternativa que cause o mínimo  de esforços horizontais às estacas (aterros leves ou 

pré-carregamento por vácuo, que serão apresentados nos itens 2.7 e 2.8). Este assunto será  

abordado com mais detalhes no capítulo 6 deste trabalho.

2.5. ATERRO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO E ESTACAS

Os aterros sobre laje e estacas são compostos por uma laje executada sobre uma malha  

de estacas com capitéis  (laje  do tipo cogumelo).  São muito semelhantes aos aterros sobre 

estacas  reforçados  com  geogrelha,  possuindo  as  mesmas  vantagens  quanto  a  prazo  de 

22



execução e estabilidade do aterro. No que concerne aos recalques, a vantagem é ainda maior,  

pois o aterro sobre laje não apresenta o recalque no topo do aterro mostrado na FIG 2.5. As  

desvantagens de sua utilização se referem aos custos do material,  equipamento, execução e 

impermeabilização do terreno.

Comparada com a geogrelha, a laje de concreto armado apresenta vantagem adicional 

de não apresentar risco de deformações ou trincamentos do aterro a médio  e longo prazo. 

Outra vantagem da laje  de concreto é o enrijecimento (engastamento) que propicia à cabeça 

das estacas, favorecendo o equilíbrio  de cargas horizontais na periferia  do aterro (Sandroni, 

2006).

O dimensionamento do aterro sobre laje de concreto armado e estacas pode ser feito  

de maneira semelhante ao de uma laje do tipo cogumelo, plenamente descrito em bibliografia  

de estruturas de concreto armado.

No Brasil,  a técnica já  foi empregada na Rótula e na área de vias  internas da Vila  

Panamericana, localizada na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, entre outros.

2.6. COLUNAS DE BRITA

A  técnica  do  uso  de  colunas  de  brita  evoluiu  fortemente  com  a  utilização  de 

equipamentos e tecnologias mais modernos. As primeiras referências a esta técnica citam a  

necessidade de cravação de camisa  metálica até a interface do solo mole com o resistente,  

com posterior  retirada  do  solo  do  interior  do  tubo,  inserção  de brita  e  compactação  por 

socagem de pilão em bate-estaca.  Por fim,  retira-se a camisa  metálica  do solo,  deixando a 

coluna formada. Apesar da simplicidade e facilidade de aplicação, a coluna de brita executada 

dessa maneira tem baixa produtividade e falta de garantia de compacidade da coluna após a 

retirada da camisa metálica, principalmente quando da sua utilização em argilas muito moles,  

devido ao baixo confinamento lateral do solo sobre a estaca.

Denomina-se vibrosubstituição a técnica usada para melhorar solos arenosos com mais  

de 15% de teor de finos e solos coesivos,  como siltes e argilas (Raju  et al., 1998). Neste 

método, colunas de brita são instaladas no solo mole  (ou fofo) com o uso de um vibrador 

profundo.  A  sequência  de  execução  em  solos  saturados  é  apresentada  na  FIG  2.7:  (1) 
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Posiciona-se  o  equipamento  no  local  e  carrega-se  o  silo  com a  brita;  (2)  o  silo  sobe  e 

descarrega a brita na câmara própria no topo do vibrador; (3) o vibrador penetra o solo mole  

até a produndidade de projeto, através de vibrações, ar comprimido  e esforço vertical para  

baixo;  (4)  na  profundidade  desejada,  a  brita  é  liberada  e  compactada  por  pequenos 

movimentos do vibrador para cima e para baixo; (5) com adição da brita necessária em cada 

estágio do processo construtivo, cria-se uma coluna de brita íntegra, intertravada e integrada 

ao solo circundante, que vai desde a camada resistente até a superfície.

FIG 2.7 – Seqüência de execução de coluna de brita em solo mole saturado 
(adaptado de McCabe et al., 2007).

O  diâmetro  da  coluna  formada  depende  das  condições  de  confinamento  do  solo, 

geralmente variando de 0,70 m a 1,10 m (Raju  et al., 2004), podendo chegar a 1,20 m em 

solos extremamente moles (Raju, 1997).

O método de cálculo mais utilizado para dimensionamento do espaçamento da malha  

de colunas, bem como do recalque estimado pós-tratamento, é o de Priebe (1995), e que tem 

funcionado muito bem para a maioria das aplicações (McCabe et al., 2007). Outros métodos 

usualmente utilizados são os de Baumann & Bauer (1974) e Goughnour & Bayuk (1979).

Segundo Almeida (1996), o principal objetivo do tratamento por vibrosubstituição é 

produzir  uma  malha  de colunas  granulares  que atuem como estacas relativamente  rígidas 

assentes na camada subjacente e em condições de absorver grande parte da carga transmitida  

pelo  aterro  ao  solo  mole.  Por  conseguinte,  o  método  apresenta  menores  deslocamentos 

horizontais e verticais do aterro em comparação a um aterro convencional ou sobre drenos. As 

colunas  granulares  também promovem a dissipação  de poropressões por drenagem radial,  
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acelerando os recalques. Finalmente, elas aumentam a resistência ao cisalhamento da massa 

de solo de fundação, permitindo a construção de aterros mais altos ou com maiores fatores de  

segurança.

A técnica, entretanto, possui limitações em solos moles,  pois o menor confinamento 

lateral diminui  a garantia  da qualidade da compactação da coluna, exigida pela técnica.  O 

limite inferior da resistência não-drenada do solo para tratamento com colunas de brita é de 

Su = 15 kPa (Raju  et al., 2004; McCabe  et al., 2007). Tal valor é relativamente elevado em 

relação  aos depósitos argilosos  cujas  propriedades  serão apresentadas  no  capítulo  3.  Para 

solos de menor consistência, torna-se necessária a utilização de mecanismos que garantam o 

confinamento da coluna, como colunas encamisadas por geotêxtil.  Isso, além de aumentar o 

custo,  diminui  o  rendimento.  Para  argilas  muito  moles  (Su <  5  kPa),  encontradas 

freqüentemente em zonas litorâneas ou lacustres, a atenção ao confinamento lateral deve ser 

redobrada, para garantir a integridade das colunas. 

Exemplos  de  aplicação  da  técnica  na  Ásia  podem  ser  encontrados  em  Raju  & 

Sondermann (2005). No Brasil,  a técnica ainda é incipiente,  mas em 2008 foi utilizada na 

construção de uma siderúrgica no Estado do Rio de Janeiro.

2.7. ATERROS LEVES

Denomina-se  aterro  leve  aquele  executado  com a  utilização  de  material  de  peso 

específico menor do que o do solo compactado. Um dos materiais leves mais utilizados para 

compor o aterro é o poliestireno expandido (EPS: expanded polystyrene), ou isopor, que tem 

peso específico muito baixo, da ordem de 0,20 kN/m3 a 0,25 kN/m3 (Sandroni, 2006).

No caso de uso da técnica em aterros de vias, deve-se ter especial atenção à utilização  

de manta impermeabilizante sobre o EPS, para evitar que produtos químicos derramados pelo  

tráfego infiltrem-se pelo pavimento e atinjam o EPS, uma vez que ele é destruído quando em 

contato com alguns derivados do petróleo. Entre o pavimento e os blocos de EPS, deve haver 

uma laje  de concreto levemente armada, que faz com que as tensões impostas pelo tráfego 

cheguem  ao  EPS  em  níveis  compatíveis  com  sua  resistência,  além  de  proteger  contra 

puncionamento e contra os ataques químicos anteriormente mencionados. A espessura típica  
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dessa laje é de 8 a 10 cm (Sandroni, 2006). Por fim, uma camada drenante sob os blocos de 

EPS torna-se necessária em locais onde há perigo de inundação do aterro, para evitar empuxos 

indesejados ao EPS, conforme FIG 2.8.

FIG 2.8 – Seção típica de aterro rodoviário sobre argila mole saturada 
(adaptado de ABRAPEX, 2008).

A  técnica  pode,  também,  ser  associada  à  de  aterro  sobre  drenos  verticais  com 

sobrecarga. Neste caso, lança-se uma camada de aterro de espessura tal que a sobrecarga seja 

compatível  com o peso  do EPS necessário  para se  atingir  a cota de projeto.  Deixa-se os 

recalques  acontecerem,  e  então  remove-se  a  sobrecarga,  executando-se  o  aterro  de  EPS 

conforme mencionado anteriormente. Existe referência de aplicação desta técnica mista em 

um aterro de encontro de via em Marques (2001). 

Há  também  o  caso  de  utilização  do  aterro  leve  sobre  laje  de  concreto  lançada 

diretamente  sobre  o  aterro  de  conquista.  A  laje  recebe  a  carga  distribuída  do  aterro, 

transferindo-a à fundação.

A principal  vantagem da técnica  é  atenuar  a  carga vertical  do  aterro,  provocando 

diminuição na magnitude dos recalques e nos problemas de estabilidade do aterro e, assim,  

conseguir uma execução mais rápida do mesmo, já que não há necessidade de se executar o 

aterro  em  múltiplas  etapas.  As  vantagens  ambientais  também  são  importante,  já  que 

praticamente  não  há  perda  de  material  por  submersão,  nem  necessidade  de  aterro  de 

sobrecarga, o que, como já foi dito, implica em menores custos de aquisição de disposição  

final de aterro, principalmente em áreas urbanas.
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A grande desvantagem da técnica é que, embora a relação entre os pesos específicos 

γaterro/γEPS seja da ordem de 80, o custo relativo é da ordem de 12 vezes maior para o EPS do  

que para o aterro convencional (Sandroni,  2006). Ele ainda é muito mais oneroso do que o 

aterro convencional,  mesmo em grandes centros industriais.  Esse mesmo fator praticamente 

inviabiliza o uso desta técnica em áreas rurais, em função do custo de transporte dos grandes 

volumes de EPS necessários para os aterros.

No Brasil, há alguns exemplos de utilização em obras rodoviárias, incluindo encontros 

de ponte na Linha Verde (Bahia), uma passagem superior em Várzea Paulista (São Paulo) e 

um trecho de 25 m do acesso ao estande de vendas da Vila do Panamericano, junto ao aterro 

estaqueado com laje da Rótula da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Sandroni, 2006). 

Além do EPS, há referência de utilização outros materiais de baixo  peso específico 

para construção de aterros, como pneus picados (TFHRC, 2006). Os pedaços ou lascas de 

pneus podem tanto ser utilizados sozinhos como misturados com solo, devem ser envoltos por 

um geotêxtil e possuir uma camada de aterro entre os pneus e o pavimento. O peso específico  

do aterro com pneus picados varia de 3,2 kN/m3 a 7,2 kN/m3 (TFHRC, 2006).

2.8. PRÉ-CARREGAMENTO POR VÁCUO

Consiste  em aplicar  vácuo  em um depósito  de argila  por meio  de um sistema  de 

bombeamento, em associação a drenos verticais e horizontais. Para impedir entrada de ar no 

sistema,  utiliza-se uma  membrana  impermeável  de  PVC que cobre  toda a área,  a  fim  de 

garantir a estanqueidade do sistema (FIG 2.9).

Quando o vácuo é aplicado sobre o depósito, a poropressão do solo é reduzida. Como 

não há variação na tensão total aplicada, há aumento na tensão efetiva do solo, e conseqüente 

recalques e ganho de resistência.
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FIG 2.9 - Esquema do princípio de pré-carregamento por vácuo (Marques, 

2001).

O sistema  de bombeamento é composto de bombas  capazes de bombear  água e ar 

simultaneamente e que estão acopladas a uma cuba dentro da qual o vácuo é quase perfeito, 

ou seja,  o  rendimento  dentro da cuba  é de aproximadamente  100%. Entretanto,  a  sucção 

medida no aterro de areia, sob a membrana, é da ordem de 70 a 75 kPa, o que equivale a uma 

eficiência do sistema da ordem de 70-75%, e corresponde a uma sobrecarga de um aterro de 

aproximadamente 4,5 m de altura (Marques,  2001). Quando é necessário um carregamento 

superior, pode ser utilizada a combinação de vácuo e sobrecarga de aterro.

A  principal  vantagem  da  técnica  em  relação  ao  aterro  convencional  é  a 

impossibilidade de ruptura por instabilidade devido à aplicação do vácuo, já que o caminho de 

tensões imposto pela poropressão negativa fica sempre abaixo da linha de ruptura, conforme 

mostra a FIG 2.10. Isso acelera o tempo de execução do aterro, já que não há necessidade de 

execução em etapas de carregamento.

Além disto, como o vácuo não reduz o fator de segurança a ruptura, não é necessária a 

execução de bermas de equilíbrio, havendo diminuição dos volumes de terraplenagem, o que 

traz  economia  de  material.  Há  ainda  a diminuição  do  impacto  ambiental  proveniente  de 

necessidade de jazidas para os aterros. Os valores de acréscimo de tensão são constantes, uma 

vez que são controlados pelo sistema  de sucção, e não há perda de tensão por submersão  

conforme ocorre nos aterros convencionais (Marques, 2001). É possível executar um aterro 
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acima da membrana, complementando o carregamento e ao mesmo tempo já compensando os 

recalques.

FIG 2.10 - Esquema dos caminhos de tensões no centro de um 
aterro de um pré-carregamento convencional (C) e de um 

pré-carregamento por vácuo (V) (Marques & Leroueil, 2005).

As dificuldades executivas ocorrem quando há lentes de areia atravessando a massa de 

solo a ser tratada, que pode impossibilitar o vácuo. Além disso, as bombas de aplicação do 

vácuo necessitam de instalação elétrica, manutenção periódica e segurança contra vandalismo,  

o  que  aumenta  seus  custos.  Para  pequenos  aterros,  sua  aplicação  é  pouco  viável 

economicamente, em função dos elevados custos fixos da técnica (Marques, 2001). 

Não há registro de aplicação dessa técnica no Brasil,  mas ela tem sido utilizada em 

obras portuárias, principalmente na Ásia (Marques & Leroueil, 2005). 

2.9. INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Um efetivo e eficiente projeto geotécnico e a construção associada requerem adequado 

conhecimento  do  subsolo  da  área.  Um  programa  de  caracterização  geotécnica  ou  um 

programa  de  investigação  geotécnica  objetiva  determinar  as  condições  geológicas, 

geotécnicas,  hidráulicas  e  outras  informações  relevantes  a  um  determinado  projeto  de 

engenharia. O programa de investigação geotécnica é função das características e extensão do 

projeto e dos riscos associados (Coutinho, 2008).
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Existem várias técnicas disponíveis para se atingir os objetivos de uma investigação de 

subsolo e nestas estão incluídos ambos os ensaios de campo e de laboratório dos materiais.  

Ensaios  de  laboratório  incluem  aqueles  que  testam os  elementos  (corpos  de  prova)  dos 

materiais,  tais  como ensaios  triaxiais,  e  aqueles  que testam modelos protótipos,  tais  como 

ensaios  de centrífuga.  Ensaios  de campo  incluem sondagem,  amostragem,  ensaios  in situ, 

ensaios em verdadeira grandeza e ensaios geofísicos. Uma investigação de subsolo ideal deve 

incluir  a  combinação  destes  ensaios  para  classificar  o  subsolo,  determinar  as  condições 

geológico – geotécnicas,  os parâmetros geotécnicos e o comportamento dos materiais  para 

serem  utilizados  de  forma  apropriada  no  projeto  geotécnico  integrado  com  o  estrutural 

(Coutinho, 2008).

Investigação  insuficiente,  interpretação  inadequada  dos  resultados  e  falha  em 

descrever  as  informações obtidas  de forma  clara e  objetiva  tem contribuído  para diversos 

problemas de projeto e de construção (Coutinho, 2008).

Maiores detalhes do processo de investigação geotécnica podem ser vistos em Becker 

(2001),  Clayton  et al. (1995), Gomes Correia  et al. (2004), Schnaid  (2005, 2008),  Powell 

(2005), Viana da Fonseca & Coutinho (2008).

A qualidade de amostragem tem sido reconhecida pela engenharia geotécnica como 

um dos mais  importantes fatores para a  obtenção de parâmetros geotécnicos adequados a 

partir de ensaios de laboratório (ver, por exemplo: Ladd 1973, Coutinho 1976, 1986, 2007; 

Hight 2000; Hight & Leroueil 2003, Tanaka 2008). A perturbação da amostra é causada no 

processo  de  amostragem  e  durante  a  preparação  do  corpo  de  prova  para  ensaios  de 

laboratório. Vários métodos de amostragem, incluindo tipos de amostradores para a obtenção 

de amostras de boa qualidade, têm sido desenvolvidos. A avaliação da qualidade da amostra e 

o desenvolvimento de métodos para correção de valores derivados a partir de amostras de má 

qualidade  têm sido  proposta por vários  pesquisadores (por exemplo,  Lunne  et al.,  1997a; 

Coutinho, 2007).

A Norma Brasileira NBR 9820 (ABNT, 1997) recomenda e ressalta vários aspectos do 

amostrador Shelby e do procedimento de extração, transporte, armazenamento e utilização em 

laboratório de forma a se obter amostra de boa qualidade em solos moles.

É consenso  na literatura que é essencial  avaliar  e  registrar  a qualidade  da amostra 

quando da avaliação de dados de compressibilidade e de resistência, apesar de ainda não ser 
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prática comum. Algumas metodologias têm sido propostas: (a) Inspeção visual da estrutura 

(“fabric”);  (b)  Medição  da  tensão  média  efetiva  inicial,  (σ1’+σ3’)/2;  (c)  Medição  da 

deformação;  (d) Comparação de velocidade  de ondas sísmicas/módulo  cisalhante  máximo 

(G0/Gmax) em campo e em laboratório.

Um dos mais simples e efetivos métodos para avaliação da qualidade é a medida da 

deformação durante a recompressão que ocorre ao se ensaiar uma amostra (σ’v0). A TAB 2.1 

apresenta os critérios de Lunne et al. (1997a), enquanto a TAB 2.2 mostra a experiência em 

argilas brasileiras. A medição de Δe/e0 é objetiva e de fácil obtenção em corpos de prova de 

laboratório e deveria ser reportada para cada ensaio de adensamento e triaxial realizado em 

argilas (Coutinho, 2008).

TAB 2.1. Critério de Lunne et al. (1997) para classificação de qualidade de amostra.

TAB 2.2. Critério de classificação de qualidade de amostra em argilas moles do Recife 
(Coutinho et al. 1998, Oliveira 2002; Coutinho 2007).

2.10. INSTRUMENTAÇÃO

Seja qual for a técnica escolhida, é fundamental realizar instrumentação para avaliar o 

desempenho  da técnica.  Os objetivos  de um programa de instrumentação de aterros sobre 

solos moles  são acompanhar  movimentações verticais  e horizontais,  monitorar amplitude e 

velocidade de dissipação das poropressões e monitorar a estabilidade dos aterros. 
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A  instrumentação  a  ser  empregada  em  cada  caso  varia  com  a  importância  e  a 

complexidade  do  problema,  podendo  ser  empregados  piezômetros,  placas  de  recalque, 

extensômetros, inclinômetros e referências de nível. Deve existir acompanhamento de equipe 

especializada  na  instalação  e  leitura  dos  resultados  da  instrumentação,  que  devem  ser 

analisados por profissional experiente, que verificará se há variação entre o comportamento 

previsto e o ocorrido.

O plano de monitoramento deve estabelecer claramente a localização dos instrumentos 

e os procedimentos de instalação, bem como os parâmetros de alerta. Sempre que possível,  

deve-se prever redundância para as leituras. Desta forma, é possível comparar os valores lidos 

e não há perda de informação em caso de falha de um dos instrumentos.

2.11. CONCLUSÕES PARCIAIS

A TAB 2.3 apresenta um resumo das características de cada técnica.

A  escolha  da  melhor  técnica  construtiva  a  ser  utilizada  em  determinado  perfil  

geotécnico  deve  levar  em conta  as  restrições  técnicas,  de  prazo  construtivo  e  custos  de 

construção e manutenção. Portanto, não há uma solução  que seja  adequada para todas as 

situações, cabendo ao projetista avaliar detalhadamente as restrições impostas pela operação 

ou utilização da área.

Nos  casos  em  que  recalques  acentuados  forem  restritivos  à  utilização  do 

empreendimento a ser construído, a restrição técnica se sobrepõe às demais, levando à escolha 

de  uma  alternativa  que apresente  baixos  recalques  pós-construtivos.  Nos  casos  em que a 

restrição técnica não seja predominante, o prazo e custos devem ser avaliados, conforme será 

tratado com mais detalhes no capítulo 5.

No capítulo  3,  serão  abordados aspectos importantes  sobre  a  geotecnia  da  Região 

Oeste do município do Rio de Janeiro. Nesse local, as alternativas construtivas mais utilizadas 

são o aterro sobre drenos verticais e o aterro sobre estacas reforçado com geogrelha. Há casos 

de  aterro  com  laje  de  concreto  sobre  estacas  e  de  aterro  leve,  porém  com  menor 
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predominância.  Assim,  as  análises  do  capítulo  5 serão  restritas  às  duas  alternativas  mais  

utilizadas no local.
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TAB 2.3 – Resumo das características das técnicas construtivas de aterros sobre solos moles.

Alternativa 
construtiva

Recalques pós-construtivos Estabilidade Tempo construtivo Principais elementos 
de custo

Convencional Elevados, podem causar problemas 
de operação, dependendo da 
utilização do aterro; podem ser 
compensados por pré-carregamento.

Freqüente necessidade 
de reforço e bermas de 
equilíbrio.

Muito elevado, pois 
depende da dissipação 
da poropressão.

Maior volume de aterro; 
necessidade de bermas de 
equilíbrio.

Drenos verticais Semelhantes aos do aterro 
convencional.

Semelhante à do aterro 
convencional.

Elevado, porém menor 
que o aterro 
convencional.

Maior volume de aterro; 
necessidade de bermas de 
equilíbrio.

Estacas e 
geogrelha

Muito baixos, referentes à 
deformação da geogrelha.

Adequada. Baixo, não há 
poropressões a serem 
dissipadas.

Fornecimento e cravação 
de estacas; fornecimento 
e instalação de geogrelha.

Estacas e laje Muito pequenos, apenas recalques 
elásticos.

Adequada. Baixo, não há 
poropressões a serem 
dissipadas.

Fornecimento e cravação 
de estacas; execução da 
laje.

Colunas de brita Menores que aterro convencional. Adequada em solos 
com Su≥15kPa; 
considerações quanto a 
confinamento lateral 
para Su<15kPa.

Baixo. Disponibilidade do 
equipamento de 
execução, ainda muito 
restrito no Brasil.

Aterro leve Menores que aterro convencional, 
mas dependem do material utilizado.

Melhor que aterro 
convencional.

Baixo. Material leve é mais 
oneroso que aterro.

Pré-carregamento 
por vácuo

Semelhantes aos do aterro 
convencional.

Muito boa, pois não há 
risco de ruptura.

Elevado, porém menor 
que aterro 
convencional.

Sistema de bombeamento.
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3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DAS ARGILAS DA REGIÃO OESTE DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

O objetivo  deste capítulo  é  apresentar  parte  do  banco  de  dados de campanhas  de 

ensaios de campo e laboratório realizados em depósitos de argila mole nos últimos anos pela  

Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC), dentro 

do Programa  de Apoio  a Núcleos de Excelência  (PRONEX), desenvolvido  pelo Conselho  

Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (CNPq)  como  instrumento  de 

estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico do País.

Este banco de dados foi utilizado para avaliar as semelhanças de comportamento entre 

as diversas áreas estudadas e para subsidiar  a  criação de modelos geotécnicos  capazes de 

fornecer a previsão do comportamento da região modelada.

3.1. ÁREAS ESTUDADAS

O banco de dados foi compilado a partir de ensaios realizados em depósitos de argila  

mole a muito mole da Região Oeste do município  do Rio de Janeiro,  nos bairros Barra da  

Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, cuja localização é apresentada esquematicamente na FIG 

3.1. Objetivando  simplificar,  os locais  dos ensaios  serão referidos como Barra e  Recreio, 

respectivamente.  Foram estudados 8 depósitos na Barra,  aqui denominados SESC/SENAC, 

Centro  Metropolitano,  MAP,  Panela,  PAN,  Península  II,  Bedeschi  (2004)  e  Outeiro.  No 

Recreio, os estudos foram realizados em 3 depósitos,  aqui chamados de Life,  Crespo Neto 

(2004) e PAL. 

A denominação utilizada nos depósitos refere-se, ora ao nome do empreendimento do 

local,  ora  aos  acidentes  geográficos  contíguos,  ora  em  referência  ao  autor  de  trabalho 

acadêmico realizado no local. A FIG 3.2 apresenta a localização dos depósitos estudados, que 

se situam em área total de aproximadamente 7,4 km2. A FIG 3.3 e a FIG 3.4 mostram fotos de 

satélite da Barra e do Recreio, respectivamente.

35



FIG 3.1 – Localização da área estudada (Almeida et al., 2008).

Todos  os  depósitos  estudados  constituem-se  de  sedimentos  marinhos  e  flúvio-

marinhos do período Quaternário, assentados sobre solos residuais originários da alteração de 

gnaisses e granitos (Pré-Cambriano).

Os estudos geotécnicos realizados mostraram algumas semelhanças entre os depósitos 

estudados, entre elas: elevadas espessuras de argila mole a muito mole, com presença de turfa 

em  alguns  locais;  nível  d’água  elevado;  elevada  compressibilidade;  razão  de 

sobreadensamento (over consolidation ratio – OCR) baixa.

Leroueil et al. (1983), estudando argilas inorgânicas do Canadá, mostraram que, para 

as argilas de determinada região, é possível obter com razoável correlação, a estimativa de  

vários parâmetros do solo a partir  de um parâmetro conhecido. Este trabalho, apesar de ser 

baseado em dados de argilas orgânicas, que apresentam comportamento mais heterogêneo do 

que  as  argilas  inorgânicas,  buscará  semelhanças  nas  origens  ou  no  comportamento  dos 

depósitos de argila mole.
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FIG 3.2 – Localização dos depósitos estudados (Almeida et al., 2008).
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FIG 3.3 – Imagem de satélite dos depósitos estudados na Barra da Tijuca (Google ®, 2007).
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FIG 3.4 – Imagem de satélite dos depósitos estudados no Recreio (Google ®, 2007).

3.2. ESTRATIGRAFIA

O  levantamento  da  estratigrafia  dos  depósitos  foi  feito  a  partir  dos  relatórios  de 

sondagens SPT realizadas nas diversas campanhas de investigações geotécnicas analisadas. 

Foram analisadas 657 verticais de sondagem, levando-se em conta a espessura de argila mole  

a muito mole, a profundidade do nível d’água e a presença ou não de material arenoso abaixo  

da camada de argila  mole.  Na maioria dos casos há rios ou lagoas circundando a área, e às 

vezes a sondagem apresenta uma camada superior de areia proveniente de dragagem ou antigo 

aterro.

Na FIG 3.5 são  apresentadas  as estratigrafias  das áreas  de estudo, indicando-se as 

maiores espessuras obtidas. É apresentado, ainda, o detalhamento da quantidade de verticais  

de sondagem analisadas  em cada  depósito,  nas  quais  foram avaliadas,  além da espessura 

máxima de argila mole encontrada nas sondagens do local, a consistência da argila, a presença 

de turfa e a presença de camada inferior drenante. Com isso, pôde-se chegar à vertical que,  

teoricamente,  apresentaria  maiores problemas  de estabilidade,  prazos e custos construtivos 

para o caso de um aterro convencional.  As verticais escolhidas como piores casos de cada 

depósito  serão  fundamentais  para  a  definição  dos  modelos  geotécnicos,  que  serão 

apresentados no capítulo 4 do presente estudo. 
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FIG 3.5 – Estratigrafia dos depósitos estudados, com espessuras máximas obtidas e quantidade de sondagens analisadas.
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A  análise  dos  dados  disponíveis  mostra  que  há  importante  variabilidade  de 

estratigrafia  em um mesmo depósito e dentro de uma mesma região. Em alguns depósitos, a 

espessura de argila varia de zero até os valores de espessuras mostradas na FIG 3.5, chegando 

a atingir 22 m. Essa grande variabilidade na espessura da camada argilosa traz o conseqüente 

desafio de projetos com múltiplas soluções construtivas dentro de uma mesma obra.

É importante ressaltar que os valores de SPT para argilas muito moles não podem ser  

relacionados aos parâmetros de resistência da argila, uma vez que já foram observados valores 

tão baixos quanto P/400 (onde P é o peso total de cravação) (Almeida et al., 2008), e já que, 

muitas vezes, a anotação P/45 significa que o operador segurou a haste para que o amostrador 

não se perdesse dentro da argila mole.

3.3. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

A  seguir,  serão  apresentados  os  resultados  dos  ensaios  realizados  em campanhas  

diversas,  acompanhados  dos  comentários  julgados  necessários  acerca  de  cada  parâmetro 

geotécnico  estudado.  A  razão  para  o  estudo  desses  parâmetros em detrimento  de muitos 

outros reside no fato de eles permitirem o projeto de diversos tipos de soluções geotécnicas  

possíveis de serem utilizadas no local.

3.3.1. UMIDADE NATURAL E LIMITES DE ATTERBERG

A umidade  natural pode ser obtida a partir  das amostras coletadas com auxílio  do 

amostrador Raymond do ensaio de SPT que, por serem deformadas, são de fácil obtenção. O 

ensaio  de  laboratório  é  simples  e  relativamente  rápido.  O  resultado  fornece  informações 

complementares importantes quanto à classificação do solo, sendo um dos que permite indicar 

a presença de turfa em um depósito. Os limites de liquidez wL e de plasticidade wP são obtidos 

da mesma amostra que forneceu a umidade natural, e fornecem o índice de plasticidade IP do 

solo, importante para a análise do seu comportamento quando carregado, uma vez que ele é 

dado de entrada para a correção proposta por Bjerrum (1972, 1973) para a resistência não-

drenada da argila.
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A FIG 3.6 mostra o perfil de umidade natural e limites de Atterberg para o depósito  

SESC/SENAC. Os perfis dos demais depósitos encontram-se no apêndice A.1. 

FIG 3.6 – Perfil de limites de consistência no depósito do SESC/SENAC. 

Os resultados mostram que, em um mesmo depósito, a variação da umidade natural e 

dos  limites  de  Atterberg  ocorre  principalmente  em  função  da  estratigrafia,  com valores 

razoavelmente próximos nas camadas de argila e eventualmente mais dispersos e elevados nas 

camadas  de  turfa.  Nos  depósitos  estudados,  a  argila  apresentou  teor  de  umidade  natural 

elevado (65≤w0≤300%), com valores ainda superiores para as turfas (300≤w0≤800%). Valores 

de umidade  natural de 1200% foram observados em ensaios de adensamento no depósito 

PAL,  quando  foram  observadas  amostras  com  cor  e  odor  característicos,  bem  como 

comportamento “coloidal” típico de turfas com tal magnitude de umidade.

Os depósitos em geral apresentaram índice de plasticidade superior a 100% para as 

camadas de argila, podendo chegar a 400% para a turfa, mostrando tratar-se, em sua maioria,  

de solo de plasticidade elevada. Entretanto, há locais em que o índice de plasticidade foi da 

ordem de 25%, sensivelmente  mais  baixos  que os demais.  Nesses  locais,  infelizmente,  as 

campanhas  de  ensaios  não  abrangeram  os  ensaios  de  adensamento,  impossibilitando  a 

correlação da baixa plasticidade observada com a compressibilidade esperada para o local.
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Os  resultados  também  mostram  que,  entre  depósitos  diferentes,  há  grande 

variabilidade, tanto nos teores de umidade natural quanto na plasticidade, mesmo dentro da 

mesma região de análise (Barra ou Recreio). 

Tal diferença de comportamento geotécnico aparenta ser um indício  que, apesar da 

proximidade geográfica, os depósitos apresentam origem geológica distinta, o que dificultaria 

a classificação de todos dentro de parâmetros mais simplificados.

É  importante  ressaltar  que,  em vários  depósitos,  a  variadas  profundidades,  foram 

observados pontos com umidade natural acima do limite de liquidez. Mitchell & Soga (2005) 

citam casos de argilas sensíveis com w0>wL. Para as argilas deste estudo, não há histórico de 

alta sensibilidade (Almeida et al., 2002), mostrando que a argila em questão pode se encontrar 

em seu estado líquido no seu estado natural, dependendo da diferença de valores entre w0 e 

wL.  Em alguns casos pode se tratar de um fluido denso (Caputo, 1988), donde se depreende a  

sua dificuldade de obtenção de amostra indeformada, essencial para a análise de determinados 

parâmetros geotécnicos.

3.3.2. GRÁFICO DE PLASTICIDADE

Os limites  de liquidez e de plasticidade dos solos são determinados em laboratório 

através de ensaios relativamente simples, fornecendo informações sobre a natureza dos solos 

coesivos.  A  partir  de  suas  propriedades,  busca-se  classificar  os  solos  em categorias  que 

apresentem comportamentos semelhantes.  Uma das relações mais  conhecidas entre índices 

físicos é o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS).

Segundo Das (2007), a forma original do SUCS foi proposta por Casagrande em 1942 

para utilização nos trabalhos de construção de aeroportos sob responsabilidade do U. S. Army  

Corps of Engineers durante a Segunda Guerra Mundial. Em cooperação com o U. S. Bureau  

of Reclamation, esse sistema foi revisto em 1952. Apesar de ter sido criado a partir do estudo  

de solos de regiões temperadas,  o SUCS sugere parâmetros que podem ser coerentemente 

analisados e adaptados para a situação dos solos tropicais do Brasil. Esse sistema classifica os 

solos em duas amplas categorias: solos grossos e solos finos. O foco deste estudo é apenas a 

fração fina do solo, a ser analisada a partir do gráfico de plasticidade.
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No gráfico de plasticidade, a linha “A”, de equação IP=0,73(wL-20), é uma fronteira 

proposta por Casagrande (1932) para separar as argilas inorgânicas (acima da linha) dos siltes 

inorgânicos (abaixo  dela). As argilas  orgânicas deveriam aparecer somente abaixo da linha 

“A”,  mas  Bain  (1971)  relata  que  a  presença  de  materiais  orgânicos  tende  a  mover 

verticalmente  a  posição  da argila,  tornando  imprecisa  a  definição  apenas  pelo  método do 

gráfico de plasticidade, tornando-se necessários outros métodos de identificação (cor, odor, 

determinação do teor de matéria orgânica). 

Casagrande  (1932)  ainda  observou que outras propriedades poderiam ser  definidas 

pela posição da amostra no gráfico de acordo com o limite de liquidez  wL, através da linha 

“B”.  Para  os  solos  inorgânicos,  as  argilas  de  baixa  plasticidade  (ou  siltes  de  baixa 

compressibilidade) ficam à esquerda da linha “B”, enquanto as argilas de alta plasticidade (ou 

siltes de alta compressibilidade) ficam à sua direita. Para os solos orgânicos, à esquerda da 

linha  “B”  estão  os  siltes,  enquanto  à  direita  estão  as  argilas.  A  linha  “U”,  de  equação 

IP=0,9(wL-8),  representa  o  limite  admissível  dos  resultados,  e  qualquer  ponto localizado 

acima dela apresenta fortes indícios de falha na caracterização, devendo ser revisto. 

A  FIG  3.7  apresenta  o  resultado  dos  ensaios  de  caracterização  no  gráfico  de 

plasticidade. 

FIG 3.7 – Gráfico de plasticidade de Casagrande.
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A análise do gráfico mostra que 88% dos ensaios realizados encontram-se à direita da 

linha B, indicando tratar-se de argilas inorgânicas de alta plasticidade ou argilas orgânicas. Os 

boletins de sondagem analisados indicam argilas de cor marrom a preta e relatam presença de 

componentes de origem orgânica (conchas, madeira, entre outros) no solo amostrado, o que 

indica tratar-se de argilas orgânicas.

Os  pontos  de  limite  de  liquidez  superior  a  450%  são  de  turfas.  Os  pontos  com 

250%<wL<450% são de turfas ou argilas, dependendo do depósito. Nenhuma turfa observada 

apresentou wL<250%.

A fim de melhor caracterizar a área do gráfico com maior concentração de resultados,  

apresenta-se a FIG 3.8, que mostra o detalhamento da região com wL<200%, permitindo  a 

melhor  visualização  dos  ensaios  ali  mostrados.  Os  valores  à  esquerda  da  linha  B 

correspondem  a  argilas  de  baixa  plasticidade  encontradas  em  um  depósito  específico, 

comprovando  que  a  variabilidade  dos parâmetros  na  região  é  grande,  mesmo  para  áreas 

geograficamente próximas.  Pode-se perceber  que nenhum dos pontos amostrados apareceu 

acima  da linha  U, indicando  que,  segundo  este critério,  os resultados dos ensaios  obtidos 

através de amostras deformadas são confiáveis.

 
FIG 3.8 – Detalhe do gráfico de plasticidade de Casagrande para wL<200%.
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3.3.3. ÍNDICE DE VAZIOS

O solo  é um material  constituído  por partículas  sólidas  permeadas  por vazios  que 

podem estar preenchidos por água ou ar.  Denomina-se índice  de vazios (e0) de um solo à 

razão entre o volume de vazios e o volume ocupado pela parte sólida. Nos solos saturados,  

como é o caso dos depósitos estudados neste trabalho, todos os vazios do solo encontram-se 

preenchidos com água, e o índice de vazios terá relação direta com a umidade natural do solo  

através da equação

onde: e0 = índice de vazios;

w0 = umidade natural;

γs = peso específico médio das partículas do solo;

γw = peso específico da água.

A FIG 3.9 mostra o perfil de índice de vazios para o depósito Panela. Os perfis dos 

demais depósitos encontram-se no apêndice A.2. 

FIG 3.9 – Perfil de índice de vazios do depósito Panela.
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Os resultados dos ensaios de todos os depósitos indicam que o índice de vazios das 

argilas analisadas varia entre 2,0 e 11,0, com a maior concentração de valores entre 4,0 e 8,0. 

Entretanto,  os  valores  observados  para  as  turfas  foram  consideravelmente  superiores,  

chegando a 15,1. 

Pode-se observar que, para todos os depósitos analisados, o índice de vazios diminui  

com a profundidade, conforme mostrado na FIG 3.9, o que indica que para esse depósito já  

ocorreu pequeno adensamento em função do peso próprio da argila,  e é de se esperar que 

exista também um aumento linear  do peso específico  aparente do solo e da sua resistência 

não-drenada com a profundidade, para citar apenas dois parâmetros que serão analisados neste 

trabalho.

3.3.4. PESO ESPECÍFICO NATURAL

Peso específico natural (γnat) é a razão entre o peso do solo e o seu volume, na umidade 

em que  se  encontra na  natureza.  A FIG 3.10  mostra o perfil  de  umidade  natural  para o 

depósito Panela. Os perfis dos demais depósitos encontram-se no apêndice A.3.

FIG 3.10 – Perfil do peso específico natural para o depósito Panela.
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Os ensaios indicam que, para as argilas muito moles a moles, o peso específico natural 

varia  de  11  a  15  kN/m3,  enquanto  que  para  as  turfas  chegou  a  valores  abaixo  do  peso 

específico da água, o que somente pode ser explicado levando-se em conta a grande presença 

de vegetais e madeira, os quais, muitas vezes, têm peso específico menor do que 10 kN/m3 e 

contribuem para a diminuição do peso específico médio do solo amostrado. 

3.3.5. RESISTÊNCIA NÃO-DRENADA

A resistência não-drenada (Su) de argilas saturadas é a resistência ao cisalhamento que 

o  solo  oferece  quando  é  submetido  a  um carregamento  sem que  haja  tempo  de  ocorrer 

drenagem.  Sua  determinação  é  importante  para  a  verificação  da  estabilidade  em 

empreendimentos sobre argilas saturadas compressíveis.

A resistência não-drenada pode ser obtida através de ensaios de laboratório (triaxial 

UU, triaxial  CU ou palheta de laboratório) ou de campo (palheta de campo, piezocone ou 

ensaio pressiométrico) (Kempfert & Gebreselassie, 2006). Para que os valores dos ensaios de 

laboratório sejam confiáveis, estes devem ser provenientes de amostras indeformadas de boa 

qualidade, difíceis  de serem obtidas para argilas  muito moles e turfas.  A dificuldade de se  

obter amostras de boa qualidade tem aumentado a utilização de ensaios in situ, e atualmente a 

resistência  não-drenada  de  argilas  moles  saturadas  é  obtida  através  de  uma  campanha 

conjunta de ensaios de palheta (vane test) e piezocone (CPTu).

Embora, a rigor, o Su obtido em ensaio de palheta não simule as condições de rutpura 

de  um aterro  sobre  solos  moles,  ele  tem sido  empregado  no  dimensionamento.  Bjerrum 

(1972) estudou rupturas de aterros, fundações rasas e escavações e concluiu que o valor de Su 

obtido pelo ensaio de palheta era mais elevado que o obtido nas retroanálises de rupturas, e  

por isto o valor obtido no campo deveria ser corrigido para o projeto através da expressão

onde μ é um fator de correção que pode ser expresso por .
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As FIG 3.11 e FIG 3.12 mostram os perfis de resistência não-drenada não-corrigida 

obtida por ensaios de palheta para os depósitos da Barra e Recreio, respectivamente. Os perfis  

individuais de todos os depósitos encontram-se no apêndice A.4. 

FIG 3.11 – Resistência não-drenada Su não corrigida obtida por ensaios de 
palheta para os depósitos da Barra da Tijuca.
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FIG 3.12 – Resistência não-drenada Su não corrigida obtida por ensaios de 

palheta para os depósitos do Recreio dos Bandeirantes.

Os resultados dos ensaios indicam que a resistência  não-drenada da argila  aumenta 

com a profundidade para todos os depósitos, conforme mencionado anteriormente. Os valores 

para pequenas profundidades são extremamente baixos, com grande concentração entre 5 e 10 

kPa. Levando-se em conta que sobre esses valores ainda entrará a correção de Bjerrum, que os 

diminuirá em até 50%, pode-se imaginar a dificuldade construtiva sobre tais depósitos, com 

necessidade de utilização de aterros reforçados para evitar rupturas durante a fase construtiva.

Mais uma vez, foi necessária atenção especial para a turfa, uma vez que a presença de 

matéria  orgânica no solo pode aumentar a resistência ao torque da palheta, gerando valores 

incorretos de Su. Landva (1986) atenta que, devido à natureza fibrosa da turfa e à freqüente  

presença de obstruções como raízes e tocos de madeira, ensaios in-situ de pequena escala, tais 

como o ensaio de cone (CPT, CPTu) e palheta possuem uso limitado para o projeto de aterros 

de vias. Por esse motivo, não serão considerados na análise os valores elevados de resistência  

a baixas profundidades mostrados na FIG 3.12. Cabe observar que esse comportamento da 

turfa  superficial  é  bem diferente  de  Sarapuí,  depósito  de  argila  orgânica  mole  mais  bem 

estudado no estado do Rio de Janeiro (Ortigão, 1980; Almeida et al., 2005; entre outros), que 

apresenta resistências  e OCR maiores nos primeiros 2 m de profundidade  devido  à crosta 
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ressecada presente nessa camada. A FIG 3.13 mostra um exemplo de perfil de Su do depósito 

Panela com resultados de ensaios de piezocone e palheta (VT).

     
FIG 3.13 – Resistência não-drenada Su não corrigida obtida por ensaios de 

piezocone e palheta para uma vertical de sondagem no depósito Panela.
3.3.6. COMPRESSIBILIDADE

As  argilas  moles,  em  virtude  do  seu  elevado  índice  de  vazios,  são  muito 

compressíveis.  Quando  submetidas  a  carregamentos  superiores  a  sua  tensão  de 

sobreadensamento (maior tensão à qual já estiveram submetidas), apresentam recalques que 

devem ser adequadamente avaliados, a fim de se obter uma boa estimativa de projeto, e poder 

tomar as medidas necessárias em resposta a esses deslocamentos verticais.

A compressibilidade de uma argila mole é avaliada através da relação CR=Cc/(1+e0), 

denominada índice de compressão ou razão de compressão, que é diretamente proporcional à 

magnitude  do  recalque  e  aparece  na  expressão  simplificada  do  recalque  primário  

unidimensional, como a seguir:

onde ΔH: recalque primário;
H0: espessura inicial da camada de solo compressível considerada;
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σv0': tensão efetiva vertical atuante inicial;
Δσv’: variação da tensão efetiva vertical devido ao carregamento.

O parâmetro Cc é obtido através da curva de compressão do ensaio de adensamento 

oedométrico, que é feito a partir de amostras indeformadas da região avaliada. Uma vez que o 

comportamento de argilas naturais é muito afetado pelo amolgamento, os depósitos de argila  

mole requerem técnicas muito boas de amostragem para minimizar a perturbação do solo, e 

assim  se conseguir  amostras indeformadas  de boa qualidade.  Em ensaios  de adensamento 

realizados  com amostras  amolgadas,  o  solo  se  desestrutura  e  a  curva  de  compressão  se 

deforma, reduzindo os valores de Cc e falseando os resultados.

Nos depósitos apresentados neste trabalho, foram utilizados amostradores de 4” e 5”, e 

a técnica de preparação de amostras descrita por Ladd & De Groot (2003) tem sido utilizada 

nos trabalhos mais recentes (Almeida  et al., 2008). Ainda assim,  não é fácil a obtenção de 

boas amostras indeformadas, particularmente quando se trata de turfa.

A FIG 3.14 mostra o perfil do índice de compressão CR para os depósitos da Barra. 

Os perfis individuais dos depósitos encontram-se no apêndice A.5. 

FIG 3.14 – Perfil de índice de compressão para os depósitos da Barra.
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A análise  dos dados da Barra e  Recreio  indica  que o índice  de compressão  varia 

bastante seja em um mesmo depósito, seja entre depósitos. Para a maioria das argilas, o valor  

de CR ficou entre 0,30 e 0,50, mostrando que a argila mole de todos os depósitos estudados é  

bastante compressível. 

Entretanto, a FIG 3.14 mostra ocorrências de valores maiores, tão altos quanto 0,84, 

que na prática indica que o recalque ocorrido na construção de um aterro convencional sobre 

essa argila, mantendo-se os demais parâmetros, seria quase três vezes maior do que se fosse  

construído sobre uma argila de CR=0,30. 

Isso mostra a importância da correta avaliação do perfil de índice de compressão e  

determinação de parâmetros de projeto adequados para as obras, uma vez que a determinação  

de um valor incorreto para CR poderia subestimar os recalques, fazendo com que um aterro 

convencional construído ficasse em cota inferior à prevista no projeto.

É  possível  que  parte  dessa  variabilidade  seja  decorrente de  ensaios  realizados  em 

amostras  de  baixa  qualidade.  Neste  estudo,  não  foi  possível  apresentar  uma  avaliação 

criteriosa da qualidade  de todas as amostras,  o que seria  ideal  para a exclusão de valores  

incompatíveis com a realidade. 

3.3.7. COEFICIENTE DE ADENSAMENTO VERTICAL

O coeficiente de adensamento vertical (cv) é um parâmetro que indica  a velocidade 

com a qual há a dissipação de poropressões no solo. Seu valor é diretamente proporcional à 

permeabilidade do solo, e pode ser obtido através de diferentes formas:

a) No  ensaio  de  adensamento,  sendo  denominado  cv,  já  que  o  fluxo  é 

vertical.  Pode-se  ter  o  cv sobreadensado  (cv  s.a.)  ou  o  cv normalmente 

adensado (cv n.a.);

b) No ensaio de piezocone, sendo denominado coeficiente de adensamento 

horizontal (ch), já que o fluxo é predominantemente horizontal. Através de 

correlações,  é possível  obter-se o cv sobreadensado  (cv  s.a.).  Neste estudo, 

foram adotadas as correlações ch = 1,5 x (cv s.a.) e (cv s.a.) = 10 x (cv n.a.);
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c) Através da retroanálise da curva de recalque de aterros instrumentados, 

sendo  também  chamado  de  cv (quando  não  há  drenos  verticais)  ou  ch 

(quando há drenos) normalmente adensado de campo.

A FIG 3.15 apresenta o perfil de coeficiente de adensamento vertical para o depósito 

Panela.  Os  valores  de  cv apresentados  se  referem a  ensaios  de  adensamento  e  a  valores 

normalmente adensados. Perfis dos demais depósitos encontram-se no apêndice A.6.

   
FIG 3.15 – Coeficiente de adensamento vertical normalmente 

adensado para o depósito Panela.

Os resultados indicam grande variabilidade nos valores do cv, com valores abrangendo 

aproximadamente três ordens de grandeza, desde valores extremamente baixos (8x10-9 m2/s ) 

até valores consideravelmente elevados (5x10-6 m2/s) para as argilas moles.  A variabilidade 

ocorre tanto dentro de um mesmo depósito quanto em depósitos diferentes, mostrando, mais  

uma vez, a divergência no comportamento geotécnico entre as regiões estudadas.

3.4. CORRELAÇÃO  DO  COEFICIENTE  DE  COMPRESSÃO  COM  A  UMIDADE 

NATURAL

O  estudo  das  correlações  existentes  entre  os  parâmetros  geotécnicos  do  solo  é 

importante para possibilitar  a  estimativa  de um parâmetro a partir  de outro. Isso pode ser 
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necessário quando não há dados suficientes para análise,  quando não há  tempo disponível 

para a realização de determinado ensaio  ou quando um dos parâmetros é mais  suscetível a 

variações de qualidade de equipamento ou procedimento de amostragem ou ensaio.

O coeficiente de compressão (Cc) para a estimativa do recalque de campo provocado 

pelo adensamento de uma argila  mole é um exemplo de parâmetro suscetível à variação de 

resultado em função da qualidade da amostragem, uma vez que é obtido a partir do resultado 

do ensaio de adensamento. Tal ensaio requer cuidados especiais com a amostra de argila mole 

na  sua  obtenção,  transporte,  armazenamento  e  execução  do  ensaio,  a  fim  de  evitar 

amolgamento da amostra, o que falsearia  o resultado do ensaio.  Por outro lado, um índice  

físico de fácil obtenção é a umidade natural do solo (w0), conseguido através do ensaio  de 

umidade, que pode ser realizado com a amostra amolgada. 

É  possível  a  obtenção  de  uma  correlação  entre  Cc e  w0,  uma  vez  que  ambos  os 

parâmetros  são  controlados  pela  composição  e  estrutura  do  solo,  os  quais,  por  sua  vez, 

controlam tanto o índice  de vazios  (e0) quanto a compressibilidade  na faixa  normalmente 

adensada (Terzaghi et al., 1996).

A partir  dos dados apresentados anteriormente buscou-se uma correlação entre tais  

parâmetros, apresentada na FIG 3.16. Os pontos correspondentes às turfas foram descartados, 

uma vez que elas apresentam forte heterogeneidade devido à ocorrência de matéria orgânica,  

o que dificulta sobremaneira a obtenção de alguma correlação.

Para fins de comparação, foi inserida na mesma Figura a correlação obtida por Futai et  

al. (2008) em seus estudos com argilas orgânicas marinhas do Rio de Janeiro. 

A semelhança  das curvas obtidas mostra que para as argilas da Barra e Recreio há  

pouca diferença  na  relação  do coeficiente de compressão  com a umidade  natural do  solo 

quando comparadas com as demais argilas do Rio de Janeiro.
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FIG 3.16 – Coeficiente de compressão Cc versus teor de 
umidade natural w0 para as argilas da Barra e Recreio.

3.5. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS DEPÓSITOS

Compilando-se todos os dados acima mostrados, obtém-se a TAB 3.1, que apresenta a 

faixa de variação das características dos depósitos de solos moles estudados. 
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TAB 3.1 – Características geotécnicas dos depósitos.

Depósito
SESC / 
SENAC

Centro 
Metropolitano

MAP Panela PAN Península II

Referências

Almeida 
et al. (2002), 
Crespo Neto 

(2004)

- - -

Macedo 
(2004), 

Sandroni & 
Deotti (2008)

-

Espessura de argila
 mole a muito mole (m)

12 8 14 4 – 20 5 – 16 21,8

w0 (%) (1) 72 – 500 87 – 426 - 126 – 488 116 – 600 61 – 294

wL (%) 70 – 450 - - 121 – 312 100 – 370 52 – 93

IP (%) 47 – 250 - - 80 – 192 120 – 250 21 – 37

% argila 28 – 80 - - 26 – 54 32 -

Peso específico 
natural (kN/m3)

12,5 - 13,7 – 15,0 9,8 – 13,4 11,6 – 12,5 -

CR=Cc/(1+e0) 0,29 – 0,52 - - 0,40 – 0,84 0,36 – 0,50 -

cv (10-8 m2/s) (2) 0,17 – 80 - - 0,6 – 8,8 0,4 – 1,2 0,9 – 15

e0 2,0 – 11,1 - - 3,3 – 8,2 4,8 – 7,6 -

Su (kPa) 7 – 19 - 5 – 10 3 – 38 5 – 23 4 – 29

Nkt (3) 7,5 – 14,5 - 11 4 – 16 4 – 9 6,5 – 15

(1) Argila mole e turfa.
(2)  Valores  de  cv obtidos  através  do ensaio  de  piezocone  (CPTU) e  adensamento  para  argila  normalmente  adensada.  Foram efetuadas 
correções sobre os valores de ch do piezocone para fluxo vertical e trecho normalmente adensado.
(3) Fator de cone Nkt = (qt – σvo)/Su, obtido por correlação palheta-piezocone para o depósito, onde q t é a resistência de ponta do cone do 
ensaio de piezocone e Su é a resistência ao cisalhamento não drenada não corrigida do ensaio de palheta (vane test).
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TAB 3.1 (continuação) – Características geotécnicas dos depósitos.

Depósito Outeiro Bedeschi (2004)
Crespo Neto 

(2004)
Life PAL

Referências - Bedeschi (2004)
Crespo Neto 

(2004)
- -

Espessura de argila
 mole a muito mole (m)

15 7,5 11,5 2 – 11 1,6 – 9,5

w0 (%) (1) 67 – 207 102 – 522 72 – 410 114 – 895 72 – 1200

wL (%) 40 – 65 97 – 359 89 – 172 86 – 636 88 – 218

IP (%) 20 – 38 34 – 236 42 – 160 59 – 405 47 – 133

% argila 15 – 51 - - 15 – 60 19 – 60

Peso específico natural (kN/m3) 11,9 – 14,6 11,2 - 12,3 11 – 12,4 9,2 – 14,0 10,9 – 14,2

CR=Cc/(1+e0) - 0,32 – 0,48 0,27 – 0,46 0,22 – 0,49 0,27 – 0,38

cv (10-8 m2/s) (2) 2,1 – 49 0,13 – 19 0,07 – 0,6 0,3 – 3,3 1,3 – 6,3

e0 2,2 – 4,7 4,3 – 9,0 3,8 – 15,0 3,0 – 15,1 2,0 – 11,6

Su (kPa) 7 – 41(4) 2 – 22 3 – 19 4 – 18 2 – 19

Nkt 
(3) - - - 4 – 16 5 – 14,5

(1) Argila mole e turfa.
(2)  Valores  de  cv obtidos  através  do ensaio  de  piezocone  (CPTU) e  adensamento  para  argila  normalmente  adensada.  Foram efetuadas 
correções sobre os valores de ch do piezocone para fluxo vertical e trecho normalmente adensado.
(3) Fator de cone Nkt = (qt –  σvo)/Su, obtido por correlação palheta-piezocone para o depósito, onde q t é a resistência de ponta do cone do 
ensaio de piezocone e Su é a resistência ao cisalhamento não drenada não corrigida do ensaio de palheta (vane test).
(4) Valores referentes a ensaios de piezocone (CPTU), para Nkt = 13.
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3.6. CONCLUSÕES PARCIAIS

O estudo dos resultados dos ensaios permitiu a montagem de um banco de dados de 

ensaios de argila mole da região, ampliando a base de conhecimento científico da área.

A análise  dos resultados dos ensaios não permitiu  a classificação  dos depósitos em 

grupos  homogêneos,  com  propriedades  características.  Apesar  dos  perfis  de  sondagem 

apresentarem semelhanças,  outros parâmetros,  tais  como  os  limites  de  Atterberg,  o  peso 

específico natural, o índice de compressão e o coeficiente de adensamento vertical, mostraram 

tratar-se de depósitos de comportamentos geotécnicos distintos.

A heterogeneidade  dos resultados reforça a necessidade da execução de ensaios de 

qualidade  ao se projetar  sobre estes solos,  para que sejam utilizadas  técnicas  construtivas 

adequadas nas obras ali realizadas.

Importante ressaltar que, mesmo para anteprojetos, torna-se difícil  a utilização deste 

banco de dados, pois os custos das soluções construtivas variam expressivamente em função 

desta heterogeneidade, conforme será detalhado no capítulo 5.
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4 MODELOS GEOTÉCNICOS ADOTADOS PARA AS ANÁLISES

O objetivo deste capítulo é buscar a criação de modelos geotécnicos do subsolo que 

sejam capazes de refletir a realidade dos depósitos da Barra e Recreio. Eles serão utilizados na 

análise de estabilidade e previsão de recalques dos locais estudados.

No presente estudo, modelo geotécnico é definido como um conjunto de parâmetros 

geotécnicos  que  permitam  avaliar  com  razoável  precisão  o  comportamento  de  um 

determinado depósito de solo. 

É importante ressaltar a dificuldade da criação de um modelo capaz de atender a todas 

as características mencionadas, em virtude da grande variabilidade nos valores dos parâmetros 

apresentados no capítulo 3 deste trabalho.

4.1. MODELOS PROPOSTOS

Conforme mencionado no capítulo 3, não foi possível chegar a uma conclusão quanto 

à semelhança no comportamento geotécnico dos depósitos de argila  mole estudados. Assim,  

cada modelo deverá ser montado a partir de dados de cada depósito. 

Dos 8 locais estudados na Barra da Tijuca, apenas 4 (SESC/SENAC, Panela, Outeiro e 

Bedeschi  [2004])  apresentam  ensaios  em  quantidade  suficiente  para  análise  do  seu 

comportamento  e  criação  de  um modelo  melhor  elaborado.  Destes,  foram escolhidos  os 

depósitos  Panela  e  Outeiro  para  modelagem,  por  apresentarem  características  bastante 

distintas um do outro.

 Os 3 locais estudados no Recreio dos Bandeirantes possuem quantidade suficiente de 

ensaios para possibilitarem modelagem melhor elaborada sobre seus dados. Foram, portanto, 

escolhidos os depósitos Crespo Neto (2004) e Life,  também por apresentarem características 

diversas, possibilitando análises diferenciadas.
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4.2. PARÂMETROS ANALISADOS

Uma  vez  que  estão  sendo  estudados  depósitos de  argilas  moles,  os  parâmetros  e 

características analisados para definição dos modelos são a espessura de argila mole, o índice  

de plasticidade (IP), o peso específico  natural (γnat), a razão de sobreadensamento (OCR), o 

coeficiente  de compressão (CR), o coeficiente de adensamento  vertical  (cv) e a resistência 

não-drenada  (Su).  Tais  parâmetros  foram escolhidos  por  serem capazes  de  fornecer  boas 

estimativas  para  cálculo  da  magnitude  de  recalques,  prazo  de  execução  e  análise  da 

estabilidade na construção de um aterro sobre drenos.

Para  a  escolha  do  valor  a  ser  utilizado  nos  modelos,  buscou-se  um  valor  que 

representasse adequadamente o comportamento do solo a determinada profundidade, a partir 

dos resultados dos ensaios apresentados no capítulo  3.  O valor  adotado estaria  próximo  à 

média,  mas  sempre  levando  em  consideração  o  significado  geotécnico  da  variação 

apresentada nos ensaios. Além disso, devem ser analisados os valores extremos obtidos nos 

ensaios,  a fim de saber  se são provenientes de heterogeneidades  localizadas,  caso em que 

devem ser excluídos da análise, ou se representam o comportamento geral de todo o depósito 

estudado, caso em que devem ser considerados para o modelo.

4.2.1. PESO ESPECÍFICO NATURAL

Conforme mostrado no capítulo 3, o peso específico natural apresentou, para todos os 

depósitos  estudados,  aumento  com  a  profundidade.  Duas  opções  de  modelagem  foram 

propostas: a primeira consistia na adoção de uma função que variasse com a profundidade; a  

segunda  opção  seria  a  adoção  de  valores  fixos  em determinadas  faixas  de  profundidade.  

Apesar de a primeira opção ser mais condizente com os resultados dos ensaios, a sua adoção 

dificultaria o cálculo das planilhas e softwares utilizados para a análise dos modelos, pelo que 

se optou pela segunda opção, ou seja, a adoção de valores fixos em faixas de profundidade, 

conforme mostra a FIG 4.1. Entretanto, isso não provoca distorções relevantes nos resultados, 

pois é o que se faz normalmente na maior parte dos softwares de engenharia geotécnica.
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FIG 4.1 – Faixas de valores adotadas nos modelos: 
peso específico natural do depósito Panela.

Para o caso de construção de um aterro convencional ou sobre drenos sobre a argila  

ensaiada,  a  adoção  de  valores  de  peso  específico  natural  da  argila  superiores  à  média  

observada nos ensaios implicaria  em estimativas  de recalques inferiores às obtidas caso se 

adotem valores inferiores à média. Os recalques menores indicariam tratar-se de uma previsão 

menos conservativa, ou seja, mais arriscada.

Neste  estudo,  procurou-se  trabalhar  com valores  de  peso  específico  próximos  ou 

inferiores  à  média  observada  nos  resultados  dos  ensaios,  a  fim  de  se  obter  estimativas 

conservativas acerca do recalque de adensamento ocasionado pela construção de um aterro 

sobre o solo analisado. A FIG 4.1 mostra as faixas de valores do peso específico natural para 

o depósito Panela. Os valores dos demais depósitos encontram-se no apêndice A.

4.2.2. ÍNDICE DE COMPRESSÃO

Conforme  mostrado no capítulo  3,  o índice  de compressão variou bastante em um 

mesmo depósito e entre depósitos diferentes, o que traz maiores dificuldades à adoção de um 

valor para o modelo. 
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A escassez  de  resultados  de  ensaios  é  sempre  prejudicial  à  análise,  uma  vez  que 

dificulta  a previsão adequada do comportamento do solo na região estudada. A adoção de 

valores  médios  pressupõe  a  existência  de  uma  distribuição  comportada  da  variabilidade 

observada nos ensaios ao longo do depósito, o que, muitas vezes, pode não ser verdadeiro.

No caso do índice de compressão, a adoção de valores superiores à média implicaria  

na estimativa  de recalques maiores do que se fossem adotados valores inferiores à média.  

Com  isso,  seriam  necessários  maiores  volumes  de  material  e  mais  etapas  construtivas, 

implicando em orçamento e prazo superiores. 

Apesar  disto,  projetistas  conservadores  preferem  trabalhar  com  estimativas  de 

recalques superiores, por ser mais fácil tratar com o contratante ao longo da obra, já que se o 

depósito  recalcar  menos  do  que  o  previsto,  haverá  ganho  em  orçamento  e  em  etapas 

construtivas, em relação ao previsto inicialmente.

Entretanto,  a  adoção  de  um valor  para o  índice  de compressão  incoerente com a 

realidade do depósito  pode ocasionar,  em última  instância,  a inviabilidade  de determinada 

solução construtiva ou mesmo a impossibilidade  de conclusão da construção do aterro em 

função  dos  elevados  recalques.  Por  esse  motivo,  a  adoção  de  um  valor  coerente  é  de 

fundamental  importância  para  a  segurança  do  projetista  e  a  saúde  financeira  do 

empreendimento.  Neste  estudo,  buscou-se  valores  médios  para  a  definição  das  faixas  de 

valores dos modelos. A FIG 4.2 mostra as faixas de valores do índice de compressão para o  

depósito Life. Os valores dos demais depósitos encontram-se no apêndice A.

4.2.3. COEFICIENTE DE ADENSAMENTO VERTICAL

O coeficiente  de  adensamento  vertical  variou  bastante  nas  campanhas  de  ensaios 

pesquisadas neste estudo. Este parâmetro é capaz de fornecer estimativas  acerca do tempo 

necessário para dissipação das poropressões ocasionadas pela construção de um aterro sobre o 

depósito.  Uma  vez  que  a  construção  de  aterros sobre  depósitos  espessos  de  argila  mole 

implica  na  adoção  de  etapas  construtivas,  a  dissipação  da  maior  parte  das  poropressões 

geradas em uma etapa é premissa  para a  construção da etapa seguinte,  e o coeficiente de 

adensamento vertical torna-se fator determinante para o prazo construtivo do aterro.
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FIG 4.2 – Faixas de valores adotadas nos modelos: 

índice de compressão do depósito Life.

A  adoção  de  valores  mais  baixos  ou  mais  altos  para  este  parâmetro  implica  na 

previsão de prazos construtivos maiores ou menores, respectivamente, para a construção de 

um aterro convencional ou sobre drenos sobre o depósito considerado. Em casos extremos, 

isso pode significar a estimativa de um prazo construtivo muito superior ao disponível para a 

obra, inviabilizando determinada solução, ou de um prazo menor do que o real, provocando 

atrasos quando da execução da obra, com conseqüentes inconvenientes não desejáveis.

Infelizmente, somente será possível saber se o valor escolhido em projeto foi coerente 

com a realidade do depósito após a construção do aterro e ocorrência dos recalques, quando,  

através da retroanálise dos dados das instrumentações, será possível chegar ao valor médio do 

coeficiente de adensamento vertical do material.

A FIG 4.3 mostra as faixas de valores do coeficiente de adensamento vertical para o 

depósito  Life.  Os  valores  dos  demais  depósitos encontram-se  no  apêndice  A.  A FIG 4.3 

mostra um exemplo de situação de difícil  modelagem, uma vez que a variabilidade ocorreu 

sem que houvesse valores próximos à média. Foi escolhido um valor intermediário, levando-

se  em conta a  média  geométrica  (por  tratar-se  de escala  logarítmica)  dos  resultados  dos 

ensaios.
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FIG 4.3 – Faixas de valores adotadas nos modelos: coeficiente 
de adensamento vertical para o depósito Life.

4.2.4.  RESISTÊNCIA NÃO-DRENADA

A resistência não-drenada pouco variou dentro de um mesmo depósito, crescendo, em 

geral,  com  a  profundidade.  Trata-se,  também,  de  um  parâmetro  que  seria  idealmente 

modelado através de uma função crescente com a profundidade, mas, pelos mesmos motivos 

expostos anteriormente,  será  tratado  com valores  constantes  para  determinadas  faixas  de 

profundidade.

A adoção de um valor  de  projeto  para  a  resistência  não-drenada  é  uma  das mais 

importantes decisões que o projetista deve tomar, uma vez que esse valor será um dos que 

norteará a análise da estabilidade da solução construtiva adotada. No caso específico de um 

aterro  convencional  ou  sobre  drenos,  a  resistência  não-drenada  fornecerá,  entre  outros, 

subsídios para o dimensionamento do reforço necessário para execução da primeira camada 

de aterro, a altura máxima de cada camada e as dimensões das bermas de equilíbrio. 

Para as faixas de valores dos modelos, foram adotados valores de Su próximos à média 

dos valores de palheta e piezocone, conforme mostrado na FIG 4.4, que apresenta os valores 
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de Su para o depósito Panela.  Os valores dos demais depósitos modelados encontram-se no 

apêndice  A.  Os  valores  dos  fatores  de  cone  Nkt utilizados  encontram-se  nas  respectivas 

figuras. 

    
FIG 4.4 – Faixas de valores adotadas para os modelos: 

resistência não-drenada para o depósito Panela.

É  importante  ressaltar  que  os  valores  apresentados  se  referem à  resistência  não-

drenada sem qualquer  correção. Conforme  mencionado  no capítulo  3,  é necessário  aplicar 

fatores de correção (Bjerrum, por exemplo) para a obtenção do valor de projeto para Su. 

4.2.5.  RAZÃO DE SOBREADENSAMENTO

A  tensão  de  sobreadensamento  σ’vm é  um  limiar  a  partir  do  qual  mudanças 

fundamentais  na  estrutura  do  solo  começam  a  ocorrer,  e  seu  valor  é  importante  no  

dimensionamento  de  aterros  sobre  solos  moles.  Ela  define  o  limite  entre  as  pequenas  e 

grandes deformações de um solo  sujeito  a  um carregamento. Sua magnitude  é mais  bem 

expressa em termos da relação σ’vm/σ’v0, conhecida como razão de sobreadensamento (OCR). 
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O mais conhecido mecanismo geológico que dá origem a  σ’vm é o processo de pré-

carregamento, no qual o aumento da resistência à compressão da argila  mole é resultado do 

adensamento prévio da argila, sujeita, no seu passado geológico, a valores de tensões efetivas  

verticais  superiores aos atuais (Terzaghi  et al., 1996), que podem ser gerados, entre outros 

fatores, por rebaixamento do nível d’água. Massad (1999), analisando as argilas marinhas da 

região  de  Santos,  SP,  propõe a existência  de um ciclo  de variação  de  nível  do  mar  que 

contribuiu para o pré-adensamento de ampla espessura de argila mole naquela região.

A qualidade da amostragem influi diretamente na confiabilidade do valor obtido para a 

tensão  de sobreadensamento  σ’vm e,  conseqüentemente,  para OCR.  Em ensaios  realizados 

com amostras de má qualidade, é maior a dificuldade na obtenção de σ’vm, já que a curva de 

compressão  se deforma  em relação  à que seria  obtida  caso  o ensaio  fosse  realizado  com 

amostra de boa qualidade. 

O valor de OCR pode ser estimado através de correlações com o ensaio de piezocone 

(CPTu). Lunne et al. (1997b) indicam vários métodos para se obter tais correlações, entre eles  

a seguinte equação:

onde    qt: resistência lateral do cone

σvo e σ’vo: tensões verticais total e efetiva, respectivamente;

k: coeficiente de correlação variável entre 0,2 e 0,5, com valor médio k = 0,3.

Essa mesma equação pode ser expressa por:

onde o coeficiente de correlação Nσt é variável, dependendo da argila, e pode ser calibrado a 

partir  de  ensaios  de  adensamento  de  uma  amostra  de  boa  qualidade.  Neste  estudo,  foi 

utilizado o valor Nσt = 3,6. 

É importante ressaltar que o valor de OCR estimado é influenciado pela sensibilidade,  

mecanismo de sobreadensamento, tipo de solo e heterogeneidade local (Lunne et al., 1997b). 

Isso mostra que a determinação dos coeficientes de correlação adequados é difícil quando se 

trata de depósitos com pouco ou nenhum histórico de análise disponível.  Assim, o OCR por 
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correlação deve ser utilizado  com cautela,  evitando-se,  sempre que possível,  a sua adoção 

como valor em projeto. 

A análise dos valores de OCR obtidos em ensaios ou correlações deve ser baseada no 

significado geotécnico de tal parâmetro, e nas conseqüências de modelagem decorrentes da 

adoção de um valor. Valores de OCR elevados acarretam estimativas de recalques inferiores,  

enquanto OCR baixos levam a recalques superiores. Conforme exposto anteriormente, cada 

projetista avalia tais conseqüências de uma maneira, em função da exposição ao risco. Neste 

estudo, os valores de OCR adotados nos modelos correspondem à media na faixa de variação 

considerada. 

A FIG 4.5 apresenta o perfil de OCR do depósito Panela. Os demais perfis encontram-

se no apêndice  A.  Houve grande dificuldade na  adoção do OCR da primeira  camada,  em 

função da grande variabilidade e dos altos valores obtidos através da correlação com o CPTu.  

Tais valores elevados são decorrentes, ora da presença de areia no interior da camada, ora de 

camadas de turfa com natureza fibrosa. 
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FIG 4.5 – Faixas de valores adotadas nos modelos: OCR do depósito Panela.

4.3. MODELOS GEOTÉCNICOS ADOTADOS

4.3.1. MODELO GEOTÉCNICO PARA O DEPÓSITO PANELA

Reunindo-se as faixas de valores de parâmetros mostradas nos itens anteriores, pode-

se montar a TAB 4.1, com o resumo do modelo geotécnico adotado para o depósito Panela.

TAB 4.1 – Modelo geotécnico para o depósito Panela.

Profundidade (m) 0 a 4 4 a 8 8 a 12 12 a 16
Solo A r g i l a  m u i t o  m o l e  a  m o l e
IP (%) 150 120 120 80
γnat (kN/m3) 11 11,8 12,2 13
OCR 3,5 2,2 1,8 1,5
CR=Cc/(1+e0) 0,43 0,53 0,50 0,48
cv (10-8 m2/s) 0,9 0,9 0,9 0,9
Su (kPa) 4 7 13 17

4.3.2. MODELO GEOTÉCNICO PARA O DEPÓSITO OUTEIRO

A TAB 4.2 mostra o resumo do modelo geotécnico adotado para o depósito Outeiro.

TAB 4.2 – Modelo geotécnico para o depósito Outeiro.
Profundidade (m) 0 a 2 2 a 4 4 a 8 8 a 14
Solo Aterro existente A r g i l a  m o l e  a  m é d i a
IP (%) - 30 30 30
γnat (kN/m3) 17 16,5 16,5 16,5
OCR (1) - 1,3 1,4 1,5
CR=Cc/(1+e0) (2) - 0,3 0,3 0,3
cv (10-8 m2/s) - 15 15 15
Su (kPa) - 10 20 30
(1) Obtido através do ensaio de correlações com o ensaio de piezocone (CPTu).

(2) O coeficiente de compressão CR foi estimado em função dos demais parâmetros, uma vez 
que não se dispõe de ensaios de adensamento para este depósito.

4.3.3. MODELO GEOTÉCNICO PARA O DEPÓSITO CRESPO NETO (2004)
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O  resumo  do  modelo  geotécnico  adotado  para  o  depósito  Crespo  Neto  (2004)  é 

mostrado na TAB 4.3.

TAB 4.3 – Modelo geotécnico para o depósito Crespo Neto (2004).

Profundidade (m) 0 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 7 7 a 14 (1)

Solo A r g i l a  m u i t o  m o l e  a  m o l e
IP (%) - 120 100 80 60
γnat (kN/m3) 18 11,5 11,5 11,5 12
OCR(2) - 1,4 1,3 1,2 1,2
CR=Cc/(1+e0) - 0,39 0,39 0,39 0,39
cv (10-8 m2/s)(3) - 0,4 0,4 0,4 0,4
Su (kPa) - 4 9 14 16
(1)  Os  ensaios  apresentados em Crespo  Neto (2004)  abrangem profundidades  de até  7m.  
Entretanto, novas sondagens realizadas no mesmo local revelam tratar-se de depósito com até 
12m  de  espessura  de  argila.  Assim,  foram  estimados  valores  para  os  parâmetros  nas 
profundidades de 7 a 14m.

(2) Os valores de OCR foram estimados a partir do modelo Outeiro, por também apresentar 
camada de aterro antigo, podendo ser considerados com comportamentos semelhantes.

(3) Os valores de coeficiente de adensamento vertical (cv) foram os menores observados em 
todas as campanhas de ensaio estudadas, e são compatíveis com a "aparência de colóide” do 
material.

4.3.4. MODELO GEOTÉCNICO PARA O DEPÓSITO LIFE

A TAB 4.4 apresenta o resumo do modelo geotécnico adotado para o depósito Life.

TAB 4.4 – Modelo geotécnico para o depósito Life.

Profundidade (m) 0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 10
Solo Turfa A r g i l a  m u i t o  m o l e  a  m o l e
IP (%) 200 200 100 70
γnat (kN/m3) 10,5 11,5 14 14
OCR 4,0 3,0 2,5 2,5
CR=Cc/(1+e0) 0,49 0,43 0,3 0,3
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cv (10-8 m2/s) 1,5 1,5 1,5 1,5
Su (kPa) 4 4 9 17

4.4. CONCLUSÕES PARCIAIS

 

A criação de um modelo geotécnico que seja capaz de representar a realidade de um 

depósito de solos moles é muito difícil,  em função da grande variabilidade nos valores dos 

parâmetros analisados.

Foram formulados  modelos  geotécnicos  para os depósitos Panela,  Outeiro,  Crespo 

Neto (2004) e Life. Eles serão utilizados nas análises de aterros de vias sobre drenos verticais  

ou sobre estacas e geogrelhas, construídos sobre depósitos de solo mole com as características 

de cada modelo.

Para a formulação dos modelos, foram escolhidos parâmetros que pudessem fornecer 

estimativas  para  o  cálculo  da  magnitude  de  recalques,  prazo  de  execução  e  análise  da 

estabilidade  na construção de um aterro de vias sobre drenos verticais.  Os modelos foram 

formulados através da adoção de valores que representassem o comportamento do solo em 

faixas de profundidade, para cada um dos parâmetros analisados. 

Para o peso específico natural,  foram adotados valores inferiores à média observada 

nos resultados dos ensaios. Para o índice de compressão, resistência não-drenada e razão de 

sobreadensamento,  procuraram-se  valores  próximos  à média  aritmética  dos resultados  dos 

ensaios. Para o coeficiente de adensamento vertical, as faixas de valores adotadas aproximam-

se da média geométrica dos resultados observados.
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5 ANÁLISE DOS MODELOS GEOTÉCNICOS

O objetivo deste capítulo é analisar duas alternativas construtivas para aterro de uma 

via  urbana a ser construída sobre os modelos geotécnicos elaborados a partir  do banco de 

dados geotécnicos da Barra e do Recreio apresentados no capítulo 4, sob o ponto de vista da 

técnica, prazo e custos construtivos. 

Serão efetuadas análises do tempo de adensamento de um aterro convencional e de um 

aterros sobre  drenos,  em função  da variação  de parâmetros  tais  como tipo  de drenagem, 

espessura  da  argila  mole  e  coeficientes  de  adensamento.  Com isso,  busca-se  obter  uma  

“sensibilidade” quanto ao comportamento de aterros sobre diferentes depósitos.

Serão realizados o dimensionamento de aterros de via sobre drenos verticais e sobre 

estacas com reforço de geogrelha.  O estudo do aterro sobre drenos englobará definição da 

geometria, avaliação da previsão de recalques, análise de estabilidade e estimativa de prazo e 

custos construtivos,  para diversos modelos geotécnicos. Já o estudo do aterro sobre estacas 

contemplará a definição  da geometria,  o cálculo das dimensões de estacas e geogrelha  e a 

previsão de custos construtivos, para cada modelo adotado. 

Por  fim,  será  efetuada  a  comparação  dos  custos  e  prazos  construtivos  das  duas 

alternativas em função do modelo geotécnico adotado.

5.1. ANÁLISE DO TEMPO DE ADENSAMENTO DE UM ATERRO CONVENCIONAL

Conforme foi apresentado no capítulo 2, aterro convencional é aquele que não possui 

qualquer dispositivo acelerador de recalques. Assim sendo, após aplicado o carregamento de 

construção do aterro, o excesso de poropressão fará com que a água procure o caminho mais 

curto até a saída do depósito. 
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Neste caso, surgem duas hipóteses a serem consideradas na análise: camada drenante 

presente apenas na parte superior do depósito (drenagem simples) ou presente em ambas as 

faces da argila (drenagem dupla). 

Uma vez que o tempo para dissipação das poropressões independe da amplitude do 

carregamento, não serão feitas considerações acerca da espessura de aterro necessária  para 

compensar os recalques e atingir a cota de projeto. Além disso, imagina-se que, qualquer que 

seja a espessura do aterro, ela é aplicada em um carregamento único, com tempo construtivo  

desprezível em relação ao tempo de ocorrência dos recalques,  ou seja,  não serão aplicadas 

correções nas curvas tempo x recalque devido ao período construtivo.

A  presença  de  drenagem  simples  ou  dupla  altera  significativamente  o  tempo 

necessário para a dissipação das poropressões. A FIG 5.1 mostra um exemplo  de curva de  

dissipação de poropressões em função da espessura de argila mole considerada no depósito. O 

coeficiente  de adensamento  vertical  (cv)  considerado  no  cálculo  foi  de  15x10-8  m2/s,  que 

corresponde ao maior cv dos modelos geotécnicos apresentados no capítulo 4.

Percebe-se que, para um tempo construtivo de 3 anos, comum em empreendimentos 

imobiliários, somente será possível a construção de um aterro sem drenos sobre um depósito  

de 8m de espessura de argila  mole se ele possuir drenagem dupla e cv suficientemente alto, 

uma vez que a variação dos valores de cv altera significativamente essa análise. 
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FIG 5.1 – Tempo para ocorrência de 90% do recalque em função da 
espessura da argila mole, para drenagem simples ou dupla.

A FIG 5.2 mostra a variação que ocorre na mesma curva de drenagem dupla mostrada 

anteriormente, quando se altera o cv do depósito. A faixa total de variação de valores de cv 

mostrada  na  figura  (0,4x10-8 a  15x10-8  m2/s)  corresponde  à  faixa  de  valores  obtidos  nos 

modelos geotécnicos,  com seus respectivos nomes mostrados na figura.  Além disso, foram 

inseridas curvas para valores intermediários de cv.

O gráfico  mostra  que,  para valores  de cv muito  baixos,  é  praticamente  inviável  a 

construção de um aterro sem drenos verticais em um prazo inferior a 3 anos, qualquer que seja 

a espessura de argila mole do local.
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FIG 5.2 – Tempo para ocorrência de 90% do recalque na construção de um aterro 
sem drenos, em função da espessura da argila, para diversos coeficientes 

de adensamento vertical, considerando-se drenagem dupla.

5.2. ANÁLISE DO TEMPO DE ADENSAMENTO DE UM ATERRO SOBRE DRENOS 

VERTICAIS
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Quando  o prazo  para  construção  de um aterro  convencional  se  torna  inviável  em 

função das características do depósito, uma alternativa a ser analisada é a utilização de drenos 

verticais para aceleração do adensamento, e conseqüente diminuição do prazo construtivo. Os 

dispositivos  aceleradores  de  recalques  utilizados  atualmente  são  os drenos  fibroquímicos, 

também denominados geodrenos. Sua disposição pode ser em malha quadrada ou triangular, 

de acordo com a preferência do projetista.

Saye (2001), em seus estudos sobre as perturbações ocorridas na cravação de drenos 

pré-fabricados,  conclui que a perturbação é maior conforme se diminui o espaçamento dos 

drenos, fazendo com que o ganho na aceleração dos recalques se torne pouco significativo.

Neste  estudo,  todos  os  cálculos  serão  feitos  considerando  malha  triangular,  

espaçamento de 1,5m, e drenos fibroquímicos de seção 0,5x10cm, cujos parâmetros, segundo 

Barron  (1948)  e  Hansbo  (1979),  são  de=1,58m,  dw=0,067m,  F(n)=2,41.  Não  foram 

considerados os efeitos de amolgamento (smear) da região ao redor dos drenos. A resistência 

hidráulica dos drenos foi considerada desprezível.

O  cálculo  da  drenagem  pelos  drenos  verticais  é  feito  a  partir  do  coeficiente  de 

adensamento  horizontal  (ch)  que pode ser  obtido  através  de  ensaios  de piezocone ou por 

correlação  com o  cv.  Não  há  ensaios  no  local  que  indiquem  a  melhor  correlação  a  ser 

utilizada.  Neste  trabalho,  será  adotada  a  correlação  ch/cv=1,5,  semelhante  ao  depósito  de 

Sarapuí.  Assim,  para aterros sobre drenos,  o  cálculo  pode ser  efetuado considerando-se a 

drenagem  vertical  e  radial  (drenagem  combinada)  ou  considerando-se,  mais 

conservativamente, a drenagem apenas radial (puramente horizontal). 

A  FIG 5.3  mostra  o  resultado  do  cálculo  feito  pelos  dois  métodos  para  diversas  

espessuras  de argila.  O valor  do cv adotado para este  exemplo  foi  3,0x10-8  m2/s.  Pode-se 

perceber  que,  para  grandes  espessuras  da  camada  de argila,  a  contribuição  da  drenagem 

vertical é muito pequena, podendo ser adotada em projeto a hipótese de drenagem puramente 

horizontal,  cujo  cálculo  é  consideravelmente  mais  simplificado  do  que  para  drenagem 

combinada.
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FIG 5.3 – Comparação do tempo para recalque em função da espessura da 
camada de argila, para drenagem combinada e puramente horizontal.

A FIG 5.4 mostra a variação do tempo para ocorrência de 95% do recalque em função  

da espessura da camada de argila mole, para diversos valores de cv. Percebe-se que, em todos 

os  casos,  há  a  presença  de  um patamar  a  partir  do  qual  a  drenagem  vertical  deixa  de 

contribuir. 

   

FIG 5.4 - Tempo para ocorrência de 95% do recalque na construção de um 
aterro com drenos, em função da espessura da argila, para diversos 
coeficientes de adensamento vertical, com drenagem combinada.
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5.3. DIMENSIONAMENTO  DE  UM  ATERRO  SOBRE  DRENOS  VERTICAIS 

CONSTRUÍDO EM ETAPAS

A construção de um aterro de via  sobre drenos verticais  deve levar  em conta não 

apenas  o  prazo  construtivo,  mas  também  parâmetros relacionados  à  geometria  do  aterro, 

necessidade  de  reforço  e  bermas  de  equilíbrio,  magnitude  de  recalques,  estabilidade 

construtiva e avaliação de custos. A partir dos modelos geotécnicos apresentados no capítulo  

4, serão realizadas previsões de comportamento de aterros sobre drenos verticais, e descritos 

os comentários julgados pertinentes acerca dos resultados obtidos.  Apesar de apresentados 

separadamente  nos  itens  subseqüentes,  a  análise  dos  recalques,  estabilidade  e  prazo 

construtivo  deve  ser  efetuada  simultaneamente,  com freqüentes  iterações,  em  função  da 

interligação a que estão sujeitos.

5.3.1. GEOMETRIA DO ATERRO

O foco deste trabalho é o estudo de soluções construtivas para aterros de vias urbanas.  

No intuito de possibilitar a comparação dos resultados, todos os cálculos serão realizados para 

a mesma situação de projeto: deseja-se construir, a partir  da cota zero, um aterro com cota 

final  acabada  +3,0  m,  e  largura  final  da  plataforma  igual  a  30m,  conforme  FIG 5.5.  A 

inclinação do talude e a dimensão das bermas devem atender aos requisitos de estabilidade do 

aterro, não sendo parâmetros de entrada das análises.

FIG 5.5 – Geometria esquemática considerada para o aterro.
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5.3.2. PREVISÃO  DE  RECALQUES  POR  ADENSAMENTO  PRIMÁRIO  E 

SECUNDÁRIO

Conforme  tratado  no  capítulo  3,  os  depósitos  estudados  apresentam  variação  de 

espessura de 0 a 22m de solos moles.  Assim,  é interessante conhecer o comportamento dos 

mesmos não apenas nas suas espessuras máximas,  mas também em valores intermediários.  

Com base nessa premissa, buscou-se o dimensionamento de soluções construtivas de aterros 

sobre drenos verticais para espessuras de 2m, 4m, 8m, 10m ou 12m, dependendo do modelo  

adotado. Com isso, pôde-se ter uma idéia da variação de prazos e custos para cada depósito, 

em variadas espessuras de solo mole.

O modelo Panela apresenta espessura máxima  de 16m de argila  muito mole a mole, 

com 4 camadas de 4m cada, com comportamento diferenciado entre si.  Para se analisar as 

espessuras  intermediárias,  foram  adotadas  duas  hipóteses  distintas.  A  primeira  delas 

pressupõe que todas as camadas estarão presentes em qualquer espessura de argila mole que 

se adotar, na mesma proporção de espessuras constante no modelo original, motivo pelo qual 

esta hipótese foi denominada Panela com espessuras proporcionais (FIG 5.6.a). Foram, então, 

analisadas verticais com 2m, 4m, 8m e 12m de solo mole. 

A outra hipótese supõe que as camadas do modelo original têm espessura fixa, e que 

ao  se  analisar  um ponto  do  depósito  com espessura  intermediária,  este  terá  as  mesmas 

camadas  do modelo  original  que apareçam até àquela  profundidade.  Assim,  por exemplo, 

tratando-se de uma  vertical  com 8m de espessura,  ela  seria  formada  pelas  duas  camadas  

superiores de 4m mostradas no modelo. Por esse motivo, esta hipótese foi denominada Panela 

com espessuras fixas (FIG 5.6.b). Neste caso, foram analisadas verticais com 4m, 8m e 12m 

de  solo  mole.  Cabe  ressaltar  que  esta  hipótese  apresenta  maior  correspondência  com o 

mecanismo  de  deposição  de  solos  marinhos  sedimentares,  podendo  ser  considerada  mais 

condizente com a realidade.
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FIG 5. 6 – Hipóteses de espessuras intermediárias no modelo Panela: 
(a) espessuras proporcionais; (b) espessuras fixas.

No modelo Life, foi também adotada a hipótese da proporcionalidade para a camada 

superficial turfosa, considerando que o modelo original tem espessura máxima de 10m de solo 

mole.  Foram,  então,  analisados  pontos  com 4m,  8m e  10m  de  solo  mole.  Nos  demais  

modelos, não houve necessidade de se adotar tais hipóteses.

No modelo Outeiro, a espessura de 2m de aterro existente foi considerada presente em 

todas as análises,  e a espessura de solo mole  foi contada a partir  de 2m de profundidade. 

Assim,  a  vertical com 8m de espessura de argila  mole  tem profundidade total de 10m.  O 

mesmo  comportamento  foi  adotado  para  o  modelo  Crespo  Neto  (2004),  que  também 

apresenta camada superficial de aterro existente. Em ambos os casos, as verticais analisadas  

tinham espessuras de 4m, 8m e 12m de argila mole.

No  total,  foram  analisados  15  aterros  diferentes,  um para  cada  perfil  geotécnico 

modelado. Os resultados serão apresentados no item 5.3.5.

A estimativa dos recalques foi feita através de cálculos em planilhas eletrônicas. Como 

dados de entrada,  foram utilizados  os valores  dos parâmetros de acordo com os modelos 

geotécnicos apresentados no capítulo 4. O peso específico do aterro foi considerado como 18 

kN/m3. A magnitude do recalque primário foi calculada pela expressão do recalque primário  

unidimensional,  considerando-se a submersão do aterro. Foi utilizado o método da cota fixa  

(FIG 5.7),  que considera  que  a  cota inicial  do  aterro deve  ser  suficiente  para  que,  após 

ocorridos os recalques primário e secundário, a cota final seja a de projeto. 
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FIG 5.7 – Método da cota fixa para a consideração dos recalques.

O recalque secundário foi estimado pela expressão proposta por Martins et al. (1997):

onde: Δhsec: recalque secundário;
CR = Cc/(1+e0): coeficiente de compressão de cada camada;
harg: espessura de cada camada de argila.

Para  consideração  das  etapas  construtivas,  a  poropressão  não-dissipada  de  uma 

camada foi considerada para a camada seguinte, e o tempo de construção de cada etapa não 

foi  considerado  nos cálculos.  A compensação  do  recalque  secundário  foi  efetuada com a 

consideração de uma etapa de sobrecarga, a ser retirada após a ocorrência do recalque para ela 

previsto.  Conforme  mencionado  anteriormente,  foi  adotada  malha  triangular  com 

espaçamento 1,5m para os drenos verticais.

5.3.3. AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DO ATERRO

A estabilidade de cada um dos 15 modelos de aterros de via citados anteriormente foi 

avaliada através de um software de análise de estabilidade, tendo sido obtidos os resultados 

apresentados no item 5.3.5. 

A  FIG  5.8  mostra  o  comportamento  típico  esquemático  da  variação  do  fator  de 

segurança  (FS)  conforme  as  etapas  de  carregamento  e  dissipação  de  poropressões  vão 

ocorrendo. Adota-se o como FS limite para etapas intermediárias o valor de 1,3, e para etapas  

definitivas  o valor  de 1,5,  conforme  mostrado na  figura.  A curva  da figura  foi obtida da  

análise de estabilidade do modelo Panela, considerando-se todas as fases de carregamento e 
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dissipação  de  poropressões,  com conseqüente  recalque.  Nesta  figura,  foram consideradas 

espessuras iguais  para todas as etapas construtivas.  Ela representa o comportamento típico 

esquemático  dos modelos  Panela  e  Life,  constituídos de argilas  de baixa  resistência  não-

drenada e alta compressibilidade, quando as etapas construtivas possuem espessuras iguais.

FIG 5.8 – Curva esquemática típica de variação de FS com as fases de 
carregamento e dissipação de poropressões em um aterro sobre 
drenos verticais construído em etapas sobre o modelo Panela.

Pode-se perceber que a situação crítica em termos de estabilidade é o carregamento da 

etapa 1, já que ele é o que mais se aproxima do FS limite.  Por esse motivo, as análises de  

estabilidade  dos  demais  modelos  de  aterros sobre  drenos  foram efetuadas  apenas  para  a 

primeira etapa de carregamento, e os valores de FS mostrados no item 5.3.5 são referentes a 

essa  etapa.  Cabe  ressaltar  que  outros critérios  de  análise  de dimensionamento  podem ser 

adotados, obtendo-se curvas de variação de FS diferentes.

Os parâmetros geotécnicos considerados para o material que compõe o aterro foram 

peso específico γ = 18 kN/m3, ângulo de atrito  φ = 30º e coesão c = 10kPa. A camada de 

fundação  foi  considerada  com γ  =  17  kN/m3  e  φ =  30º.  A  sobrecarga  de  tráfego  foi 

considerada igual a 10 kN/m2. 
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Neste estudo, foram consideradas geogrelhas unidirecionais  com resistência nominal 

de 50, 100, 150, 200, 250 e 300kN/m na direção longitudinal. O reforço pode ser considerado 

temporário, já que tem finalidade de suportar apenas a primeira etapa de carregamento, até 

que a argila ganhe resistência e possa suportar as demais etapas. A análise da estabilidade do 

aterro após o ganho de resistência da argila mostrou que ele é capaz de se sustentar sem a 

necessidade do reforço. Assim, foi considerado para o reforço apenas um fator de redução de 

instalação FS=1,15. 

O dimensionamento usual de um aterro em etapas é feito arbitrando-se as espessuras 

das  etapas  em função  do  número  de  etapas  construtivas  desejadas  e  das  amplitudes  dos 

recalques, com a conseqüente análise da estabilidade para validar tais espessuras, fornecendo 

o fator de segurança para o aterro. Procura-se utilizar alturas o mais elevadas possível,  para 

que a argila  mole  ganhe resistência  mais  rapidamente,  sendo capaz de suportar as demais  

camadas. Quando necessário, aplica-se uma camada de reforço de geogrelha para aumentar o 

FS. 

Nos modelos Panela e Life, a resistência não-drenada era tão baixa que foi necessário  

atuar de maneira inversa. Primeiramente, arbitrava-se o fator de segurança limite (FS = 1,30)  

e a geogrelha de maior resistência (300 kN/m). Com esses dados, iteragia-se até a obtenção de 

uma  espessura  de  aterro,  que  então  era  inserida  no  contexto  do  cálculo  dos  recalques,  

fornecendo  o  número  de  etapas  necessárias  para  satisfazer  o  comportamento  necessário,  

considerando-se espessuras iguais para cada etapa. Somente em casos de baixas espessuras de 

argila mole foi possível trabalhar com geogrelhas de resistência mais baixa, e não tão próximo 

ao FS limite.

Os valores de Su apresentados nos modelos foram corrigidos segundo  Bjerrum,  de 

acordo com a faixa de IP correspondente. O fator de correção foi significativo nos casos dos 

modelos Panela,  Crespo Neto (2004) e Life,  variando de 0,46 a 0,70, o que, multiplicados 

pelos valores já baixos de Su não-corrigido, forneceram resistências tão baixas quanto 2 kPa 

para a camada superficial, sendo mais um fator agravante para tornar o modelo Panela o pior 

caso estudado neste trabalho. Já no modelo Outeiro, os baixos valores de IP levaram a fatores 

de correção de 0,90, pouco significativos em comparação aos demais.

A  análise  de  estabilidade  de  cada  aterro  foi  efetuada  por  superfícies  de  ruptura 

circulares ou em cunha. Em todos os 15 casos, a ruptura em cunha apresentou valores de FS  
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inferiores aos obtidos para a ruptura circular. Regra geral, a base da cunha ficava no limite  

entre a camada de argila muito mole (ou turfa) e a camada de argila mole, ou seja, no ponto 

onde houvesse grande variação de valores de Su. Tal comportamento é típico de turfas que, 

por apresentarem valores de Su sensivelmente mais baixos que as argilas que a circundam, 

provocam ruptura em forma de uma cunha que passa exatamente pelo limite do depósito, fato  

que pode ser confirmado por instrumentação. 

A FIG 5.9 mostra o resultado da análise de estabilidade do modelo Life,  com 4m de 

espessura de solo mole, e ruptura por cunha.

FIG 5.9 – Análise de estabilidade da 1ª etapa de carregamento do 
modelo Life, com 4m de espessura de camada mole.

5.3.4. ESTIMATIVA DE PRAZO CONSTRUTIVO

O prazo construtivo foi avaliado através da estimativa da dissipação das poropressões 

geradas  em  cada  etapa  de  carregamento.  Para  tanto,  foi  considerada  drenagem  dupla  e 

combinada para a camada de argila. Os valores de cv foram obtidos dos modelos geotécnicos 

formulados e a relação ch/cv=1,5 foi considerada constante.

Buscou-se trabalhar  com dissipação de,  no  mínimo,  70% das poropressões de uma 

etapa antes da construção da etapa seguinte. No modelo Outeiro, o cv era tão alto que permitiu 

considerar U=95%, com etapas construídas a cada 4 meses.  Nos modelos Life e Panela,  os 
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valores de cv relativamente baixos possibilitaram dissipações entre 80% e 90%, com prazos de 

18 a 30 meses entre etapas construtivas. Entretanto, nos valores extremamente baixos de cv do 

modelo Crespo Neto (2004), trabalhou-se no limite de U=70%, obtendo-se longos períodos de 

até 54 meses entre etapas.

5.3.5. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os  resultados  das  análises  dos  15  aterros  sobre  drenos  verticais  encontram-se  na 

TAB 5.1.  Os recalques foram consideravelmente elevados para os modelos Panela  e Life,  

moderados para o modelo Crespo Neto (2004) e relativamente baixos para o modelo Outeiro. 

5.3.6. PREVISÃO DE CUSTOS CONSTRUTIVOS

A previsão dos custos construtivos foi feita a partir de orçamentos aproximados para 

os principais serviços necessários à construção do aterro de uma via sobre drenos, conforme 

exemplo mostrado na TAB 5.2. 

O aterro foi considerado para duas situações: com ou sem submersão. Para o aterro 

sujeito a submersão, foi considerado que não existe necessidade de controle de compactação, 

adotando-se um empolamento de 20%. Para o aterro que está fora da previsão de submersão 

pelo recalque, foi considerado empolamento de 40%. Em ambos os casos, o empolamento foi  

computado na  composição  do custo do serviço,  e  o  quantitativo  apresentado refere-se  ao 

volume geométrico. Em todos os casos foi considerada uma camada de areia de 50 cm de 

espessura  a  ser  lançada  logo  acima  do  terreno  original,  com a  finalidade  de  propiciar  o 

escoamento  da  água  proveniente  dos  drenos  verticais.  Nos  modelos  Panela  e  Life,  que 

possuem  camada  superficial  de  solo  muito  mole,  a  areia  serve,  ainda,  como  aterro  de 

conquista. Nesses casos, em função da baixa resistência do solo superficial,  foi considerado 

um geotêxtil em toda a largura do aterro de conquista, que inclui a largura das bermas laterais.  

Nos casos  em que há  reforço  com geogrelha,  esta  é  considerada em uma  única  camada, 

disposta em toda a base do aterro, inclusive sob as bermas laterais.
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TAB 5.1 – Resultados das análises dos aterros de vias sobre drenos verticais.

Panela com espessuras 
proporcionais

Panela com 
espessuras fixas

Outeiro
Crespo Neto 

(2004)
Life

Espessura da camada de solo mole 2m 4m 8m 12m 4m 8m 12m 8m 12m 4m 8m 12m 4m 8m 10m

Profundidade do nível d’água (m) 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 0

Recalque primário e secundário 
estimados (m)

1,5 2,6 4,5 6,0 2,2 4,3 6,1 1,0 1,3 1,0 1,9 2,9 2,0 3,4 4,0

Quantidade de etapas construtivas 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4

Altura da 1ª etapa (m) 1,8 2,4 2,7 2,7 2,0 1,6 1,9 3,0 3,0 2,1 2,4 2,8 1,8 2,1 2,2

Altura da sobrecarga (m) 2,7 3,8 3,3 2,3 3,0 0,9 0,5 2,2 2,4 2,1 2,2 2,4 2,0 2,0 1,9

Tempo por etapa (mês) 14 18 24 36 18 24 36 4 4 36 48 54 20 26 30

U% de cada etapa 80 70 70 82 71 72 69 95 95 67 68 69 88 89 91

Inclinação do talude n (1V : nH) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,3 3,3

Largura da berma (m) 5 10 15 15 20 15 15 0 0 5 5 5 0 5 10

Altura da berma (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 0 1,5 1,5

Reforço na base do aterro (kN/m) 50 50 200 300 200 250 300 0 0 0 50 100 100 200 200

Fator de segurança ao fim da 
construção da 1ª etapa

1,50 1,44 1,34 1,32 1,42 1,36 1,32 1,51 1,42 1,45 1,47 1,45 1,41 1,40 1,31

Largura ocupada por drenos (m) 50 57 60 60 63 67 67 45 45 48 48 48 45 53 60

Largura do aterro de conquista (m) 50 70 80 80 90 100 100 45 45 55 55 55 45 60 80
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TAB  5.2  –  Orçamento  da  construção  de  um  aterro  de  via  sobre  drenos  verticais,  com 
dimensões de 1000m x 30m, no modelo Panela com espessuras proporcionais,  com 12m de 
argila mole. Valores de setembro de 2008.

Serviços Unidade Quantidade
Valor 

unitário 
(R$)

Valor do 
serviço (R$)

Execução  de  reforço  com  geotêxtil  30/30 
kN/m em 1 camada,  inclusive forneciamento 
do geotêxtil.

m2 80.000        11,00          880.000,00 

Execução  de  colchão  drenante  de  areia 
executado  como  aterro  compactado 
mecanicamente,  inclusive  fornecimento  de 
material (aterro de conquista).

m3 40.000        30,00       1.200.000,00 

Instalação de drenos verticais pré-fabricados, 
em  malha  triangular  de  1,5  m de  distância, 
diâmetro  equivalente  de  0,06  m,  inclusive 
fornecimento dos drenos.

m 369.504          8,00       2.956.033,38 

Execução de  reforço  com  geogrelha  300/30 
kN/m em  1  camada,  inclusive  fornecimento 
da geogrelha.

m2 80.000        50,00       4.000.000,00 

Aterro  com  material  de  primeira  categoria, 
levemente  compactado,  considerado 
empolamento de 20% (etapas 1 e 2 e bermas).

m3 278.160        15,00       4.172.400,00 

Aterro  com  material  de  primeira  categoria, 
compactado  a  90%  do  Proctor  Normal, 
empolamento de 30% (etapas 3 e 4).

m3 246.437        19,00       4.682.296,67 

Total estimado R$   17.890.730,04 

Área útil da plataforma m2 30.000

Custo construtivo por área   R$/m2               596,36 

Os drenos verticais  foram considerados espalhando-se por todo o corpo do aterro e 

mais dois terços da largura das bermas. Seu comprimento é igual à espessura de argila mole  

considerada.

Os custos dos materiais e serviços foram obtidos através de cotações com empresas da 

cidade do Rio de Janeiro, em valores de setembro de 2008. Não foram considerados os custos 

de mobilização de equipamentos e instrumentação do aterro, já que eles possuem grande parte 

de  seu  valor  constituído  por  parcelas  fixas  ou com pouca  variação  com o  aumento  das 

dimensões da obra. Tampouco foram considerados os custos de remoção do aterro utilizado 

como sobrecarga, uma vez que esse material é comumente vendido para outras obras.

Percebe-se que os itens que mais pesam no custo são os que se referem ao aterro, que, 

juntos, correspondem a aproximadamente 50% do valor total. Esse comportamento repetiu-se 
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em todos os modelos analisados, com os custos do aterro variando entre 50% e 70% do valor 

total.  Cabe  ressaltar  que, no  presente estudo, todo o material  necessário  para o aterro foi  

cotado a preços comerciais. Esse valor poderia sofrer grandes reduções nas situações que, por 

razões diversas, fosse possível a obtenção desse material a custos menores. Situação análoga 

ocorre com o aterro de conquista,  que foi considerado como areia a valores comerciais,  e 

algumas vezes ocorre aproveitamento de material de dragagem, baixando consideravelmente 

o seu custo unitário. Não cabe a este trabalho avaliar todas as situações possíveis na prática, 

mas é importante que os valores aqui apresentados sejam analisados sob a ótica da realidade  

de cada obra, para que as comparações sejam realizadas de maneira adequada.

O gráfico comparativo dos custos construtivos dos aterros sobre drenos verticais para 

os modelos geotécnicos estudados é apresentado na FIG 5.10.

  
FIG 5.10 – Custos construtivos dos aterros sobre drenos verticais nos modelos analisados,     a 

espessuras de camadas compressíveis variáveis. Valores de setembro de 2008.

Percebe-se  grande  variação  nos  custos  construtivos  quando  se  varia  o  modelo 

analisado.  Para uma mesma  espessura de solo compressível,  o custo pode ser  até 4  vezes 

superior. Cabe ressaltar que os modelos analisados correspondem a regiões geograficamente 

próximas  e  que,  em  primeira  instância,  poderiam  ser  consideradas  com  o  mesmo 

comportamento. Isso reforça a importância do estudo aprofundado da situação antes de uma 
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solução  construtiva  em região  de  solo  mole,  com a  realização  de campanhas  de  ensaios 

exaustivas,  a  contratação  de  um  projeto  de  solução  técnica  executado  por  engenheiro 

geotécnico com vivência na situação da região, além da execução e instrumentação realizadas 

por empresas especializadas.

5.4. DIMENSIONAMENTO DE UM ATERRO SOBRE ESTACAS COM REFORÇO DE 

GEOGRELHA

Quando  a  execução  de  um  aterro  sobre  drenos  não  é  possível  por  questões  de 

magnitude  de recalques  ou prazo  construtivo,  deve-se  buscar  uma  alternativa  que  reduza 

prazos e recalques. Uma das alternativas possíveis é a construção de um aterro sobre estacas, 

com reforço de geogrelha. Suas principais vantagens em relação ao aterro sobre drenos são a 

rapidez na execução, uma vez que não é necessário aguardar o adensamento das camadas de 

solo mole, e os recalques pós-construtivos muito baixos, já que não há recalques secundários 

envolvidos no processo. A análise comparativa de custos construtivos será fundamental para a 

escolha da solução mais adequada para determinado modelo geotécnico.

5.4.1. GEOMETRIA DO ATERRO

A geometria  considerada para a  avaliação  do aterro sobre  estacas  com reforço  de 

geogrelha é mostrada na FIG 5.11.

FIG 5.11 – Geometria do aterro de vias sobre estacas reforçado com geogrelha.

90



5.4.2. DIMENSIONAMENTO PELA NORMA INGLESA BS 8006 (BSI, 1995)

No capítulo 2, mencionou-se que, em aterros estaqueados, a carga do aterro chega às 

estacas  através  do efeito  de  arqueamento  descrito  por  Terzaghi  (1943),  que  se  manifesta 

devido  às  características  de deformabilidade  distintas  dos  dois  materiais  que  compõem a 

fundação do aterro: as estacas e o solo de fundação ao redor delas. Devido à maior rigidez das  

estacas, estas apresentam deformações pouco significativas quando comparadas com o solo de 

fundação, sob as mesmas cargas impostas pelo aterro. Assim sendo, após o lançamento das 

primeiras camadas do aterro ocorrem recalques diferenciais dentro do corpo do aterro, o que 

dá origem ao efeito de arqueamento. 

O efeito de arqueamento entre os capitéis vizinhos induz maiores tensões verticais nos 

capitéis do que no solo de fundação do aterro (BSI, 1995), resultando numa distribuição não 

uniforme  das  tensões  verticais  ao  longo  da  base  do  aterro,  possibilitando  a  redução  das 

tensões verticais nos vãos entre capitéis de um aterro estaqueado (Borba, 2007). O reforço no 

aterro também elimina a necessidade de estacas inclinadas nas bordas do aterro (FIG 5.12a), 

pois os esforços horizontais são equilibrados através do geossintético (FIG 5.12b).

FIG 5.12 – (a) Aterro sem reforço com estacas inclinadas na borda do aterro; (b) aterro 
reforçado não necessita de estacas inclinadas (adaptado de BSI, 1995).

Dentre os diversos métodos de dimensionamento de aterro sobre estacas e geogrelhas, 

a norma inglesa BS 8006 (BSI, 1995) adota a hipótese de que todo o carregamento do aterro 

seja  transmitido  às estacas,  ou seja,  o  método não  considera  a  reação  da camada  de solo  

compressível  que resultaria  na diminuição  das cargas atuantes no reforço. Outros métodos 

(por exemplo, Kempfert  et al., 1997) consideram uma parcela de reação do solo abaixo  da 

geogrelha.  Almeida  et  al. (2008)  mostram que,  para  grandes  espessuras  de  solos  muito 
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compressíveis, tal reação não deve ser considerada, pois a geogrelha perde contato com o solo 

abaixo dela em função dos recalques que ocorrem na camada de aterro usada para a conquista  

do terreno, sobre a qual a geogrelha foi lançada, surgindo os vazios mostrados na FIG 2.6 do  

presente estudo.

O método de dimensionamento adotado neste trabalho foi o da norma BS 8006 (BSI,  

1995), que possibilita a determinação de vários parâmetros de projeto: carga vertical sobre os 

capitéis  (FIG  5.13),  tensão  atuante  na  geogrelha,  espaçamento  máximo  entre  estacas,  

comprimento de ancoragem do reforço e área a ser estaqueada objetivando prevenir qualquer  

instabilidade nas extremidades do aterro (FIG 5.14). 

FIG 5.13 – Distribuição da carga vertical entre capitéis e reforço 
(adaptado de BSI, 1995).

FIG 5.14 – Instabilidades na borda do aterro: (a) escorregamento; 
(b) movimento horizontal (adaptado de BSI, 1995).

Cabe  ressaltar  que,  uma  vez  que  o  método  BS  8006  (BSI,  1995)  não  leva  em 

consideração o solo de fundação do aterro, não foi necessário considerar os parâmetros dos 

modelos  geotécnicos  propostos  no  capítulo  4  para  o  dimensionamento  do  reforço  de 

geogrelha. A estratigrafia  de cada local foi necessária para a determinação da capacidade de 

cálculo das estacas, como será apresentado posteriormente.
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A posição da geogrelha dentro do aterro é definida em função da cota do topo dos 

capitéis, já que ela é lançada sobre os mesmos. Para a determinação dessa cota, Almeida et al. 

(2008)  consideram  duas  hipóteses:  (a)  os  capitéis  são  executados  acima  do  aterro  de 

conquista,  e os espaços entre eles são completados com aterro; (b) o aterro de conquista é 

escavado nas dimensões do capitel, para que o seja executado dentro do aterro. Neste estudo, 

foi considerada a hipótese (a), ou seja, com capitéis acima do aterro de conquista. Uma vez  

que as espessuras consideradas para o aterro de conquista e os capitéis eram, respectivamente, 

de 50 cm e 20 cm,  a geogrelha foi considerada na cota 0,70 m.  Para se atingir  a cota da 

geometria (3,00 m), foi necessária  uma espessura de 2,30 m de aterro acima da geogrelha, 

espessura considerada para o dimensionamento da geogrelha.

Os  parâmetros  geotécnicos  do  material  que  compõe  o  aterro  foram  os  mesmos 

considerados para o aterro sobre drenos verticais,  ou seja,  peso  específico  γ = 18 kN/m3, 

ângulo de atrito φ = 30º e coesão c = 10 kPa. A sobrecarga de tráfego foi considerada igual a 

10 kN/m2. 

As  estacas  foram consideradas  com espaçamento  entre  eixos  de  2,5  m  e  capitéis  

quadrados de lado 1,0 m. Assim, a razão entre a espessura de aterro acima da geogrelha e o 

espaçamento  entre  faces  de  capitéis  adjacentes  foi  de  1,5,  superior  ao  limite  de  0,7 

recomendado  por  BS  8006  (BSI,  1995)  e  Sandroni  (2006)  para  que  não  ocorram  as 

deformações no topo do aterro em função da deformação na geogrelha (FIG 2.5).

A carga admissível de tração na geogrelha é obtida dividindo a carga de ruptura em 

faixa larga (Fk, obtida conforme NBR 12824, [ABNT, 1993]) por um coeficiente de segurança 

global,  obtido pela multiplicação de valores parciais,  os quais procuram levar  em conta os 

diversos  aspectos que  ameaçam a  integridade  ou reduzem a capacidade  da  geogrelha.  A 

fixação do valor das parcelas e do valor global do coeficiente de segurança fica a cargo do 

projetista, o qual se vale de sua experiência, de seu bom senso, de suas expectativas sobre a 

qualidade de execução da obra, bem como do apoio dos fabricantes das geogrelhas (Sandroni,  

2006).

Neste  estudo,  foram  considerados  os  seguintes  fatores  de  segurança  parciais,  

estimados  a partir  de  dados de catálogos de  geogrelhas  de um fabricante  reconhecido  no 

mercado brasileiro:
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a) Deformação lenta, para tempo de projeto de 75 anos, considerando intervalo de 
confiança de 95%: FSfluência = 1,64;

b) Danos mecânicos de instalação, para solo envolvente de argila, silte ou areia:  
FSmec = 1,05;

c) Danos ambientais, para solo com pH neutro (4 a 9): FSamb = 1,03;

d) Manufatura e outras incertezas inerentes à geogrelha: FSincertezas = 1,10.

O fator  de segurança  global  foi  de FS  =  1,95.  A  resistência  de  projeto  é  obtida  

dividindo-se a resistência nominal de ruptura na faixa larga pelo fator de segurança global.  

Neste estudo, foi considerada geogrelha unidirecional com resistência nominal de ruptura de 

300  kN/m na  direção  longitudinal.  Para  satisfazer  ao  equilíbrio  de  cargas  em ambas  as 

direções,  adotou-se  2  camadas  de  geogrelha  dispostas  perpendicularmente.  Assim,  a 

resistência de projeto para cada direção é igual a 154 kN/m.

A deformação máxima  adotada para mobilização  da resistência  da geogrelha foi de 

6%, e a deformação máxima por fluência adotada para cargas de utilização foi de 2%.

A inclinação do talude do aterro foi definida em função dos comprimentos necessários 

para evitar o movimento de escorregamento lateral do aterro (Le) e para ancoragem do reforço 

no talude (Lb), conforme esquema da FIG 5.15, chegando-se ao valor de 1V : 2,5H.

FIG 5.15 – Comprimentos necessários para garantir a estabilidade contra 
movimentação relativa de aterro e reforço (Le), arrancamento (Lb) 

e deslizamento de borda (Lp). (adaptado de BSI, 1995).
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Neste  estudo,  foram verificados  ambos  os estados-limite  (último  e  de  utilização), 

chegando-se aos resultados mostrados na TAB 5.3.

TAB 5.3 – Resultados do dimensionamento do aterro de vias sobre estacas com reforço de 
geogrelha.

Estado-limite
Último Utilização

V: carga vertical nas estacas (kN) 418 321

Lp: distância entre a face externa do último capitel e o pé do aterro 
(m)

4,4 4,4

H/(s-a): relação entre altura do aterro acima da geogrelha e vão 
entre faces de capitéis 

1,5 1,5

p’c: tensão atuante nos capitéis (kN/m2) 157,2 120,9

WT: Carga vertical distribuída suportada pelo reforço (kN/m) 91,2 70,2

Trp: força atuante no reforço (kN/m) 133,0 119,6

Le: comprimento mínimo do reforço para evitar movimentação do 
aterro sobre o reforço (m)

3,3 2,0

Lb: comprimento mínimo de ancoragem além da última linha de 
capitéis (m)

8,6 5,8

Percebe-se que a maior força atuante na geogrelha  ainda é inferior à resistência de 

projeto adotada,  o  que significa  que o dimensionamento  é adequado.  Entretanto,  como o 

comprimento de ancoragem é superior à distância existente entre a última linha de capitéis e o 

pé  do  talude,  é  importante  que  seja  estudada  uma  solução  adequada  para  garantir  a 

ancoragem, como um bloco de reação. A distância Lb é alcançada envolvendo-se o bloco de 

reação e retornando o reforço para o interior do aterro (Mello & Bilfinger, 2004). 

Spotti  (2006),  ao  comparar  os  resultados  obtidos  com  alguns  métodos  de 

dimensionamento  com  os  valores  medidos  na  área  experimental  do  aterro  estaqueado 

reforçado do SESC/SENAC e com resultados de simulações numéricas, conclui que o método 

BS 8006 (BSI, 1995) resulta em valor de tração no reforço muito superior aos outros métodos 

e  ao  valor  medido  experimentalmente  em  campo,  podendo  ser  considerado  bastante 

conservativo. Estes resultados mostram que a utilização deste método acarreta na utilização de 

maiores camadas de reforço com conseqüente elevação dos custos da obra. 

O dimensionamento das estacas foi feito pelo método Aoki & Velloso (1975). Este 

método foi originalmente concebido mediante correlações entre os resultados dos ensaios de 

penetração estática (CPT) e dinâmica (SPT) (Schnaid, 2000). 

95



Avaliou-se o perfil SPT de cada um dos modelos geotécnicos apresentados no capítulo  

4, chegando-se à FIG 5.16.

FIG 5.16 – Perfil de tipo de solo e NSPT para os modelos estudados.

A capacidade de carga última,  ou de ruptura (Qrup), da estaca,  dada pela  soma das 

resistências de ponta (Qponta) e lateral (Qlateral), e é expressa por:

onde:
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ap: área de ponta da estaca;

K e α: variáveis dependentes do tipo de solo;

Np: NSPT próximo à ponta da estaca;

Nm: NSPT médio para cada ΔL;

F1 e F2: coeficientes de correção das resistências de ponta e lateral da estaca;

P: perímetro da estaca;

ΔL: espessura de cada camada de solo.

A carga admissível (Qadm) da estaca é dada por:

onde FS é um fator de segurança tal que FS  ≥ 2,0, de acordo com a NBR 6122 (ABNT, 

1996).

 Analogamente  ao  que  foi  feito  para  o  dimensionamento  do  aterro  sobre  drenos, 

também serão considerados casos com espessuras menores de argila  mole (4m, 8m e 10m,  

12m e 16m, dependendo do modelo). Para tanto, foi necessária a consideração que, no perfil  

de NSPT, somente ocorreria a diminuição da espessura de argila mole, permanecendo as demais 

camadas com as mesmas características. Desta forma, foi possível a determinação da seção e 

do comprimento da estaca pré-moldada de concreto a ser utilizada em cada modelo, a cada 

profundidade estudada, chegando-se à TAB 5.4.

TAB 5.4 – Resultado do dimensionamento das estacas para cada perfil adotado.

Panela Outeiro C. Neto (2004) Life
Espessura de 
argila mole (m)

4 8 12 16 4 8 12 4 8 12 4 8 10

Lado da estaca 
quadrada (cm)

20 20 25 30 20 20 25 20 20 25 20 20 25

Comprimento da 
estaca (m)

17 20 24 27 17 22 23 19 20 21 17 21 21

Carga admissível 
(kN)

104
0

104
0

980 980 980 980 900 900
104
0

920 880 900 900

Carga no fuste 
(%)

61 62 51 52 68 69 59 70 47 55 82 82 77

Cabe  ressaltar  que  a  carga  que  o  aterro  passa  para  cada  estaca  (418  kN)  é  

relativamente pequena quando comparada com as cargas usuais de estacas de edificações, o 

que poderia levar à adoção de estacas com a menor seção capaz de resistir  a tais esforços. 
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Entretanto,  a camada  espessa de solo  mole  sujeita  a  estaca a esforços de flambagem que 

devem  ser  considerados  no  dimensionamento.  Neste  estudo,  as  restrições  de  apoio 

consideradas para a flambagem foram do tipo engaste-rótula, que apresentam comprimento de 

flambagem igual a 70% do comprimento da estaca imersa em argila mole.  A verificação da 

flambagem  foi  responsável  pela  variação  da  dimensão  adotada  para  a  estaca  a  grandes 

espessuras de argila mole, mostrada na TAB 5.4.

Neste estudo, foi considerado que o atrito negativo gerado pelo aterro de conquista é 

desprezível  comparado ao carregamento oriundo do aterro acima  da geogrelha.  Da mesma 

maneira,  neste cálculo não foram consideradas cargas horizontais ou momentos no topo da 

estaca, bem como carregamento lateral em profundidade. Discussão sobre ocorrência deste 

tipo de carregamento será apresentada no capítulo 6.

5.4.3. PREVISÃO DE CUSTOS CONSTRUTIVOS

A previsão de custos construtivos foi feita a partir de orçamentos aproximados para os 

principais  serviços  necessários à  construção de um aterro sobre estacas e  com reforço de 

geogrelha, para 1000 m de via, conforme exemplo mostrado na TAB 5.5. 

TAB  5.5 –  Orçamento  da  construção  de um aterro de  via  sobre  estacas  com reforço  de  
geogrelha,  com dimensões de 1000m x 30m, no modelo  Panela,  com 8m de argila  mole.  
Valores de setembro de 2008.

Serviços Unidade Quantidade
Valor 

unitário 
(R$)

Valor do 
serviço (R$)

Execução de reforço com geotêxtil 30/30 kN/m 
em  1  camada,  inclusive  forneciamento  do 
geotêxtil.

m2 42.500 11,00 467.500,00

Aterro  com  material  de  primeira  categoria, 
compactado a 90% do Proctor Normal. Volume 
geométrico. (Aterro de conquista).

m3 22.500 27,00 607.500,00

Cravação de estacas de concreto pré-moldadas, 
carga  de  trabalho  400  kN,  seção  quadrada 
20x20 cm, inclusive fornecimento de estacas.

m 102.448 60,00 6.146.880,00

Capitéis de concreto 100x100x20 cm. und 5.392 70,00 377.440,00
Execução  de  reforço  com  geogrelha  Fortrac 
300/30  kN/m,  em  2  camadas  dispostas 
perpendicularmente, inclusive forneciamento da 
geogrelha.

m2 51.500 100,00 5.150.000,00
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Aterro  com  material  de  primeira  categoria, 
compactado a 95% do Proctor Normal. Volume 
geométrico.

m3 72.500 27,00 1.957.500,00

Total estimado R$   14.706.820,00 
Área útil da plataforma m2 30.000

Custo construtivo por área   R$/m2               490,23 

Conforme  foi mostrado nos itens anteriores,  o dimensionamento da geogrelha  e do 

espaçamento entre estacas foi único para todos os modelos geotécnicos. A variação no perfil 

de sondagem SPT de cada modelo levou a estacas de seção e comprimento diferentes para 

cada espessura de cada modelo. 

No  estudo  realizado,  o  item que  mais  contribuiu  para  o  custo  foi  a  estaca,  que 

correspondeu a 40% a 60% do valor total da solução. A seguir, vem a geogrelha, com cerca 

de 35%. Juntos, esses itens responderam a aproximadamente 80% do custo total do aterro  

sobre estacas e geogrelha. O gráfico comparativo dos custos unitários construtivos dos aterros 

sobre estacas e com reforço de geogrelha, para os modelos geotécnicos estudados, a diversas 

profundidades, é apresentado na FIG 5.17.

Percebe-se  que  há  grande  proximidade  nos  valores  encontrados,  uma  vez  que, 

conforme mencionado, os únicos fatores que variam de um ponto a outro são a seção e o  

comprimento das estacas. Isso mostra que, para este caso, é possível tratar de um custo médio 

para a solução do aterro sobre estacas, conforme indicado na curva média da FIG 5.17.
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FIG 5.17 – Custo unitário construtivo do aterro sobre estacas e geogrelha para cada modelo 
geotécnico, a espessura de camada compressível variável. Valores de setembro de 2008.

5.5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CUSTOS CONSTRUTIVOS

Nos  itens  anteriores,  mostrou-se  que  as  duas  técnicas  executivas  apresentadas 

comportam-se de maneiras bastante distintas nos quesitos recalque e prazos. Muitas vezes, o 

empreendimento a ser realizado sobre a região traz consigo restrições a algum desses itens, 

caso em que se diz que há restrições técnicas para a escolha do processo executivo. 

Um exemplo é a construção de uma ferrovia sobre um depósito de argila  mole que,  

por apresentar limites rígidos quanto à magnitude de recalques totais e diferenciais durante a 

operação, restringe  a escolha  do método executivo  ao de menor  recalque  pós-construtivo. 

Outro exemplo é o caso de uma incorporação imobiliária  em terreno com espessas camadas 

de  solo  mole  que,  por  necessitarem de prazos  para estabilização  dos recalques  das  áreas 
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comuns  muito superiores aos prazos construtivos dos elementos estruturais,  inviabilizam a 

adoção do aterro sobre drenos como solução. 

Restrições com relação a rupturas quando as vias se localizam próximas a canais, caso 

muito comum na Barra e no Recreio, constituem outra situação de impedimento técnico para  

as soluções construtivas.

Entretanto, nos casos em que não há restrições a nenhuma das técnicas apresentadas,  

deve ser levado em consideração o custo da implantação de cada solução. A FIG 5.18 mostra 

o gráfico  comparativo  dos custos construtivos  de aterros sobre  drenos ou sobre estacas e 

geogrelha para os casos estudados. 

O  gráfico  mostra  que,  dependendo  do  depósito  estudado,  pode  haver  variação  da 

técnica mais  econômica para espessuras de solo mole variáveis.  Para o modelo Panela com 

espessuras  fixas,  o  aterro  sobre  drenos  se  mostrou  mais  caro  em  todas  as  espessuras 

analisadas. Inversamente, nos modelos Outeiro e Crespo Neto (2004), o aterro sobre drenos é 

sempre mais barato do que a alternativa de estacas e geogrelha, independente da espessura da 

camada compressível.  Já o modelo Panela com espessura proporcional apresentou um ponto 

onde há cruzamento dos custos de cada alternativa. O modelo Life, apesar de não apresentar 

cruzamento,  possui  inclinação  na  curva  que  indica  a  possibilidade  de  que,  caso  o  perfil  

geotécnico se estendesse por maiores profundidades, seria mais viável o aterro sobre estacas a 

partir  de 11m. Assim,  para os modelos Panela com espessura proporcional e Life,  o aterro 

sobre  drenos  somente  se  mostrou  mais  viável  a  espessuras  de  solo  mole  inferiores  a 

aproximadamente 6m e 11m, respectivamente.
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FIG 5.18 – Custo unitário construtivo dos aterros de vias sobre drenos 
verticais e sobre estacas e geogrelha. Valores de setembro de 2008.

A fim de realizar comparação com o estudo realizado por Almeida & Marques (2004), 

o custo unitário das soluções estudadas foi convertido para o Euro, à cotação de 01/09/2008,  

quando €1,00 = R$2,40, e plotado juntamente com os valores obtidos pela referência citada.  

As premissas de projeto adotadas por Almeida & Marques (2004) se encontram na TAB 5.6.  

O resultado da comparação é expresso na FIG 5.19.

TAB 5.6 – Premissas de projeto adotadas por Almeida & Marques (2004).

Aterro construído  em 1 etapa, com bermas, 
reforço e sobrecarga

Aterro sobre estacas com capitéis e reforço

Distância entre drenos = 1,7m
Comprimento  dos  drenos  =  espessura  da 
camada de argila
Cc/(1+e0) = 0,47 – 0,28, variável ao longo da 
profundidade; ch = 1,75 x 10-8 m2/s
Reforço de geotêxtil
Drenos  calculados  segundo  Barron  (1948) 
com drenagem horizontal

Distância entre estacas = 3m
Comprimento  das  estacas  =  estimativa  da 
profundidade de assentamento com base em 
SPT
Capitéis: 1m x 1m
Estacas: 20cm x 20cm
Geogrelha: duas camadas
Método de cálculo: Rogbeck et al. (1998)
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FIG 5.19 – Comparação dos resultados obtidos no presente estudo com outras referências.

Percebe-se grande distância entre os valores de custos obtidos no presente estudo e os 

obtidos por Almeida & Marques (2004). Buscou-se avaliar as condições sob as quais ocorreu 

a análise dos aterros pelos citados autores, a fim de se obter uma explicação plausível para 

tamanha diferença de custos. Foi possível observar que, em Almeida & Marques (2004):

 O aterro sobre drenos não possui reforço de geogrelha, o que diminui o custo;

 O CR é mais baixo do que os valores considerados neste estudo, diminuindo a 

magnitude dos recalques, e o conseqüente volume de aterro;

 O aterro de conquista não é considerado como sendo de areia, o que diminui o 

custo;

 O espaçamento entre as estacas é de 3,0m, maior do que o do presente estudo, 

o que diminui o custo;

 É possível  que a geogrelha  seja  considerada com resistência  inferior,  o  que 

diminuiria o custo;
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 É provável que tenha ocorrido aumento real (inflação) dos custos praticados 

entre 2004 e 2008, o que diminuiria o custo do estudo realizado em 2004;

5.6. ANÁLISE COMPARATIVA DOS PRAZOS CONSTRUTIVOS

A fim  de  se  visualizar  uma  análise  de  prazo  e  custo,  juntaram-se  nas  curvas  de 

variação  de  custos  construtivos  os  valores  dos  prazos  para  estabilização  dos  recalques 

mostrados na TAB 5.1, obtendo-se a FIG 5.20.

  

FIG 5.20 – Comparação entre custos e prazos (em meses) para diversas 
espessuras de camada compressível dos modelos geotécnicos analisados

Percebe-se que, em muitos casos, a solução sobre drenos é bastante demorada, com o 

tempo necessário para dissipação das poropressões podendo ser superior ao prazo disponível  

para execução de todo o empreendimento. Em casos como esses, o aterro sobre estacas pode 

ser uma situação mais viável. 
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No presente estudo, os prazos construtivos podem ser considerados muito elevados 

para os modelos Panela, Crespo Neto e Life, e baixos para o modelo Outeiro. Eles são função  

não apenas do cv do depósito, mas também do número de etapas necessárias para se atingir a 

cota final de projeto, uma vez que, para cada uma das etapas, deve-se aguardar o tempo de 

dissipação das poropressões geradas pelo alteamento do aterro. Desta forma, o modelo Crespo 

Neto (2004), que apresenta o menor cv observado no estudo, é o mais demorado quando a 

espessura de solo mole é de 4m, mas perde para o modelo Panela espessuras fixas quando a 

espessura passa para 12m, pois o primeiro somente envolve 3 etapas construtivas, enquanto 

que o modelo Panela envolve 5 etapas.

Um caso particular interessante ocorre no modelo Crespo Neto (2004) que, apesar de 

se enquadrar dentre os modelos que apresentam solução de aterros sobre drenos mais barata 

do que a alternativa de estacas, demanda prazos construtivos tão elevados para a dissipação 

das poropressões, que certamente inviabilizariam a escolha da alternativa sobre drenos. É um 

dos casos em que o prazo é fator determinante para a escolha de uma técnica em detrimento 

de outra.

O modelo Outeiro, por apresentar o maior cv observado no estudo, pode apresentar um 

aterro  convencional  como  melhor  solução  para  o  caso  de  espessura  de  4m de  camada 

compressível,  pois,  como mostrou a FIG 5.2,  para tal espessura são  necessários  apenas 8 

meses para estabilizar cada uma das 3 etapas construtivas, o que fornece o prazo viável de 24 

meses  para  tal  solução  construtiva.  Por  esse  motivo,  a  espessura  de  4m  de  camada 

compressível foi retirada das análises de custos e prazos apresentadas.

5.7. CONCLUSÕES PARCIAIS

No presente capítulo buscou-se analisar a influência dos parâmetros técnicos, de prazo 

e de custos construtivos na avaliação de duas soluções para aterros sobre solos moles: aterro 

sobre drenos verticais e aterros sobre estacas com reforço de geogrelhas.

Os  parâmetros  técnicos  avaliados  foram  a  magnitude  dos  recalques  primários  e 

secundários que ocorrem quando opta-se pelo aterro sobre drenos. Por tratar-se de região com 

grande variabilidade  de CR,  mostrou-se  que seus  valores  variam consideravelmente  entre 
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modelos geotécnicos diferentes: foram considerados elevados para os modelos Panela e Life,  

moderados para o modelo Crespo Neto (2004) e relativamente baixos para o modelo Outeiro.

O prazo construtivo foi avaliado a partir do tempo para dissipação de 85% a 95% das 

poropressões  oriundas  das  etapas  de  carregamento.   Os  prazos  construtivos  foram muito 

elevados para os modelos Panela, Crespo Neto e Life, e baixos para o modelo Outeiro.

Os custos construtivos foram avaliados, chegando-se a valores muito diferentes para 

os modelos de aterros sobre drenos, e valores muito próximos para os aterros sobre estacas.  

Comparando-se tais valores,  tem-se que, para o modelo Panela espessuras proporcionais,  o 

aterro sobre drenos é viável para espessuras de argila mole inferiores a 6m, acima das quais o  

aterro sobre estacas leva vantagem econômica. Para os modelos Outeiro, Crespo Neto (2004) 

e Life, o aterro sobre drenos mostrou-se mais viável para as faixas de espessura do presente 

estudo, enquanto que o modelo Panela espessuras fixas mostrou comportamento inverso. 

Uma vez que os custos construtivos de cada solução estão diretamente relacionados 

com o método de cálculo  utilizado  para o dimensionamento  da geometria  e dos materiais  

necessários,  os  resultados  aqui  apresentados  não  devem  ser  considerados  como  resposta 

definitiva,  devendo ser comparados com outros métodos de dimensionamento antes da sua 

utilização em projetos.

Um estudo de viabilidade econômico-financeira deve ser realizado a fim de se obter 

uma real comparação entre os aterros sobre drenos e os sobre estacas. Esse estudo deve levar  

em conta, além dos custos de construção e manutenção pós-construtiva, as receitas previstas 

quando da utilização do local para as suas atividades finalísticas. Isso faz com que o resultado 

da análise varie com o empreendimento a ser realizado no local do aterro, sem que haja uma 

resposta única para todos os casos. 

Analisando-se em conjunto os parâmetros técnicos,  de prazo e custos construtivos, 

somente  pode-se  afirmar  que  há  grande  variabilidade  no  comportamento  dos  modelos 

analisados,  com particularidades  em cada  um deles.  A  proximidade  geográfica  entre  os 

depósitos não deve ser encarada como semelhança de comportamento, e a análise de todos os 

parâmetros  e  características  de  cada  depósito  deve  ser  feita  no  caso  de  realização  de 

empreendimentos no local.
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6 ATERROS SOBRE ESTACAS SUBMETIDOS A ESFORÇOS ASSIMÉTRICOS

O objetivo deste capítulo é apresentar um estudo simplificado que permita avaliar a 

magnitude  dos  esforços  horizontais  em  profundidade  atuantes  em  aterros  sobre  estacas, 

quando submetidos a esforços verticais assimétricos. 

Toda sobrecarga aplicada  diretamente  sobre um solo  de  fundação  induz  tensões e 

deslocamentos no interior da massa de solo, tanto na direção vertical como na horizontal. No 

caso de haver estacas nas proximidades da área carregada e a sobrecarga se situar de forma 

assimétrica em relação às estacas, estas se constituirão num impedimento à deformação do 

solo e, conseqüentemente, ficarão sujeitas aos esforços provenientes desta restrição (Velloso 

& Lopes, 2002). 

Este fenômeno foi descrito em detalhes pela primeira vez por Tschebotarioff e, por 

isso, passou a ser conhecido como “efeito Tschebotarioff”, e ocorre, com mais freqüência, em 

aterros de acesso a pontes e muros de arrimo construídos sobre fundações profundas, quando 

as estacas atravessam solos moles.

Neste estudo, procura-se avaliar o carregamento horizontal em profundidade imposto 

às estacas de um aterro devido à construção de um aterro convencional (ou sobre drenos) nas  

proximidades do mesmo.

6.1. CARREGAMENTO LATERAL NAS ESTACAS

Podem-se destacar os seguintes fatores que mais influenciam na solicitação lateral de 

estacas (Velloso & Lopes, 2002; Alonso,1989):

 Valor da sobrecarga (peso próprio do aterro e sobrecarga variável);

 Características da camada compressível;

 Fator de segurança à ruptura global;
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 Distância das estacas à sobrecarga;

 Rigidez relativa entre o solo e a estaca;

 Geometria do estaqueamento e condições de contorno;

 Tempo.

Por essas  razões,  a  avaliação  dessas tensões horizontais  ainda  é um problema  não 

totalmente resolvido, tendo sido propostos vários métodos, entre os quais podem ser citados 

(Alonso, 1989):

 Métodos empíricos:  cujas  equações,  decorrentes de carregamentos impostos, 

foram  obtidas  a  partir  da  teoria  dos  empuxos,  adaptando-se  coeficientes 

determinados  experimentalmente.  Entre  esses  métodos  destacam-se  os  de 

Tschebotarioff (1973) e de De Beer & Wallays (1972);

 Métodos de  análise  elastoplástica:  cujas  equações  se  baseiam  na  teoria  da 

elasticidade e da plasticidade. Entre esses destacam-se os de Poulos (1973), 

Oteo (1972) e Ratton (1985).

O método de Tschebotarioff (1962, 1973) foi concebido para ser utilizado em muros 

de  arrimo  sobre estacas  ou aterros de  encontro  de  pontes,  razão  pela  qual  trabalha  com 

sobrecarga lateral uniforme, ou seja, talude vertical.  Quando se deseja analisar a sobrecarga 

gerada pela presença de um aterro com talude inclinado nas proximidades da estaca, deve-se 

buscar  outro método.  O  método  de  De  Beer  &  Wallays  (1972),  é  capaz  de  resolver  tal 

situação através da introdução de um fator de redução variável com a geometria do aterro.

6.2. ANÁLISE DE ATERROS SOBRE ESTACAS SUJEITOS A CARREGAMENTO DE 
UM ATERRO ADJACENTE.

Neste estudo, será utilizado o método de De Beer & Wallays (1972). Nele, a tensão 

horizontal atuante na primeira linha de estacas é obtida por:
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em que: q = γh + qtraf é a sobrecarga (permanente e de tráfego) aplicada pelo aterro;

α é o ângulo do talude fictício obtido conforme FIG 6.1;

φ’ é o ângulo de atrito efetivo do aterro.

FIG 6.1 – Determinação do ângulo α do método de De Beer & Wallays (1972).

De Beer & Wallays (1972) atentam que o método é muito aproximado, e não deve ser  

utilizado para se obter o diagrama de momentos ao longo da estaca, mas apenas o momento 

máximo,  e que o método não deve ser utilizado nas situações em que o fator de segurança 

global é menor do que 1,6. Quando o coeficiente de segurança for inferior a tal valor,  há  

maior movimentação do solo, e as tensões horizontais são maiores, levando a esforços ainda  

maiores nas estacas.

A estimativa dos momentos é feita considerando-se a estaca como uma viga biapoiada 

sujeita  ao  carregamento  ph (FIG 6.2).  Para o caso  de camadas  compressíveis  espessas,  o 

referido método limita  a profundidade zd de atuação da tensão horizontal àquela em que a 

tensão efetiva do solo antes do lançamento do aterro é igual à sobrecarga q. Para o cálculo dos 

momentos, o referido método recomenda desconsiderar a estaca abaixo da profundidade 5zd, 

quando esta profundidade ainda se situar dentro da camada compressível.

Cabe ressaltar que a representação estrutural adotada é específica  para este estudo, 

devendo ser analisada para cada caso. Outras concepções estruturais podem ser adotadas nos 
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casos  em  que  se  supuser  que  a  extremidade  superior  possui  rigidez  suficiente  para  ser 

considerada  engastada,  ou naqueles  em que  a  rigidez  é  tão baixa  que  a  estaca  deve  ser  

considerada como de extremidade livre.  

FIG 6.2 – Restrições de apoio para camadas compressíveis pouco espessas.

O dimensionamento das estacas circulares de concreto armado é feito considerando-se 

o esforço vertical V = 420 kN obtido no capítulo 5, esforço horizontal nulo e o momento  

máximo  estimado  para  cada  situação.  Para  a  análise  da  flambagem  das  estacas,  as 

extremidades  são  consideradas  bi-rotuladas.  A  partir  destas  considerações,  é  possível  a 

determinação do diâmetro mínimo capaz de resistir às solicitações.

Neste  estudo, não  serão  considerados  os  esforços  nas  demais  linhas  de  estaca  do 

aterro, conhecido como “efeito sombra”, pois eles são inferiores aos manifestados na linha de 

estacas mais externa do aterro.

6.2.1. INFLUÊNCIA  DA  VIA  DE  SERVIÇO  CONTÍGUA  AO  ATERRO  SOBRE 

ESTACAS. 

A  primeira  hipótese  que  será  considerada  para  as  análises  é  a  de  um  aterro 

convencional (ou sobre drenos) construído imediatamente ao lado de um aterro sobre estacas  

com estaqueamento  até  a  borda,  como  mostra  a  FIG  6.3,  situação  comum  no  caso  de 

caminhos  de  serviço  para as  obras.  Apesar  de  tratar-se  de  uma  situação  em que não  há  

controle do fator de segurança durante a construção da via, e conseqüentemente não se pode 
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garantir  o FS  recomendado pelo  método, será utilizado  o método de De Beer & Wallays  

(1972) sem quaisquer modificações. 

Deseja-se analisar  a influência  de uma  via  de serviço utilizada  para transporte dos 

materiais e equipamentos necessários à construção de um aterro estaqueado. Considera-se a 

situação em que o aterro de conquista foi lançado e as estacas foram cravadas, porém ainda 

não foi feito o alteamento do aterro. A sobrecarga assimétrica será proveniente de uma via de 

serviço localizada imediatamente ao lado da primeira linha de estacas do aterro estaqueado, 

conforme mostra a FIG 6.3. O objetivo é estimar o carregamento lateral imposto às estacas 

pela carga do aterro e do tráfego da via.

FIG 6.3 – Aterro contíguo à primeira linha de estacas.

O aterro foi considerado com altura h = 2 m, peso específico γ = 18 kN/m3, e ângulo 

de atrito φ’ = 25°. A inclinação do talude adotada foi de 1V:1,5H, e o pé do talude coincide 

com a face externa da estaca. Foi considerada uma carga de tráfego qtraf = 10 kPa. Assim, a 

sobrecarga total do aterro é de q = 46 kPa, o fator de redução é f = 0,22 e a altura fictícia  é  

hf = 2 m. O terreno foi considerado com um aterro de conquista de espessura 0,5 m, com peso 

específico γ = 18 kN/m3, sobre uma camada de argila mole de resistência não-drenada          Su 

= 15 kPa, peso  específico  γ = 14 kN/m3 e  espessura variável.  Como não  será necessário 

avaliar  os parâmetros de cravação da estaca,  não será necessária  a adoção de um perfil  de 

NSPT.

Com esses dados de entrada, pôde-se variar a espessura da camada de argila  mole e  

obter-se o momento máximo na primeira linha de estacas. Para o dimensionamento, as estacas 

foram consideradas normalmente armadas (taxa de armadura inferior a 4,0%). Para estacas 
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fortemente armadas, poderia haver redução no diâmetro, mas tal hipótese não foi considerada 

nas análises.

Para fins de comparação, analisou-se também a situação da ausência do carregamento 

lateral, obtendo-se os valores de diâmetros mínimos apresentados na FIG 6.4.

 
FIG 6.4 – Diâmetro mínimo da estaca em função da espessura da camada 

de argila mole com ou sem sobrecarga lateral de um aterro.

Os resultados das análises permitem concluir que, seja qual for a espessura de argila  

mole, a presença do aterro de uma via de serviço ao lado de um aterro sobre estacas provoca 

sobrecarga lateral nas estacas. Quanto maior a espessura da camada de argila mole, maior é a 

diferença entre os diâmetros mínimos das estacas quando há ou não a sobrecarga lateral.

Isso mostra que, quando as restrições físicas do local do empreendimento obrigarem a 

via de serviço a se situar nas adjacências de um aterro sobre estacas, as estacas devem ser 

dimensionadas  para  resistir  aos  esforços  oriundos  do  carregamento  lateral  assimétrico.  

Quando possível,  pode-se tentar afastar  a via  de serviço  das estacas do aterro, como será 

mostrado no item seguinte.

6.2.2. DISTÂNCIA ENTRE A VIA DE SERVIÇO E O ATERRO SOBRE ESTACAS. 
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No item anterior, mostrou-se que a presença de uma via de serviço contígua a uma 

linha de estaqueamento impõe esforços horizontais consideráveis às estacas. Entretanto, em 

alguns casos, por restrições físicas do local do empreendimento, torna-se obrigatório que a via 

de serviço se encontre nas proximidades da área estaqueada. Deve-se, portanto, buscar uma 

distância entre ambas que minimize os esforços decorrentes do carregamento assimétrico nas 

estacas.

A análise será feita a partir do ângulo α proposto por De Beer & Wallays (1972), uma 

vez que ele varia quando há alteração na distância entre a linha de estacas e a via de serviço. 

Os  demais  parâmetros  do  aterro  apresentados  no  item anterior  permanecerão  constantes. 

Deve-se  notar  que,  para  α  ≤  φ’/2,  a  tensão  lateral  torna-se  desprezível,  e  é  quando  há 

segurança para a instalação da via de serviço.

Os resultados da análise  do diâmetro mínimo  da estaca necessário para suportar os 

esforços impostos pelo aterro a determinada distância são mostrados na FIG 6.5, para diversas 

espessuras de solo mole.

Percebe-se que, a partir de 8 m de distância entre o topo do aterro e a face das estacas,  

a  sobrecarga  devida  ao aterro não  impõe  esforço  horizontal às estacas.  Esta seria,  para  a 

configuração analisada, a distância de segurança.
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FIG 6.5 – Diâmetro mínimo das estacas em função da 
distância do aterro da via ao estaqueamento.

Cabe ressaltar que tal análise deve ser feita para cada situação, pois, conforme citado 

anteriormente, os fatores que contribuem para a tensão horizontal nas estacas são diversos. 

6.2.3. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O método de De Beer & Wallays  (1972) é simplificado e deve ser utilizado apenas 

para estimativa dos esforços horizontais em profundidade aos quais estão sujeitas as estacas.  

Ele não considera, entre outras coisas, a heterogeneidade da camada de solo mole que a estaca 

atravessa, o que, para o presente estudo, poderia influenciar sobremaneira, principalmente no 

caso de presença de camada de turfa,  já  que ela  geralmente apresenta resistência  bastante 

inferior à resistência da argila.

A consideração da geometria  do aterro através do ângulo α, apesar de simplificar  o  

cálculo,  é  capaz  de esconder  comportamentos  bastante diferenciados,  como é o caso  dos 

exemplos mostrados na FIG 6.6. Nela, dois taludes de inclinações diferentes geram esforços 

bastante distintos nas estacas, como pode ser verificado aplicando-se a teoria da elasticidade,  

mas possuem o mesmo ângulo α, o que significa que gerarão a mesma tensão lateral na estaca.

FIG 6.6 – Aterros com comportamento distintos, porém com o mesmo ângulo α. 
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Ratton  (1985)  pesquisou  a  tensão  lateral  em  estacas  por  meio  de  um  estudo 

tridimensional  pelo Método dos Elementos Finitos.  Nele,  três camadas de deformabilidade 

diferentes são atravessadas por estacas e a sobrecarga é aplicada por um aterro de 4 m de  

altura, distante 6,5 m da primeira linha de estacas. São feitas algumas combinações de rigidez  

relativa entre estacas e solo mole, diâmetro e espaçamento de estacas, obtendo-se, entre outros 

resultados, o momento fletor nas estacas. Uma vez que no estudo de Ratton (1985) não houve 

variação da distância entre a sobrecarga e as estacas, não há como comparar seus resultados 

com os obtidos neste estudo. Entretanto, Ratton (1985) mostra que, para grandes alturas de 

aterro, o efeito sobre as estacas permanece considerável mesmo a maiores distâncias  entre 

estacas e aterro.

6.3. CONCLUSÕES PARCIAIS

 

O método de De Beer & Wallays (1972), apesar de bastante simplificado, é de fácil  

aplicação e é capaz de fornecer uma estimativa da tensão lateral em estacas carregadas em 

profundidade. A análise da influência de um aterro de via de serviço construído ao lado de um 

aterro sobre estacas mostrou que, quanto maior a espessura da camada de solo mole, maior a 

necessidade de se adotar estacas de diâmetros maiores para resistir aos esforços laterais.

A análise  da influência  da distância  entre  o  topo do aterro da via  de serviço  e  a 

primeira linha de estacas mostrou que, quanto mais próximos eles forem, maior o diâmetro  

mínimo da estaca capaz de resistir aos esforços laterais oriundos da via de serviço. Mostrou-

se, também que, a partir de certa distância, a via de serviço deixa de carregar lateralmente as  

estacas.  Para  o  presente  estudo,  nas  condições  geométricas  e  geotécnicas  adotadas,  essa 

distância  de  segurança  foi  de  cerca  de  8  m.  Em  função  dos  diversos  parâmetros  e 

características capazes de influenciar,  tal avaliação deve ser realizada para cada situação de 

maneira específica. 

É  necessário  ampliar  a  base  de informações  e  resultados  através  de  estudos  com 

softwares de geotecnia,  para que sejam estudados mais  aprofundadamente a  influência  da 

resistência do solo mole, carregamento do aterro realizado em etapas, variação de esforços na 
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estaca durante o adensamento da camada argilosa, perfil geotécnico com camadas múltiplas e 

heterogêneas, entre outros.

É necessário que haja controle da elaboração e execução de projetos de aterros sobre 

solos  moles,  para  que  não  ocorram  problemas  nas  interfaces  com  aterros  existentes,  

principalmente para evitar que aterros convencionais (ou sobre drenos) sejam executados nas 

proximidades  de aterros sobre estacas  não  dimensionados  para tais  solicitações.  Cuidados 

especiais  devem ser  tomados  no  caso  de  vias  urbanas  estaqueadas,  quando  não  se  pode 

permitir  que os lotes adjacentes recebam aterro que provoque adensamento e conseqüente 

carregamento lateral das estacas da via, que poderia romper.

116



7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Depósitos  extensos  de  solos  moles  são  freqüentemente  encontrados  em  baixadas 

fluviais,  lacustres  ou  marinhas,  usualmente  formados  por  espessas  camadas  de  argilas  

saturadas, entremeadas por camadas de areia. 

A  escolha  da  melhor  técnica  construtiva  a  ser  utilizada  em  determinado  perfil  

geotécnico  deve  levar  em conta  as  restrições  técnicas,  de  prazo  construtivo  e  custos  de 

construção e manutenção. Não há, portanto, uma resposta adequada para todas as situações,  

cabendo  ao  projetista  avaliar  detalhadamente  as  restrições  impostas  pela  operação  ou 

utilização da área.

Foram estudados  11  depósitos  de  argila  muito  mole  a  mole  da  Região  Oeste  do 

município do Rio de Janeiro, nos bairros Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, através 

da  análise  dos resultados de  diversas  campanhas  de  ensaios  ali  realizadas.  Os  resultados 

permitiram  a  montagem  de  um  banco  de  dados  de  ensaios  de  argila  mole  da  região, 

englobando  a estratigrafia  e  os perfis  de umidade  natural,  limites  de Atterberg,  índice  de 

vazios, peso específico natural, resistência não-drenada, índice de compressão e coeficiente de 

adensamento vertical. 

A análise  dos resultados dos ensaios não permitiu  a classificação  dos depósitos em 

grupos homogêneos, com propriedades características, já  que alguns parâmetros mostraram 

variabilidade  muito  grande,  indicando  tratar-se  de  depósitos  com  comportamentos 

geotécnicos distintos. Isso reforça a necessidade de execução de ensaios de qualidade ao se 

projetar  sobre solos  moles,  para  que sejam utilizadas  técnicas  construtivas  adequadas  nas 

obras ali realizadas. 

Na Região Oeste do município do Rio de Janeiro, as alternativas construtivas que têm 

sido utilizadas são o aterro sobre drenos verticais  e o aterro sobre estacas. Para possibilitar  

análises  comparativas dessas duas soluções,  foram formulados modelos geotécnicos para 4 

depósitos estudados, com a escolha  de parâmetros capazes de fornecer estimativas  sobre a 

influência  dos parâmetros técnicos,  de prazo e de custos construtivos de cada solução. Os 
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modelos  foram  formulados  através  da  adoção  de  valores  que  representassem  o 

comportamento do solo em faixas de profundidade.

Os  parâmetros  técnicos  avaliados  foram  a  magnitude  dos  recalques  primários  e 

secundários que ocorrem quando se opta pelo aterro sobre drenos. Por tratar-se de região com 

grande  variabilidade  de  CR  =  Cc/(1+e0),  observou-se  que  os  recalques  totais  variam 

consideravelmente entre modelos geotécnicos diferentes.

O prazo construtivo foi avaliado a partir do tempo para dissipação de 85% a 95% das 

poropressões oriundas das etapas de carregamento, obtendo-se grande variação de resultados 

entre modelos geotécnicos distintos, influenciados pelo coeficiente de adensamento do solo e 

pelo número de etapas de carregamento necessárias  para que a garantia  de estabilidade na 

construção do aterro.

Os custos construtivos foram avaliados, chegando-se a valores muito diferentes para 

os modelos de aterros sobre drenos, e valores muito próximos para os aterros sobre estacas.  

Observa-se  que,  dependendo  do  depósito  estudado,  pode  haver  variação  da  técnica  mais 

viável  economicamente,  à  medida  que  se  varia  a  espessura  de  solo  mole.  Os  custos 

construtivos  médios  de  cada  solução  devem  ser  utilizados  com  cautela,  por  serem 

influenciados pelas  características  geotécnicas  do depósito  e pelo  método utilizado  para o 

dimensionamento da solução. Recomenda-se que os valores médios apresentados neste estudo 

sejam utilizados apenas para anteprojetos.

Nos  casos  em  que  recalques  acentuados  forem  restritivos  à  utilização  do 

empreendimento a ser construído, a restrição técnica se sobrepõe às demais, levando à escolha 

de  uma  alternativa  que apresente  baixos  recalques  pós-construtivos.  Nos  casos  em que a 

restrição  técnica  não  seja  predominante,  deve  ser  realizado  um  estudo  de  viabilidade 

econômico-financeira, a fim de se obter uma real comparação entre os aterros sobre drenos e 

os  sobre  estacas.  Esse  estudo  deve  levar  em  conta,  além  dos  custos  de  construção  e 

manutenção pós-construtiva, as receitas previstas quando da utilização do local para as suas 

atividades finalísticas. Isso faz com que o resultado da análise varie com o empreendimento a 

ser realizado no local do aterro, sem que haja uma resposta única para todos os casos. 

Analisando-se em conjunto os parâmetros técnicos,  de prazo e custos construtivos, 

somente  pode-se  afirmar  que  há  grande  variabilidade  no  comportamento  dos  modelos 

analisados,  com particularidades  em cada  um deles.  A  proximidade  geográfica  entre  os 
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depósitos não deve ser encarada como semelhança de comportamento, e a análise de todos os 

parâmetros  e  características  de  cada  depósito  deve  ser  feita  no  caso  de  realização  de 

empreendimentos no local.

Quando  um  aterro  convencional  (ou  sobre  drenos  verticais)  é  construído  nas 

proximidades de um aterro sobre estacas, ocorre um carregamento horizontal das estacas em 

profundidade,  que  deve  ser  adequadamente  avaliado,  para  evitar  problemas  ao  aterro 

estaqueado. A análise da influência de um aterro de via de serviço construído ao lado de um 

aterro sobre estacas mostrou que, quanto maior a espessura da camada de solo mole, maior a 

necessidade de se adotar estacas de diâmetros maiores para resistir aos esforços laterais. 

A análise  da influência  da distância  entre  o  topo do aterro da via  de serviço  e  a 

primeira linha de estacas mostrou que, quanto mais próximos eles forem, maior o diâmetro  

mínimo da estaca capaz de resistir aos esforços laterais oriundos da via de serviço. Mostrou-

se, também que, a partir de certa distância, a via de serviço deixa de carregar lateralmente as  

estacas.  Em função  dos  diversos  parâmetros  e  características  capazes  de  influenciar,  tal 

avaliação deve ser realizada para cada situação de maneira específica. 

É necessário que haja controle da elaboração e execução de projetos de aterros sobre 

solos  moles,  para  que  não  ocorram  problemas  nas  interfaces  com  aterros  existentes,  

principalmente para evitar que aterros convencionais (ou sobre drenos) sejam executados nas 

proximidades  de aterros sobre estacas  não  dimensionados  para tais  solicitações.  Cuidados 

especiais  devem ser  tomados  no  caso  de  vias  urbanas  estaqueadas,  quando  não  se  pode 

permitir  que os lotes adjacentes recebam aterro que provoque adensamento e conseqüente 

carregamento lateral das estacas da via, que poderia romper.

Para  estudos  futuros,  recomenda-se  a  complementação  do  banco  de  dados  aqui 

apresentado  com  ensaios  de  adensamento  edométrico  obtidos  através  de  amostras  de 

comprovada qualidade,  pois  os mesmos  trariam mais  informações sobre a  magnitude  e o 

prazo para os recalques por adensamento, bem como sobre a razão de sobreadensamento dos 

depósitos.

Para  verificar  a  relação  ch/cv entre  os  coeficientes  de  adensamento  horizontal  e 

vertical, recomenda-se que ensaios de percolação bidirecionais sejam realizados em amostras 

de  boa  qualidade  retiradas  das  argilas  em questão.  Com isso,  seria  possível  ratificar  ou 

retificar a relação estimada para este estudo. 
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Recomenda-se,  ainda,  a  avaliação  de um aterro construído  sobre colunas  de  brita. 

Podem ser verificados as dimensões necessárias para suportar a carga de projeto, os recalques 

pós-construtivos e os prazos e custos associados à construção do aterro.

Um estudo mais  completo sobre influência  de obras vizinhas  poderia ser realizado 

através de softwares de geotecnia. Com isso, seria possível a avaliação da influência do perfil  

estratigráfico,  camadas  com  resistências  variáveis,  carregamento  realizado  em  etapas, 

adensamento, entre outros.
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A.1. Índices físicos

Os  índices  físicos  apresentados  neste  item foram obtidos  através  de  amostras  de 

sondagem SPT. 

FIG A.1 – Perfil de índices físicos do depósito SESC/SENAC.
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FIG A.2 – Perfil de índices físicos do depósito Panela.

  

FIG A.3 – Perfil de índices físicos do depósito Península II.

  

FIG A.4 – Perfil de índices físicos do depósito Outeiro.
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FIG A.5 – Perfil de índices físicos do depósito Bedeschi (2004).

  

FIG A.6 – Perfil de índices físicos do depósito Crespo Neto (2004).
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FIG A.7 – Perfil de índices físicos do depósito Life.

    
FIG A.8 – Perfil de índices físicos do depósito PAL.
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A.2. Índice de vazios

O índice de vazios foi obtido a partir de ensaios de adensamento e triaxiais.

FIG A.9 – Perfil de índice de vazios dos depósitos do Recreio.

   
FIG A.10 – Perfil de índice de vazios dos depósitos da Barra.
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A.3. Peso específico natural

O peso específico foi obtido a partir de ensaios de adensamento e triaxiais.

     
FIG A.11 – Perfil de peso específico natural do depósito Panela 

e faixas de valores adotadas no modelo.

  

FIG A.12 – Perfil de peso específico natural do depósito Outeiro 
e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.13 – Perfil de peso específico natural do depósito Bedeschi (2004).

    

FIG A.14 – Perfil de peso específico natural do depósito Crespo Neto (2004) 
e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.15 – Perfil de peso específico natural do depósito Life 
e faixas de valores adotadas no modelo.

FIG A.16 – Perfil de peso específico natural do depósito PAL.
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A.4. Resistência não-drenada

A  resistência  não-drenada  foi  obtida  a  partir  de  ensaios  de  palheta  e  piezocone.  

Importante observar que o valor de Su apresentado não foi corrigido.

 
FIG A.17 – Perfil de resistência não-drenada do depósito SESC/SENAC.

FIG A.18 – Perfil de resistência não-drenada do depósito MAP.
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FIG A.19 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Panela 
e faixas de valores adotadas no modelo.

FIG A.20 – Perfil de resistência não-drenada do depósito PAN.
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FIG A.21 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Península II.

Os valores de Su do depósito Outeiro, apresentados na FIG A.22, são provenientes de 

ensaios de piezocone (CPTu).

    
FIG A.22 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Outeiro 

e faixas de valores adotadas no modelo.

140



 

FIG A.23 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Bedeschi (2004).

  

FIG A.24 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Crespo Neto (2004) 
e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.25 – Perfil de resistência não-drenada do depósito Life 

e faixas de valores adotadas no modelo.

FIG A.26 – Perfil de resistência não-drenada do depósito PAL.
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A.5. Compressibilidade

Os  valores  de  CR  foram  obtidos  a  partir  das  curvas  de  adensamento,  na  faixa 

normalmente adensada.

   
FIG A.27 – Perfil de índice de compressão do depósito SESC/SENAC.

  
FIG A.28 – Perfil de índice de compressão do depósito Panela 

e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.29 – Perfil de índice de compressão do depósito PAN.

FIG A.30 – Perfil de índice de compressão do depósito Bedeschi (2004).
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FIG A.31 – Perfil de índice de compressão do depósito Crespo Neto (2004) 
e faixas de valores adotadas no modelo.

   

FIG A.32 – Perfil de índice de compressão do depósito Life 
e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.33 – Perfil de índice de compressão do depósito PAL.

   
FIG A.34 – Perfil de índice de compressão dos depósitos da Barra.
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FIG A.35 – Perfil de índice de compressão dos depósitos do Recreio.

A.6. Coeficiente de adensamento vertical

Os valores do coeficiente de adensamento vertical cv foram obtidos através de ensaios 

de  adensamento  para  argila  normalmente  adensada,  ou  através  de  ensaio  de  piezocone 

(CPTu), com correções sobre os valores de ch do piezocone para fluxo vertical e para trecho 

normalmente adensado.
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FIG A.36 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito SESC/SENAC.

    

FIG A.37 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito 
Panela e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.38 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito PAN.

FIG A.39 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito Península II.
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FIG A.40 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito 

Outeiro e faixas de valores adotadas no modelo.

FIG A.41 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito Bedeschi (2004).
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FIG A.42 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito 
Crespo Neto (2004) e faixas de valores adotadas no modelo.

    

FIG A.43 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito 
Life e faixas de valores adotadas no modelo.
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FIG A.44 – Perfil de coeficiente de adensamento vertical do depósito PAL.
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