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RESUMO 

 

A execução de aterros sobre solos moles ainda é um grande desafio na engenharia 

geotécnica, inclusive na engenharia rodoviária. Estes solos apresentam grandes 

dificuldades construtivas em função de suas características peculiares, tais como a baixa 

capacidade de suporte e a elevada compressibilidade. Diversas técnicas vêm sendo 

adotadas em fundações de aterros sobre solos moles, com o intuito de acelerar e estabilizar 

os recalques, e cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens em sua utilização, a 

depender do caso analisado. Este trabalho consiste na apresentação de um estudo de caso 

da fundação de aterro sobre solo mole em um trecho da BR-381 (Fernão Dias) – Pista 

Norte. O local em estudo possui 120 metros de extensão, e apresenta, atualmente, 

afundamento na pista de rolamento devido a presença de solo compressível em seu 

subleito. Para solucionar o problema, foram analisados os recalques em função do tempo 

para cinco soluções geotécnicas. Dentre as soluções analisadas estão: a simples 

reconstrução do aterro (sem o uso de drenagem profunda), a remoção e substituição da 

camada de solo mole, atualmente em desuso na engenharia rodoviária, a utilização de 

sobrecarga temporária aliada à execução de drenagem profunda e a utilização somente de 

drenagem profunda na espessura com solo mole, ambas soluções mais usuais, e, por fim, 

a utilização de material leve (EPS) na reconstrução do corpo do aterro, uma solução 

menos comum e com algumas limitações econômicas. Para as análises computacionais 

foram realizadas por meio do software Geostudio 2018. Com base nos parâmetros 

adotados e análises efetuadas, a melhor resposta, do ponto de vista técnico e econômica 

foi a execução do aterro considerando o uso de drenagem profunda, sem aplicação de 

sobrecarga. 

 

Palavras Chave: aterros sobre solos moles, fundação de aterro, análises computacionais 

aplicadas.  
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ABSTRACT 

 

Soft landfilling is still a major challenge for geotechnical engineering, including road 

engineering. These soils presents great constructive difficulties because of to their 

peculiar characteristics, such as low carrying capacity and high compressibility. Several 

techniques have been adopted in landfill foundations on soft soils, in order to accelerate 

and stabilize the settlements, and each one has advantages and disadvantages on its use, 

depending on the case analyzed. This article consists on a presentation of a case study of 

a soft soil embankment foundation in BR-381 (Fernão Dias) – North Road. The place 

under study is 120 meters long and currently has a sinking in the road caused by the 

presence of compressible soil in its subgrade. In order to solve the problem, the repression 

against time was analyzed on five geotechnical solutions. Among the solutions analyzed 

are: simple landfill reconstruction (without the use of deep drainage), removal and 

replacement of the soft soil layer, currently in disuse in road engineering, the use of 

temporary overload combined with the execution of deep drainage and the use of deep 

deep drainage only with soft soil, and, finally, the use of lightweight material (EPS) in 

the reconstruction of the landfill body, a less common solution and with some economic 

limitations. The computational analyzes were performed using the Geostudio 2018 

software. Based on the adopted parameters and analyzes performed, the best answer, from 

the technical and economical point of view was the landfill execution considering the use 

of deep drainage, without application of overload. 

 

Keywords: soft landfills, landfill foundation, applied computational analysis.  
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Um fator de grande relevância nos estudos do comportamento dos aterros e obras sobre solos 

moles corresponde às análises de suas condições de estabilidade interna (aterro), estabilidade 

externa (fundação) e estabilidade global (aterro e fundação) cujos modelos de ruptura são 

ilustrados na Figura 1.1 (Almeida, 1996). 

 

 

Figura 1.1 – Modelos de ruptura em aterros sobre solos moles. Fonte: Almeida (1996) 

 

Devido às suas características físicas, tais como baixa permeabilidade, alta 

compressibilidade e baixa capacidade de carga, quando solicitados por aterros, os solos 

moles tendem a apresentar problemas de instabilidade e recalques (Almeida,2010). Por isso, 

os soles moles ou compressíveis, ainda são um desafio na engenharia, incluindo a engenharia 

rodoviária, sendo necessários estudos aprofundados no campo da engenharia geotécnica, 

principalmente, referente à Mecânica dos Solos.  
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Ocorrem depósitos de argilas compressíveis, com consistência líquida, em todo mundo. No 

Brasil, especialmente, estes depósitos são comuns, visto que o país possui longa faixa 

litorânea e grande presença de cursos d’água. As costas litorâneas, por exemplo, apresentam 

imensos depósitos de sedimentos marinhos. No Estado de Minas Gerais, local com extensas 

bacias hidrográficas, em vários trechos de rodovias já implantados ou de futura implantação, 

duplicação ou restauração, são encontrados solos argilosos de baixa consistência e alta 

compressibilidade.  

 

Dessa forma, ao longo da malha rodoviária do Estado, muitos são os projetos nos quais se 

tem a transposição de terrenos compressíveis e de baixa capacidade de suporte, nas várzeas 

de rios e córregos, para aterros rodoviários e obras de arte correntes. 

 

As várias metodologias e soluções utilizadas para elaboração de projetos sobre solos moles 

apresentam características, restrições e condições de aplicação diferenciadas, sendo 

necessário ao projetista compreender e encontrar a melhor solução para cada caso e local, 

tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista econômico. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A execução de aterros sobre solos moles ainda é um grande desafio na engenharia, pois estes 

solos apresentam muitas dificuldades de trabalhabilidade por possuir baixa capacidade de 

suporte, comportamento muito compressível e longos tempos de adensamento. 

 

Na engenharia rodoviária, tem se tornado cada vez mais importante estudar o 

comportamento de obras sobre solos compressíveis (argilas moles), devido a recorrência na 

aparição em trechos de novas obras rodoviárias e ao alto custo com manutenção corretiva, 

quando a presença deste não é identificada, ou mesmo desconsiderada, não sendo bem 

tratada em fase de projeto ou anteriormente à construção da via. 

 

O estudo de solos moles na área rodoviária ainda é restrito e limitado em relação à variedade 

de alternativas, e, geralmente, adota-se uma “solução padrão” para a maioria dos casos, sem 

estudos detalhados e específicos das características do material, das restrições do local e das 

dificuldades da obra. A partir de resultados de ensaios geotécnicos, torna-se possível o 
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aprofundamento do estudo de caso para prever uma solução mais assertiva. Diversas técnicas 

construtivas podem ser adotadas em uma obra de aterros sobre solos moles, e a decisão da 

melhor opção deve ser baseada em análise criteriosa do caso. 

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento de aterros sobre solos 

compressíveis, em termos de estabilidade e compressibilidade, de acordo com resultados de 

ensaios e conhecimentos técnicos sobre o tema. A proposta visa estudar tanto soluções já 

consolidadas e tradicionalmente adotadas no meio rodoviário, como novas e possíveis 

soluções, ainda restritas nesta área de atuação, mas que podem apresentar resultados 

satisfatórios. 

  

Para tal, essa dissertação visa, a partir de um estudo de caso, analisar diferentes soluções 

para um mesmo aterro sobre solo mole, indicando aquela que apresenta melhor relação 

custo-benefício para o local. Será apresentada uma análise técnica e econômica para 

identificar a solução mais apropriada para o local em estudo, com base em dados de campo 

e análises computacionais. 

 

Dentro dos objetivos específicos do trabalho, pretende-se avaliar técnica e economicamente 

a viabilidade de aplicação das seguintes propostas: 

• Simples reconstrução do aterro, sem artifícios geotécnicos ou uso de dispositivos 

auxiliares para aceleração dos recalques na camada de solo mole; 

• Remoção total da camada de solo mole; 

• Execução de drenagem profunda, com ou sem sobrecarga, como artifício para 

acelerar o recalque de todo maciço.  

• Execução de aterros com blocos de EPS, com os potenciais de redução dos recalques 

diferenciais da estrutura e melhoria na estabilidade do aterro. 

 

O estudo de caso tem como objeto a BR-381 (Rodovia Fernão Dias), próximo ao Km 

571+100, Pista Norte, em trecho duplicado. Atualmente, o segmento apresenta afundamento 

na pista devido a presença de solos compressíveis na fundação da rodovia. 
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1.4 METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho será desenvolvido com base em consultas em bibliografias e projetos 

concluídos a respeito de solos moles e/ou compressíveis, bem como soluções para projetos 

de fundações de aterro nestes tipos de solo. Esta pesquisa consistiu em maior conhecimento 

a respeito das características e propriedades dos solos compressíveis, dos tipos de sondagens 

e ensaios geotécnicos necessários para uma boa execução de um projeto de fundação sobre 

solos compressíveis. Ela forneceu maiores informações sobre as técnicas e métodos, tanto 

usuais quanto inovadores, para encontrar a melhor solução, a depender de cada caso. 

 

Por se tratar de um estudo de caso, visando encontrar a melhor solução para um determinado 

problema, fez-se necessário conhecer todos os elementos envolvidos, desde o projeto 

executivo elaborado anteriormente ao problema existente, até novos materiais que 

embasarão as propostas e comparações que serão tratadas ao longo do trabalho. 

 

Desta forma, dando sequência à metodologia adotada, foi analisado o projeto original da 

BR-381, que previa a duplicação da via onde ocorreu o problema, para conhecimento da 

solução indicada na época em que foi executado, no ano de 1993. Posteriormente, foram 

analisados os resultados dos ensaios geotécnicos realizados no trecho em estudo após a 

ocorrência do problema. 

 

Baseado na análise destes materiais e em parâmetros obtidos a partir dos ensaios e 

correlações, algumas soluções técnicas foram estudadas visando solucionar o problema em 

questão. Estas soluções foram estudadas com auxílio dos softwares AutoCad 2016, 

desenvolvido pela Autodesk, e do Geostudio 2018, desenvolvido pela Geo-Slope.  

 

Por fim, buscou-se realizar um comparativo técnico e econômico para estas soluções, 

indicando a solução mais viável para o local. A escolha das soluções estudadas partiu de 

consultas a artigos e livros sobre o assunto, buscando mesclar o uso de soluções já 

convencionais e o uso de novas tecnologias existentes no mercado, sempre levando em 

consideração as particularidades do local em estudo. 
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1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em seis capítulos, com as seguintes abordagens: 

 

Capítulo 1: Introdução ao trabalho, com apresentação dos motivos pelos quais este foi 

elaborado, os objetivos propostos, a metodologia utilizada para a elaboração do mesmo e a 

sua estruturação. 

 

Capítulo 2: Neste capítulo, é apresentada a revisão, baseada em pesquisas bibliográficas 

realizadas acerca de aterros sobre solos moles, investigações geotécnicas, soluções e 

metodologias construtivas de fundações de aterros sobre solos compressíveis. 

 

Capítulo 3: Contém a descrição do estudo de caso escolhido, mostrando as características 

do local e o histórico do projeto e da obra executiva do segmento na rodovia BR-381 (Fernão 

Dias).  

 

Capítulo 4: Capítulo composto pela apresentação das análises preliminares do projeto, 

envolvendo os resultados das investigações geotécnicas, construção dos perfis geológico- 

geotécnicos, e análises de compressibilidade e estabilidade. 

 

Capítulo 5: Neste capítulo, são apresentadas as principais soluções de reforço e 

estabilização de solos moles estudadas: simples remoção do aterro e reconstrução sem 

artifícios geotécnicos, remoção e substituição da camada de solo mole, uso de sobrecarga 

temporária aliado à drenagem profunda, uso exclusivo de drenagem profunda (sem 

acréscimo de sobrecarga) e aterro leve com uso de EPS. 

 

Capítulo 6: Apresenta as conclusões finais obtidas no trabalho, baseado em comparativos 

técnicos e econômicos das soluções estudadas e sugestões para outros estudos. 
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CAPÍTULO 2 
 

ATERROS SOBRE SOLOS MOLES EM RODOVIAS E METODOLOGIAS 

CONSTRUTIVAS 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para elaboração desta dissertação, torna-se necessário maior conhecimento das 

características do local associado ao estudo, dos conceitos básicos relativos ao tema principal 

da pesquisa e das investigações geotécnicas, que são elementos importantes de consulta e 

definição da melhor alternativa. Além disso, é importante se obter maior conhecimento 

acerca das soluções e metodologias usuais adotadas para fundações sobre solos moles. Este 

capítulo aborda a revisão bibliográfica, com ênfase na pesquisa, objeto do trabalho. 

 

2.2 ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 

Para implantação de uma rodovia, é necessária a elaboração de um projeto executivo 

contendo projetos de diversas disciplinas (geometria, terraplenagem, drenagem, 

pavimentação, sinalização e segurança viária, estabilidade de taludes, obras de arte especiais, 

dentre outras). Dentre eles, o projeto geométrico é o que define a planialtimetria da rodovia, 

ou seja, o alinhamento principal e as elevações em que a rodovia será executada 

(DNIT/IPR,1999b).  

 

Como consta no Manual de Projeto Geométrico do DNIT (1999a), no projeto geométrico 

também são definidas as seções transversais da rodovia, contendo as larguras das faixas de 

rolamento e da pista total, declividade da pista, inclinações dos taludes e altura em relação 

ao terreno natural (cortes e aterros).  Após a definição final da geometria da via, bem como 

o estudo topográfico bem definido, são possíveis a obtenção dos volumes de corte e aterro 

do trecho, para então ser elaborado o projeto de terraplenagem. O projeto de terraplenagem 

prevê a movimentação de solos e a execução dos cortes e aterros de forma linear ao longo 

da rodovia, que consiste basicamente no cálculo dos volumes de corte e aterro que serão 

necessários para execução da rodovia. 
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Para elaboração do projeto de terraplenagem, torna-se importante o conhecimento prévio do 

tipo de material existente no local onde a rodovia será implantada (alinhamento de projeto), 

bem como dos materiais disponíveis na região em estudo, que deverão ser caracterizados 

geotecnicamente (Pereira,2006).  

 

Através de sondagens e ensaios laboratoriais torna-se possível classificar os solos e conhecer 

as principais características destes materiais, tais como granulometria, peso específico, 

umidade, limites de consistência, CBR ou ISC (Índice de Suporte Califórnia), expansão, 

dentre outros. 

 

Dentre os tipos de solos que podem ser identificados em campo, estão os solos compressíveis 

ou solos moles. Os solos moles são formados por frações finas, em condições saturadas. 

Geralmente são compostos por argilas com elevados índices de consistência, tais como limite 

de liquidez e limite de plasticidade e elevados valores de umidade natural, são pouco 

permeáveis e podem apresentar material orgânico em sua composição, sendo esses últimos 

os responsáveis pela coloração escura no solo, quando ocorrem. O aparecimento de matéria 

orgânica se dá devido ao ambiente úmido que favorece as condições anaeróbicas no solo 

(Perboni, 2003). 

 

Os solos moles podem ter origem fluvial ou marítima. Conforme destacado por Massad 

(2003), os solos moles de origem fluvial são formados por deposições de sedimentos nas 

planícies de inundação dos rios que, ao entrarem em um período de cheia, ocupam vastas 

áreas e depositam materiais nas regiões mais baixas, pouco drenadas, formando solos finos. 

Os solos moles de origem marítima, ainda segundo Massad (2003), ocorrem pelo ingresso e 

regresso do mar ao longo dos anos.  

 

Por se tratar de solos compressíveis e de baixa resistência, muitas técnicas são empregadas 

para minimizar os efeitos que as características destes solos podem ocasionar.  Destacado no 

trabalho de Carvalhais (2017), os mecanismos de estabilização hidráulica do solo de 

fundação baseiam-se na alteração das condições de fluxo da água intersticial presente na 

massa do solo, enquanto que na estabilização física, o emprego de elementos laterais ou 

mesmo alterações de geometria no aterro, criam esforços de compensação aos esforços 
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induzidos sobre o solo compressível. 

 

Segundo Ugwuanyi et al. (2019), a estabilização é uma técnica usada na Mecânica dos Solos 

para melhorar as propriedades do solo por vários métodos e procedimentos. Para maior 

estabilidade de aterros sobre solos moles, utiliza-se como prática na engenharia geotécnica, 

métodos capazes de modificar as características do solo, com a inclusão de materiais, como 

por exemplo, os geossintéticos. Existem também, métodos de estabilização física, que atuam 

na geometria do aterro combinado à aplicação de dispositivos drenantes que têm a função 

de acelerar o adensamento do solo. 

 

Segundo Silva (2017), o reforço do solo torna-se indispensável em situações onde há a 

possibilidade de recalques perceptíveis ou ruptura, e sua função é promover o melhoramento 

das características do solo, como resistência ao cisalhamento, compressibilidade, capacidade 

de carga e densidade.  

 

Neste contexto, cabe destacar que os recalques são possibilitados pela alta compressibilidade 

do solo, que pode causar grandes deformações, enquanto que a ruptura da estrutura ocorre 

devido à baixa resistência não drenada desse tipo de solo, que pré-determina um nível de 

carregamento máximo a ser colocado. 

 

2.3 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS  

Para se iniciar um projeto de engenharia geotécnica, seja qual for seu objetivo final, é de 

extrema importância a realização de uma investigação geotécnica do solo, com execução de 

ensaios que apresentem os horizontes estratigráficos, capacidade de carga e resistência do 

solo e que caracterizem todas as propriedades e parâmetros que embasarão a elaboração do 

projeto. 

 

Segundo Ugwuanyi et al. (2019), é de extrema importância o exame do solo sobre o qual o 

projeto será executado, além de consulta a engenheiros especialistas em geotecnia, mesmo 

esta não sendo uma prática comum em países ainda em desenvolvimento. Um dos motivos 

por ele detectado, para a ausência destes estudos aprofundados, está no pensamento de que 

os estudos acarretam um grande aumento no custo final da obra. Porém, segundo o autor, 
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por este motivo, há tantas falhas constantes em pavimentos e estruturas verticais nestes 

países em desenvolvimento. 

 

Nos projetos em solos moles é necessário, inicialmente, um reconhecimento inicial da área 

de estudo, seguido de investigações geotécnicas. Essas investigações são realizadas a partir 

de sondagens no local identificado, tais como sondagem a percussão SPT e sondagem a 

Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL) com o intuito de extrair amostras do solo e determinar 

a resistência do mesmo. Em uma terceira fase, recomenda-se a execução de ensaios 

laboratoriais com o intuito de classificar e caracterizar o solo, verificar a capacidade de carga 

e definir os parâmetros geotécnicos, para cálculo de estabilidade e recalques. 

 

2.3.1 Investigações Preliminares 

• Standard Penetration Test (SPT) 

Ao se reconhecer um local com presença de solos moles, sugere-se realizar uma campanha 

de ensaios a percussão pelo método SPT, normatizados pela NBR 6484 (ABNT, 2001), que 

orienta a respeito de sondagens de simples reconhecimento com SPT, visando à definição 

dos tipos de solos, das espessuras das camadas e a resistência à penetração. O ensaio SPT é 

capaz de fornecer a espessura tanto da camada de solo mole quanto das espessuras do aterro 

superficial e subjacente ao solo mole. O ensaio é bem simples, e fornece basicamente uma 

indicação qualitativa das propriedades mecânicas e estratigráficas do solo. 

 

Segundo Lukiantchuki (2012), no âmbito da engenharia geotécnica, principalmente em 

fundações, o amplo emprego deste ensaio deve-se à sua simplicidade, robustez e facilidade 

de aplicação dos seus resultados. A sondagem SPT é executada em três etapas distintas, que 

são sempre repetidas para cada metro de profundidade: perfuração, ensaio de penetração e 

amostragem. 

 

Segundo a NBR 6484 (ABNT, 2001), pode-se caracterizar, preliminarmente, como solos 

moles, aqueles que apresentam resistência à penetração do ensaio SPT não superior a quatro 

golpes. Em solos muito moles, o número de golpes para penetração dos 30 cm finais do 

amostrador é, em geral, igual a zero (Nspt = 0), conforme destacam Almeida e Marques 

(2010).  
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A Tabela 2.1, extraída da NBR 6484 (ABNT, 2001), indica a classificação do solo em função 

do índice de resistência a penetração pelo SPT. Ressalta-se que estas classificações são 

definidas via correlações de natureza empírica. 

Tabela 2.1 – Classificação de solo em função do índice de resistência à penetração. Fonte: 

Adaptado de NBR 6484 (2001) 

Solo Índice de resistência à penetração Designação 

 

 

Areias e siltes 

arenosos 

≤4 Fofa (o) 

5 a 8 Pouco compacta (o) 

9 a 18 Medianamente compacta (o) 

19 a 40 Compacta (o) 

>40 Muito compacta (o) 

 

 

Argila e siltes 

argilosos 

≤2 Muito mole 

3 a 5 Mole 

6 a 10 Média (o) 

11 a 19 Rija (o) 

>19 Dura (o) 

 

Com as amostras extraídas, torna-se possível caracterizar o solo, obtendo-se a umidade 

natural e os limites de consistência. Conforme relata Almeida e Marques (2010), a medição 

de umidade tem baixo custo e permite a correlação com parâmetros do solo. Para sua 

obtenção, a amostra é coletada na parte inferior do amostrador SPT (bico) e deve ser 

adequadamente escolhida, de forma a não ser influenciada pelo processo de avanço. Além 

disso, a amostra coletada deve ser imediatamente colocada em saco plástico e armazenada 

em caixa de isopor, protegida do sol. 

 

Podem-se utilizar os resultados das sondagens SPT para execução de projetos de forma 

direta, ou seja, aplicando diretamente o valor de Nspt encontrado para determinar a previsão 

de recalques e capacidade de carga, por exemplo. O valor de Nspt pode ainda ser utilizado, 

de forma indireta, na previsão de parâmetros geotécnicos. 
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• Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL) 

São comuns também, ensaios com o uso de sondagens com o Penetrômetro Dinâmico Leve 

(PDL). Segundo Alves Filho (2010), essas sondagens caracterizam as profundidades e 

resistências dos solos de fundação com rapidez e eficiência, dada à praticidade e 

operacionalidade do equipamento utilizado. Para a execução dessas sondagens é necessário 

apenas um sondador, auxiliado por um ou dois operários. 

 

Geralmente, o aparelho utilizado é o indicado pela norma alemã DIN 4094-1 (DIN, 1964), 

tipo LRS 10. O equipamento consiste em um conjunto de hastes metálicas, ajustáveis por 

meio de roscas, cuja extremidade tem uma ponteira de aço de diâmetro superior aos das 

hastes (Figura 2.1). A sondagem é executada cravando-se no solo o conjunto de hastes, sob 

o impacto da queda livre do peso de 10 kg de uma altura de 0,50 m. Registra-se, portanto, o 

número de golpes necessários para a cravação de 0,15 m das hastes, sem quaisquer 

interrupções. 

 

 

Figura 2.1 – Desenho esquemático do PDL. Fonte: Alves Filho (2010) 
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2.3.2 Ensaios especiais 

Na prática da engenharia rodoviária, são consideradas investigações complementares, 

aquelas realizadas com o objetivo de obtenção de alguns parâmetros geotécnicos do solo não 

fornecidos em ensaios simples de caracterização. Destacam-se como especiais os ensaios de 

adensamento, triaxial UU (não consolidado e não drenado) e triaxial CIU (consolidado 

isotropicamente e não drenado).  

 

Para execução destes ensaios, a amostra coletada deve ser indeformada. No caso de solos 

compressíveis, deve ser retirada por meio de um amostrador do tipo “Shelby” ou outro 

amostrador específico, sendo coletada, acondicionada e transportada de forma a manter ao 

máximo as características geotécnicas apresentadas pelo solo no local. 

• Ensaio de Adensamento 

Entende-se por adensamento como a deformação plástica e a redução do índice de vazios de 

uma massa de solo em função do tempo e da pressão aplicada. O ensaio de adensamento era 

normatizado pela NBR 12007 (ABNT, 1990), cuja norma foi cancelada recentemente. O 

ensaio tem como objetivo a obtenção de curvas que relaciona a deformação com o tempo e 

o índice de vazios com a tensão. 

 

O ensaio é executado em estágios de pressão aplicada em corpos de prova indeformados e 

saturados, confinados lateralmente com a consequente aferição da redução de sua altura. A 

partir dos resultados fornecidos por este ensaio, são interpretados parâmetros fundamentais 

para o cálculo de recalques por adensamento. 

• Ensaio de compressão triaxial 

Os ensaios triaxiais, dentre os especiais, são os mais utilizados. Estes ensaios são 

normatizados pelas normas da ASTM (American Society for Testing and Materials ou 

Sociedade Americana de Testes e Materiais). São elas: a D7181 (ASTM, 2011b), para 

ensaios adensados drenados (CD), a D4767 (ASTM, 2011a), para ensaios adensados não 

drenados (CIU) e a D2850 (ASTM, 2015), para ensaios não adensados e não drenados (UU).  

 



  

15 

 

2.4 SOLUÇÕES E MÉTODOS CONSTRUTIVOS  

Segundo Almeida e Marques (2010), a escolha do método construtivo mais adequado está 

associada a diversas questões: características geotécnicas, utilização da área, incluindo 

vizinhança, prazos construtivos e custos envolvidos. Alguns métodos contemplam o controle 

de recalques, outros, o controle de estabilidade. A maioria dos métodos contempla as duas 

questões. A Figura 2.2 consta de um resumo de possíveis soluções para solos moles, 

apresentado por Almeida e Marques (2010). 

 

 

Figura 2.2 – Soluções para solos moles. Fonte: Almeida e Marques (2010) 

 

Dentre as diversas técnicas adotadas no Brasil para construção sobre solos moles, podem ser 

listadas algumas das principais: 

 

• Remoção total e substituição total ou parcial dos solos moles; 

• Transferência de carga parcial ou total para um solo mais resistente: estacas 

convencionais, colunas de areia/brita; 

• Construção direta com adensamento do solo: utilização de bermas de equilíbrio, uso de 

sobrecargas, uso de materiais leves no aterro, uso de drenos verticais na fundação; 

• Uso de reforço da fundação de aterro: fibras naturais e sintéticas; 

• Contorno do trecho com presença do solo mole: variantes e viadutos. 
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Estas soluções podem ser projetadas e executadas individualmente ou combinadas, a 

depender das características da obra projetada e da camada de solo em questão. Um exemplo 

de combinação de técnicas é a construção de aterros por etapas com implantação de drenos 

verticais. 

 

2.4.1 Remoção e substituição total ou parcial de solos moles 

 

A substituição dos solos moles consiste na retirada do material com apoio de equipamentos 

de escavação, e substituição por outro material com características adequadas e com boa 

capacidade de suporte. Esta alternativa foi uma das mais indicadas no passado, em projetos 

rodoviários. Porém, está em desuso atualmente, devido à dificuldade executiva, as surpresas 

que não podem ser previstas em projeto e fatores ambientais, já que é necessário que haja 

áreas licenciadas tanto para que seja realizado o descarte do material retirado quanto para 

retirada do material utilizado na substituição.  

 

Segundo Almeida e Marques (2010), é recomendado que esta técnica seja indicada para 

aterros com profundidades inferiores a 4 metros, para que o volume escavado não seja muito 

elevado, pois a esta técnica demanda de transporte e espaço para armazenamento do solo 

retirado (Figura 2.3).  

 

 

Figura 2.3 – Vista de um processo de substituição de solo mole. Fonte: Nascimento (2009) 

 

É necessário que se tenha disponibilidade de material com boas condições de suporte para a 



  

17 

 

substituição do solo mole, advindos de caixas de empréstimo concentradas ou laterais, ou 

escavações no alinhamento principal da rodovia, bem como local apropriado e licenciado 

(bota-fora) para dispensa deste material excedente.  

 

Durante a remoção deve-se atentar para a segurança neste tipo de intervenção. A remoção 

deve ser realizada com cautela, a fim de se evitar acidentes operacionais ao longo de sua 

execução, já que a massa de solo é desconfinada à medida que se realiza a escavação do 

material. 

 

Almeida e Marques (2010) apresentam uma sequência executiva de substituição de solos 

moles. Inicialmente, é executado um aterro para a conquista do terreno, para permitir o 

acesso, seguido da escavação e imediato preenchimento com material de aterro (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 – Sequência executiva de substituição de solos moles. Fonte: Almeida e 

Marques (2010) 

 

2.4.2 Aplicação de sobrecarga temporária 

Este método também é conhecido como pré-carregamento do aterro, e consiste basicamente 

na aplicação de uma sobrecarga sobre o aterro com o intuito de acelerar o processo de 
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adensamento por expulsão da água dos vazios do solo. Dessa forma, o recalque primário tem 

sua velocidade aumentada e os recalques secundários podem ser compensados. Com a 

redução do índice de vazios do solo e rearranjo das partículas sólidas, o solo passa a conferir 

maior resistência. 

 

A sobrecarga pode ser aplicada após a execução de um aterro convencional, sem controle de 

recalque ou de estabilidade, ou conjugada a outras soluções, como a execução de drenos 

verticais (Figura 2.5). Esta segunda é mais usual, visto que os drenos verticais promovem a 

aceleração dos recalques ao diminuir o caminho de drenagem dentro da massa de solo 

compressível para cerca da metade da distância horizontal entre drenos (Almeida e Marques, 

2010). A aplicação do dreno e sobrecarga juntos exploram ao máximo o benefício do 

adensamento acelerado e tem grande aplicabilidade prática na construção de aterros 

rodoviários. 

 

 

Figura 2.5 – Aterro com sobrecarga temporária. Fonte: Romanini (2016) 

 

A maior desvantagem desta técnica está no fator tempo, visto que o processo deve ser 

realizado em etapas, e que pode demandar longos períodos para que a estabilização do solo 

esteja completa. Porém, com o conhecimento das características do solo, este tempo pode 

ser calculado em projeto, fornecendo recursos de avaliação, considerando as vantagens e 

desvantagens da técnica como solução. 

 

2.4.3 Aterro reforçado com geossintéticos 

 

Geossintéticos são materiais termoplásticos poliméricos que podem ser aplicados para 

melhoramento e estabilização dos solos. Segundo informações da página eletrônica oficial 
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da Associação Brasileira de Geossintéticos (IGS Brasil), são materiais industrializados que 

se apresentam na forma de manta, tiras, ou estruturas tridimensionais, e são utilizados em 

contato com o solo ou com outros materiais em aplicações na engenharia civil, geotécnica e 

ambiental. O fato de serem industrializados e a versatilidade dos geossintéticos permite aos 

fabricantes disponibilizar produtos com propriedades específicas que melhor atendam às 

necessidades individuais de cada projeto. 

 

No caso dos solos moles, eles podem ser aplicados na base do aterro, com o objetivo de 

aumentar o fator de segurança em termos de estabilidade global e distribuir melhor as 

tensões. Dentre os geossintéticos, os geotêxteis (tecidos e não tecidos) são os materiais mais 

tradicionais e conhecidos no mercado, seguidos das geogrelhas. Ambos podem ser utilizados 

como reforço em solos moles. As geogrelhas possuem formato de grelhas e podem 

apresentar várias formas espaciais, dependendo do fabricante. 

 

A Figura 2.6 mostra um desenho esquemático da aplicação de geossintéticos como reforço 

para o solo mole. 

 

 

Figura 2.6 – Aterro sobre solo mole reforçado na base com geossintético. Fonte: Silva e 

Palmeira (1998) 

 

Em geral, para soluções em aterros sobre solos moles são indicados materiais que 

apresentem alto módulo de rigidez, elevada resistência à tração e baixa suscetibilidade à 

fluência, como é o caso das geogrelhas e geotêxteis tecidos de PET ou PVA (Almeida e 

Marques, 2010). 
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Os geossintéticos podem ser combinados a outras soluções de estabilização dos solos moles. 

Se materiais drenantes são empregados, os geossintéticos podem ser especificados 

apropriadamente com a finalidade de também contribuir com a aceleração dos recalques 

devidos ao adensamento do solo mole (Otani e Palmeira, 2019). 

 

2.4.4 Aterros leves 

 

Almeida e Marques (2010) relatam que a magnitude dos recalques primários dos aterros 

sobre camadas de solos moles é função do acréscimo de tensão vertical causado pelo aterro 

construído sobre a camada de solo mole. Dessa forma, pode-se concluir que a utilização de 

materiais leves pode reduzir esses recalques. 

 

Nesta solução e método executivo, é proposta a utilização de alguns tipos de materiais em 

substituição ao aterro convencional. Dentre eles, o mais indicado e utilizado atualmente no 

mercado, são os denominados blocos de EPS (Poliestireno Expandido), pois é composto de 

um material que apresenta menor peso específico aliado a baixa compressibilidade e alta 

resistência. A Figura 2.7 mostra um comparativo entre a funcionalidade no uso de material 

tradicional (aterro convencional) e de material leve. 

 

 

Figura 2.7 – Comparativo entre aterro convencional (4.a) e aterro leve (4.b). Fonte: Ramos 

e Reis (2009) apud Silva (2017)  

 

Outros materiais também podem ser indicados para execução de aterros leves ou ultraleves, 

desde que apresentem baixo valor de peso específico. Na Tabela 2.2, são apresentados alguns 

exemplos de materiais que introduzem vazios nos aterros e são classificados como materiais 

leves (Machado, 2012).  
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Tabela 2.2 – Peso específico de materiais utilizados para aterros leves. Fonte: Adaptado de 

Machado (2012). 

Material Peso Específico (kN/m³) 

Poliestireno expandido – EPS (isopor ou similar) 0,15 a 0,30 

Tubos de concreto (com diâmetro de 1 a 1,5m e espessura da 

parede de 6 a 10 cm) 
2 a 4 

Pneus picados 4 a 6 

Argila expandida 5 a 10 

Serragem 8 a 10 

 

Sugere-se que esta solução seja indicada em obras situadas próximas a fábricas produtoras 

do material leve escolhido, para não elevar o custo final da obra e para facilitar a logística 

do empreendimento. 

• Uso de EPS (Poliestireno Expandido) 

Como já citado, o EPS (Poliestireno Expandido), também conhecido popularmente como 

“isopor”, está dentre os materiais mais utilizados para execução de aterros leves no mundo, 

pois é capaz de reduzir o peso geral da estrutura quando substituído pelo aterro convencional. 

 

Segundo Sakamoto (2018), o EPS trata-se de um material celular polimérico composto por 

partículas de formato esférico, que conferem à estrutura cerca de 98% de ar. Essa estrutura 

micro celular garante ao material um peso específico de aproximadamente 1% do peso 

específico dos aterros compactados tradicionais, ao mesmo tempo que ainda permite 

propriedades mecânicas satisfatórias. As obras, dessa forma, tornam-se bem mais leves, e 

recebem um avanço na praticidade. Esta solução também é considerada mais veloz que as 

demais, economizando cerca de 50% do tempo de obra.  

 

Desta forma, a execução de aterros com blocos de EPS é capaz de reduzir os recalques 

diferenciais da estrutura, melhorar a estabilidade do aterro, garantindo segurança e leveza à 

mesma, geralmente com maior agilidade na execução da obra. 

 

As Figuras 2.8 e 2.9 mostram um exemplo de utilização de EPS em obras rodoviárias 

situadas nos Estados Unidos. Segundo Mendes (2019), no âmbito nacional, o emprego de 
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EPS ainda é restrito, motivo pelo qual, atualmente, a sua utilização ocorre em maior escala 

no cenário exterior, com destaque para aterros sobre solos moles e bases de estradas. Ainda 

assim, segundo ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química), de 1999 a 2017, o 

consumo e produção de EPS cresceram, respectivamente, a uma taxa anual de 4,0% e 4,8%. 

Na mesma base de comparação as exportações cresceram a uma taxa de 6,3% a.a. e as 

importações a 3,2% a.a.. 

 

Segundo Sakamoto (2018), a primeira experiência de aplicação de EPS para aterros 

rodoviários foi implementada em uma região pantanosa de Oslo, em 1972. O resultado 

satisfatório desta experiência fez com que fossem realizados novos estudos a respeito do 

método, e despertou interesse em técnicos da Noruega, país com diversos casos de sucesso 

na utilização do poliestireno. 

 

Figura 2.8 – Uso de EPS em obra de aterro rodoviário. Fonte: Insulfoam (2013) 

 

Figura 2.9 – Uso de EPS em obra rodoviária de PI (Passagem Inferior). Fonte: Insulfoam 

(2013) 
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Como esta técnica ainda não está muito difundida no Brasil, não se tem dados consistentes 

em relação à sua qualidade e durabilidade. Segundo relata a AABOE (2011), citada por 

Sakamoto (2018), um estudo recente feito pela Administração Norueguesa de Rodovias 

Públicas (The Norwegian Public Roads Administration) apresentou o resultado de avaliações 

de desempenho em obras executadas com EPS durante os últimos 40 anos, e constatou que 

nenhum efeito de deterioração seria esperado em aterros com uso deste material para um 

ciclo de vida normal de 100 anos, considerando projetos dimensionados adequadamente e 

obras que operem dentro dos limites de carregamentos previstos. 

 

Segundo Patriarca (2012), ainda na Noruega, foi realizado um programa que envolveu a 

coleta de amostras em cinco obras geotécnicas, algumas realizadas no início da década de 

70. O estudo envolveu ensaios in situ e em laboratório, e visou, fundamentalmente, a 

avaliação do grau de deterioração do EPS. O principal indicador de deterioração dos blocos 

de EPS é a redução da resistência à compressão. Os valores elevados de resistência à 

compressão das amostras foram justificados, pelo autor, por uma reação química que 

permitiu o enrijecimento do material. Sabe-se também, que o material é sensível a luz solar 

direta por alterarem sua estrutura química, o que afetaria diretamente em sua resistência e 

durabilidade. 

 

Avesani Neto (2008) cita que o EPS é um material não tóxico, não nocivo e, portanto, não 

perigoso. No processo associado à sua fabricação, os gases utilizados como agentes 

expansores não oferecem riscos à natureza e nem à camada de ozônio. Quimicamente, ele é 

composto por apenas dois elementos, carbono e hidrogênio. Portanto, não possui nenhum 

produto tóxico ou nocivo ao ambiente. Além disso, seu processo de fabricação utiliza 

vapores de água, tornando o processo de manufatura limpo e com reduzido consumo de água. 

 

Uma vantagem do EPS, é ser compatível com a maioria dos materiais disponíveis atualmente 

na construção civil, sendo sensível a materiais com solventes. A Tabela 2.3 indica a 

compatibilidade do EPS com materiais diversos.  
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Tabela 2.3 – Compatibilidade do EPS com diversos materiais. Fonte: Adaptado de 

Patriarca (2012) 

Materiais 
Compatibilidade 

Boa Média Má 

Água, água do mar, soluções de sais x   

Materiais de construção correntes (cal, cimento, gesso) x   

Soluções alcalinas x   

Soluções ácidas fracas x   

Ácido clorídrico 35% x   

Ácido nítrico 50% x   

Ácido sulfúrico 95%   x 

Sais, adubos x   

Betume, produtos betuminosos diluídos com água x   

Produtos betuminosos com solventes   x 

Produtos asfálticos   x 

Gasóleo e gasolinas   x 

Álcool  x  

Solventes orgânicos   x 

Hidratos de carbono asfálticos   x 

 

Arellano (2010), citado por Sakamoto (2018), afirma que a configuração de um aterro sobre 

solo mole utilizando EPS consiste em quatro elementos principais: terreno de fundação, solo 

compactado, bloco de EPS e material de sobrecarga. A Figura 2.10 apresenta um esquema 

destes componentes principais. 

 

 

Figura 2.10 – Desenho esquemático dos componentes principais de um aterro de EPS. 

Fonte: Adaptado de Martins et al. (2018) 

O processo executivo do aterro com o uso do EPS pode variar, mas geralmente, é combinado 
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com uma camada de aterro com solo circundando o material leve, como mostra a Figura 2.11 

(Machado, 2012). 

 

 

Figura 2.11 – A) Seção transversal de um aterro construído com EPS. B) Execução de um 

aterro com EPS. Fonte: Adaptado de Machado (2012) 

Segundo Machado (2012), para se evitar a flutuação do EPS em áreas com possibilidades de 

alagamentos, e consequentemente comprometer a integridade do aterro, este deve ser 

instalado acima do nível d’água. Os formatos dos aterros executados com EPS variam de 

acordo com a sua utilização. A dimensão típica dos blocos é geralmente de 4,00 x 1,20 x 

0,50 metros, podendo ainda ser encontradas dimensões de blocos variadas, de acordo com 

cada projeto ou até mesmo serem realizados cortes específicos no próprio local da obra, de 

acordo com a demanda. 

 

O principal fator que ainda restringe a utilização sistemática do EPS no país é o custo final 

da obra. Os gastos associados ao transporte das fábricas que produzem o material até o local 

de construção dos aterros a serem executados ainda são relativamente elevados. 

 

2.4.5 Aterros com drenos verticais 

 

O uso de drenos verticais em aterros se dá com a finalidade de acelerar o processo de 

adensamento do solo (Figura 2.12). Sua utilização não é recente, tendo sido iniciada na 

Califórnia (EUA), com o uso dos drenos de areia, na década de 20. Posteriormente, surgiram 

outros tipos de drenos verticais, como os pré-fabricados, fibroquímicos ou geodrenos, que 

apresentam maior resistência quando comparados aos drenos de areia.   
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Figura 2.12 – Utilização de drenos verticais. Fonte: Perboni (2003) 

 

Os geodrenos são constituídos, de uma forma geral, por dois componentes: o miolo drenante 

e o seu revestimento. O revestimento é um geotêxtil não tecido com função de filtragem, que 

tem a função de impedir a entrada de solo no miolo drenante, permitindo somente a passagem 

de água. O miolo drenante permite conduzir a água até à superfície do terreno ou camada 

drenante superficial. 

 

O objetivo do uso de drenos verticais nos solos argilosos pouco permeáveis e compressíveis, 

é a aceleração dos recalques. A instalação dos drenos verticais reduz o percurso que a água 

deve fazer para sair da área comprimida e chegar a uma região permeável sem pressões, ou 

seja, utilizando as colunas dos drenos. Dessa forma, é necessário que o material dos drenos 

seja permeável e apresente resistência aos movimentos da camada argilosa (Figura 2.13).  

 

 

Figura 2.13 – Fluxo da água após colocação dos drenos verticais. Fonte: Carvalhais (2017) 

 

Com o uso de drenos, o fluxo de água no interior da argila é predominantemente horizontal, 

enquanto no processo de adensamento normal o fluxo é vertical. 

 

A utilização dos drenos fibroquímicos não é capaz de aumentar a estabilidade do aterro sobre 
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solo mole, tendo função somente de drenagem. Portanto, a água coletada pelos drenos deve 

ser transportada até o colchão drenante que deve ser executado em uma camada superior aos 

drenos. 

 

2.4.6 Aterros com bermas de equilíbrio 

 

A execução de bermas de equilíbrio serve para garantir a estabilidade global do conjunto 

formado pelo solo mole e pelo aterro, compensando os momentos atuantes e elevando-se o 

fator de segurança. Esta técnica não apresenta alterações nas características e propriedades 

do solo, sendo totalmente física. É gerado um contrapeso junto ao aterro, responsável por 

criar um momento contrário ao de ruptura, estabilizando, desta forma, o aterro construído 

sobre o solo mole (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14 – Equilíbrio dos esforços representado no aterro com bermas de equilíbrio. 

Fonte: Adaptado de Almeida e Marques (2010) 

 

Para execução deste método, no entanto, é necessário que se tenha amplas áreas laterais 

disponíveis, além de quantidade suficiente de material a ser aplicado na construção das 

bermas. 

 

2.4.7 Comparativo entre os principais métodos construtivos 

 

Após a apresentação dos métodos construtivos mais usuais na engenharia, incluindo os que 

podem vir a ser adotados na engenharia rodoviária, é mostrado um estudo comparativo 

resumindo as técnicas construtivas, ressaltando vantagens e desvantagens de cada uma delas.  
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A Tabela 2.4, elaborada por Carvalhais (2017), sintetiza as principais características das 

metodologias construtivas de aterros sobre solos moles, mostrando as vantagens e 

desvantagens de cada uma delas. 

 

Tabela 2.4 – Resumo das metodologias construtivas para aterros sobre solos moles. Fonte: 

Adaptado de Carvalhais (2017) 

Resumo das metodologias construtivas e suas características 

Técnicas Característica 
Dados 

necessários 

Desvanta-

gens 

Confiabili-

dade 
Comentário 

Remoção 

total ou 

parcial da 

camada 

mole 

Eficaz, rápido, 

grandes impactos 

ambientais, sendo 

necessário sondagens 

para aferição da 

quantidade de solo 

removido 

Espessura da 

camada a ser 

removida 

Local para 

deposição do 

solo removido 

Boa em caso de 

total 

substituição 

Alto custo, 

sobretudo 

para camadas 

espessas 

(acima de 

4m) 

Aterro 

convenciona

l 

Estabilização dos 

recalques é lenta 

Espessura da 

camada 

compressível e 

parâmetros 

geotécnicos da 

fundação 

Limitações 

quanto à altura 

do aterro e 

prazos 

elevados de 

execução 

Baixa 

Baixo custo, 

porém, com 

restrições de 

altura do 

aterro 

Construção 

em etapas 

Utilizada, na maioria 

dos casos, com drenos 

verticais, sendo 

necessário o 

monitoramento do 

ganho de resistência 

da fundação 

Espessura da 

camada 

compressível e 

parâmetros 

geotécnicos da 

fundação 

Longo prazo, 

se não 

associado a 

drenos 

verticais 

Boa, se 

executado 

devido 

monitoramento 

Baixo se não 

associado a 

drenos 

verticais 

Drenos 

verticais 

com 

sobrecarga 

Utilizado para 

acelerar os recalques, 

com grande 

experiência 

acumulada. Usa-se 

sobrecarga temporária 

para diminuir os 

recalques primários e 

secundários 

remanescentes 

Espessura da 

camada, 

compressibilidade 

e permeabilidade 

vertical e 

horizontal 

Custo Boa 
Relativament

e caro 

Bermas de 

equilíbrio 

Frequentemente 

adotada, porém requer 

espaço lateral 

Espessura da 

camada 

compressível e 

parâmetros 

geotécnicos da 

fundação 

Limitação 

física 
Boa 

Grandes 

volumes de 

terraplenage

m 

Colunas 

granulares 

(estacas 

granulares) 

Aceleração dos 

recalques devido à 

natureza drenante das 

colunas. Em geral, são 

instaladas geogrelhas 

acima das estacas 

Resistência do 

solo e módulo de 

deformabilidade 

Equipamentos 

pesados e 

testes 

preliminares 

de campo 

Boa após 

análises e testes 

de campo 

Alto custo 
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2.5 COMPRESSIBILIDADE E ESTABILIDADE DOS SOLOS 

 

A compressibilidade e a estabilidade dos solos está relacionada aos critérios adotados ao se 

elaborar um determinado projeto. Estes conceitos estão relacionados aos estudos da 

Mecânica dos Solos, que fornecem embasamento teórico para as práticas realizadas. 

 

A compressibilidade nas camadas de um solo está relacionada ao tipo de material, e à 

capacidade do solo se deformar quando submetido a uma determinada tensão, ou seja, é a 

propriedade que o solo tem de ser suscetível à compressão. Esse conceito pode ser ilustrado 

pela teoria de adensamento unidimensional de Terzaghi, que compara o solo a uma mola 

imersa em água e demonstra que, com o passar do tempo, ao se aplicar uma tensão à mola, 

a distribuição da tensão varia de forma a gerar os recalques (deformações). 

 

O que difere a compressibilidade no solo da compressibilidade de outros materiais, é que o 

solo é um material natural, com uma estrutura interna que pode ser alterada devido a 

carregamentos e acréscimo de tensões, provocando deslocamento e/ou ruptura de suas 

partículas. Devido sua formação multifásica (Figura 2.15), apresentando grãos no estado 

sólido e vazios com água e ar (fluido e gasoso), o seu comportamento é próprio e variado 

em relação à tensão-deformação. 

 

 

Figura 2.15 – Elemento multifásico de solo submetido a um carregamento externo. 

Fonte: Borges (Coletânea de slides) 

 

O efeito da compressibilidade é diferente em cada tipo de solo. Nas areias e solos não 

coesivos, devido à sua alta permeabilidade, a compressibilidade ocorre rapidamente, já que 

a água terá facilidade para percolar entre os grãos. Em contrapartida, nas argilas e solos 
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coesivos, a água geralmente é drenada de forma lenta, devido ao baixo coeficiente de 

permeabilidade que estes solos apresentam. Nestes casos, o tempo será maior para que o solo 

seja conduzido novamente, após a aplicação de uma carga, para um novo estado de 

equilíbrio. 

 

A estabilidade de um solo está associada ao fator de segurança, ou seja, a análises de 

superfícies e potenciais rupturas que podem ocorrer devido às condições geométricas a que 

o material foi submetido e condições geológicas que o mesmo apresenta. 

 

Segundo Terzaghi (1943), os problemas de Mecânica dos Solos podem ser divididos em dois 

principais grupos: problemas relacionados à estabilidade e problemas relacionados à 

elasticidade. Os problemas relacionados à estabilidade lidam com as condições de equilíbrio 

de solos ideais, como capacidade de carga de fundações e de estabilidade. O aspecto mais 

importante de tais problemas é a determinação das solicitações que causam a ruptura do 

maciço, as quais podem, em muitos casos, ser obtidas por considerações estáticas simples 

assumindo superfícies de ruptura com formas simplificadas, tais como planas e circulares, e 

usando critério de Coulomb.  

 

Tais procedimentos constituem os métodos de equilíbrio limite, de uso comum na Mecânica 

dos Solos, pois constituem uma ferramenta de trabalho potente que permite aos geotécnicos 

desenvolverem soluções práticas para problemas específicos. A mais impressionante 

característica dessa metodologia é o fato de que qualquer problema, com qualquer 

complexidade geométrica pode obter uma solução aproximada. 

 

2.5.1 Adensamento e recalques nas argilas moles 

 

Quando a compressão ocorre em solos saturados, tem-se o processo de adensamento, que 

consiste na expulsão das partículas de água dos vazios dos solos. No processo de expulsão 

da água do solo por compressão, ocorre a redução do índice de vazios, e a variação no 

volume do solo, gerando alterações no estado das tensões efetivas.  

 

Ao se aplicar um carregamento no solo, em um primeiro instante, toda água presente nos 

vazios suporta o acréscimo de tensões gerada por este carregamento. Neste instante, a 
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poropressão do solo é acrescida de um valor igual ao acréscimo de tensão aplicado, gerando 

um excesso de poropressão. Ao longo do tempo, a água dos vazios tende a ceder e percolar 

para áreas mais permeáveis, fazendo com que haja transferência do excesso de poropressão 

gerado pela carga aplicada para a tensão efetiva, já que ocorre a redução no índice de vazios 

e consequente alteração no volume do solo. Ao final do processo, todo excesso de tensão 

aplicada passa a ser suportado pela parte sólida do solo. Este processo ocorre lentamente nas 

argilas saturadas, devido sua alta coesão e baixa permeabilidade, resultando em um baixo 

coeficiente de adensamento. 

 

Segundo Vargas (1977), recalque é a deformação vertical positiva de uma superfície 

qualquer traçado no terreno. Os recalques são consequências da aplicação de cargas ou do 

peso próprio do terreno. Eles podem ser divididos em recalque imediato, recalque por 

adensamento primário e recalque por compressão secundária. Os recalques imediatos 

ocorrem imediatamente após a aplicação da carga, ocorrendo em sincronia com o 

carregamento, afetando pouco a obra. 

 

Recalque por adensamento primário, segundo Vargas (1977), é o desenvolvimento da 

deformação dos solos normalmente saturado, com baixa permeabilidade e alta 

compressibilidade, por efeito do carregamento externo onde o fluido intersticial é expulso 

aos poucos dos poros e acontece gradualmente a transmissão de tensão do fluido intersticial 

para o esqueleto sólido. 

 

Baseado nos resultados dos ensaios de adensamento, com as curvas de tensão-deformação e 

parâmetros de compressibilidade, pode-se estimar os recalques por adensamento, ou 

recalques primários. 

 

A obtenção dos recalques por adensamento se dá a partir da análise da tensão de pré-

adensamento do solo, que é a máxima tensão a qual um solo já esteve submetido. É realizada 

uma comparação entre este valor e o valor em que o solo se encontra atualmente, 

classificando o solo como: normalmente adensado, quando a tensão de pré adensamento é 

igual à tensão atual, ou pré-adensado, quando a tensão de pré adensamento é maior que 

tensão atual. De acordo com essas classificações, pode-se estabelecer uma fórmula de 

cálculo de recalques por adensamento. 
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• Para solos pré-adensados: 

 

Caso I - σ’vf < σ’vm 

𝜌𝑝= 𝐻0.
𝐶𝑟

1+𝑒0
 . 𝑙𝑜𝑔

𝜎′𝑣𝑓

𝜎′𝑣0
        (Equação 2.1) 

 

Caso II - σ’vf > σ’vm 

𝜌𝑝= 𝐻0. ⁅
𝐶𝑟

1+𝑒0
 . 𝑙𝑜𝑔

𝜎′𝑣𝑚

𝜎′𝑣0
+  

𝐶𝑠

1+𝑒0
 . 𝑙𝑜𝑔

𝜎′𝑣𝑓

𝜎′𝑣𝑚
⁆     (Equação 2.2) 

 

• Para solos normalmente adensados: 

 

𝜌𝑝= 𝐻0.
𝐶𝑠

1+𝑒0
 . 𝑙𝑜𝑔

𝜎′𝑣𝑓

𝜎′𝑣0
       (Equação 2.3) 

 

Onde: 

𝜌𝑝: recalque por adensamento 

σ'𝑣𝑚: tensão de pré adensamento 

σ'𝑣0: tensão efetiva vertical inicial 

σ'𝑣𝑓: tensão efetiva vertical final 

H0: espessura da camada de fundação 

e0: índice de vazios inicial do solo da fundação 

Cs: coeficiente de compressão 

Cr: coeficiente de recompressão 

 

Para maior entendimento e ilustração dos índices de compressão e recompressão, a  

Figura 2.16 demonstra estes comportamentos em uma curva de compressibilidade qualquer, 

obtida em um ensaio de adensamento, que demonstra as fases de compressão do solo (Cs) e 

de alívio de tensões (Cr), em termos de tensões verticais (σv) e variação do índice de vazios 

(e) do solo. 
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Figura 2.16 – Comportamento de uma curva de compressibilidade. Fonte: Sakamoto 

(2018) 

 

Ocorre ainda, o recalque secundário, que está vinculado a um potencial rearranjo das 

partículas sólidas, após o fim do recalque primário. Sua ocorrência está associada à variação 

de volume sob uma tensão constante, mesmo após toda dissipação do excesso de poropressão 

e transferência para tensão efetiva. 

 

Assim como os recalques imediatos, que ocorrem imediatamente após o carregamento, os 

recalques secundários geralmente são desconsiderados nos cálculos, devido à parcela 

correspondente a estes fenômenos ser de grandeza muito inferior ao recalque primário. 

 

2.5.2 Estabilidade de Aterros sobre Solos Moles 

 

Conforme já citado na introdução deste trabalho, as análises de estabilidade de aterros sobre 

solos moles podem ser do tipo: estabilidade interna (aterro), estabilidade externa (fundação) 

e estabilidade global (aterro e fundação). Para se analisar a estabilidade de um aterro, deve-

se considerar a altura e inclinação dos taludes com que estão sendo construídos, bem como 

as condições geotécnicas da superfície em que ele será executado (fundação) (Figura 2.17). 

 

 

Figura 2.17 – Ruptura através do aterro e fundação. Fonte: Perboni (2003) 
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Segundo Perboni (2003), em termos de estabilidade externa, ou seja, da fundação, o 

problema básico refere-se à determinação da altura crítica do aterro (Hc). Esta altura pode 

ser determinada em função da resistência não drenada do solo de fundação (Equação 2.4), 

desconsiderando-se os efeitos da inclinação do talude, da variação da resistência não drenada 

com a profundidade e a resistência do aterro. 

 

Hc = 
𝑁𝑐 .  𝑆𝑢

Ɣ𝑎𝑡
          (Equação 2.4) 

 

Aplicando-se um dado fator de segurança, usualmente no valor de 1,5, resulta em uma altura 

admissível do aterro - Hadm (equação 2.5). 

 

Hadm = 
𝑁𝑐 .  𝑆𝑢

𝐹𝑆 .Ɣ𝑎𝑡
         (Equação 2.5) 

 

Onde: 

 Nc: fator de capacidade de carga, Nc = Π + 2; 

 Su: resistência não drenada do solo de fundação; 

at: peso específico do material de aterro. 

 

De maneira geral, a estabilidade interna é utilizada com o intuito de se verificar a segurança 

do aterro em termos de um escorregamento lateral que pode ocorrer devido ao acréscimo de 

tensões. 

 

A estabilidade global une mecanismos de rupturas do aterro e da fundação, e são avaliados 

segundo os métodos de equilíbrio limite. Estes métodos permitem a determinação do fator 

de segurança do talude, utilizando dados como as propriedades de resistência ao 

cisalhamento, poropressão, entre outros.  

 

2.5.3 Métodos de análise de estabilidade 

 

Existem diversos métodos de análise de estabilidade de aterros, podendo ser adotadas 

técnicas por elementos finitos ou por equilíbrio limite. Ambos os métodos podem ser 

utilizados, desde que sejam empregados com os parâmetros corretos. Na prática, os métodos 



  

35 

 

de equilíbrio limite são mais adotados em projetos associados aos aterros sobre solos moles. 

 

As hipóteses básicas dos métodos de equilíbrio limite são a existência de uma superfície 

potencial de ruptura bem definida, que se fundamentam em que há equilíbrio de massa de 

solo, tomada como corpo rígido, na iminência de entrar em processo de escorregamento 

(Massad, 2003).  

 

A norma DNER-PRO 381 (1998) apresenta os métodos recomendados para realização das 

análises de aterros sobre solos moles, e foram agrupados em Tabela 2.5, apresentada por 

Formigheri (2003). 

Tabela 2.5 – Métodos de equilíbrio-limite recomendados para análise de estabilidade. 

Fonte: Adaptado de Formigheri (2003) 

Métodos Equações de Equilíbrio Superfície de ruptura 

Bishop modificado Momentos Circular 

Jambu simplificado Forças horizontais Circular ou poligonal 

Spencer, Sarma, Morgenstern e 

Price 
Momentos e forças horizontais Circular ou poligonal 

 

Ainda de acordo com a norma DNER-PRO 381 (1998), as análises de estabilidade devem 

ser verificadas tanto para superfícies de ruptura circulares, quanto planares (Figuras 2.18 e 

2.19). 

 

 

Figura 2.18 – Seção de ruptura circular. Fonte: DNER (1998) 
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Figura 2.19 – Seção de ruptura planar. Fonte: DNER (1998) 

 

Para garantia de estabilidade da obra, torna-se importante o conhecimento do fator de 

segurança. A definição por Bishop é que “O Fator de Segurança é definido como a relação 

entre a real resistência ao cisalhamento do solo e a mínima resistência ao cisalhamento 

requerida para evitar a ruptura” (Bishop, 1955 apud Sakamoto, 2018). Segundo Duncan, “O 

Fator de Segurança é o fator pelo qual a resistência ao cisalhamento deve ser dividida para 

levar o talude à beira de ruptura” (Duncan apud Sakamoto, 2018). 

 

Cada tipo de obra de engenharia apresenta determinado fator de segurança o qual deve ser 

respeitado. Para obras rodoviárias, o DNIT especifica valores mínimos que os aterros devem 

respeitar (Tabela 2.6). Estes valores são estabelecidos em função da classe do aterro, sendo 

elas, conforme conceito apresentado pelo DNIT: 

 

• Classe I: aterros junto a estruturas rígidas, como encontros de pontes e viadutos ou 

interseções similares, bem como aterros próximos de estruturas sensíveis como oleodutos. 

• Classe II: aterros que não se encontram próximos a estruturas sensíveis, mas que 

apresentam altura superior a 3 metros. 

• Classe III: aterros definidos como baixos, ou seja, que apresentam altura inferior a 3 

metros e que não se encontram próximos a estruturas sensíveis. 

 

Tabela 2.6 – Fatores de segurança mínimos requeridos pelo DNIT para aterros rodoviários. 

Fonte: Adaptado de DNER (1998) 

Classe do aterro FS mínimo 

I 1,4 

II 1,3 

III 1,2 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTUDO DE CASO: FUNDAÇÃO DE ATERRO SOBRE SOLO 

COMPRESSÍVEL NO KM 571+100 DA PISTA NORTE DA BR-381 
 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O local escolhido para o estudo associado a esta pesquisa está situado na BR-381, 

denominada Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 571+100 (Figura 3.1). 

 

Esta rodovia é duplicada e apresenta grande importância econômica para o estado de Minas 

Gerais, sendo a principal ligação entre as capitais Belo Horizonte e São Paulo, passando por 

outras 33 cidades. Ela faz parte do principal corredor rodoviário de interligação dos mais 

importantes polos econômicos das regiões Sudeste e Sul do Brasil e destas com os principais 

países do MERCOSUL. 

 

 

Figura 3.1 – Mapa de localização. Fonte: Google Earth (2018) 

 

O projeto de duplicação foi executado e fiscalizado pelo Departamento de Edificações e 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DEER-MG, e atualmente, está sob concessão e 

responsabilidade da Autopista Fernão Dias. 

 

Segundo informações divulgadas no endereço eletrônico da Autopista Fernão Dias, em 

termos de movimentação de cargas e passageiros, os volumes de tráfego são mais altos nos 
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trechos entre Bragança Paulista (SP) e São Paulo, e Igarapé (MG) e Belo Horizonte, em 

ambos os sentidos da rodovia. O tráfego hoje é composto por 45% de veículos comerciais e 

por 55% de veículos de passeio.  

 

No local do estudo, ocorre, atualmente, um abatimento da pista, devido a presença de solos 

compressíveis na fundação do aterro. O local onde ocorre este abatimento possui uma região 

brejosa a montante da Pista Norte, bem como pode ser observada uma curva catenária na 

barreira de proteção em defensa metálica, percebendo-se o segmento recalcado. Na Figura 

3.2, pode-se observar ao fundo, o afundamento da pista de rolamento, bem como a área 

brejosa ao lado.  

 

 

Figura 3.2 – Área brejosa com detalhe da curva catenária na defensa metálica. Fonte: Autor 

(2018) 

 

3.2 DETALHAMENTO DE CASO 

 

Trata-se do estudo de estabilização de um segmento em aterro sobre solo compressível, o 

qual apresenta recalques frequentes, com consequentes abatimentos no segmento da Pista 

Norte da BR-381 (pista de sentido São Paulo a Belo Horizonte), entre os Km 571+100 a 

571+220, próximo a cidade de Itaguara – MG, com extensão aproximada de 120 metros 

(Figura 3.3). 

 

Tais recalques acarretam em soluções de manutenção paliativas e sucessivas, como a 

aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), de modo a reestabelecer a 
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altimetria original do projeto e reduzir os desconfortos causados aos usuários da via. Porém, 

estes recalques requerem uma solução definitiva de estabilização, de modo a evitar estas 

constantes soluções paliativas. 

 

 

Figura 3.3 – Local do afundamento. Fonte: Autor (2018) 

 

A montante, no lado direito da pista afetada, foi identificada uma área brejosa, e as condições 

de afloramento do lençol freático, conforme Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 –Condições de afloramento do lençol freático na região brejosa de montante e 

deformação da pista de rolamento. Fonte: Autor (2018) 

 

 

O caso estudado se refere à proposição de fundação sobre solo mole, visando encontrar a 

melhor alternativa para solucionar o problema, bem como um estudo detalhado do local, 

para conhecimento do caso, e para que seja garantido o sucesso de uma nova obra no local. 
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Ao se iniciar o estudo do caso, foi detectada a presença de um bueiro de greide já existente, 

simples tubular de concreto, com diâmetro de 0,80 m e parcialmente assoreado. Pode ser 

observado recalque diferencial de parte deste bueiro, que é responsável por coletar as águas 

pluviais do canteiro central, e que apresenta pequeno deslocamento na junção interna do 

último tubo (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 –Situação do bueiro existente. Fonte: Autor (2018) 

 

Antes do início do segmento em estudo foi verificada a presença de outro bueiro, de grota, 

simples e tubular de concreto, com diâmetro de 1,0 m, e em perfeito funcionamento, que 

permitirá um estudo de rebaixamento do lençol freático da região alagadiça para facilitar a 

implantação de drenos profundos e/ou de se realizar a drenagem por meio de abertura de 

escavação de vala a céu aberto na faixa de domínio da rodovia (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 – Bueiro de grota BSTC Ø 1,00 m anterior ao segmento em estudo. Fonte: 

Autor (2018). 
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3.3 DADOS DO PROJETO ORIGINAL 

 

O projeto de duplicação da BR-381, trecho Belo Horizonte – São Paulo, foi finalizado em 

maio de 1993, elaborado por um conjunto de empresas fiscalizadas pela Diretoria de Projetos 

do DEER-MG. O subtrecho do segmento em estudo foi elaborado pela empresa CAB – 

Consultores Associados Brasileiros. 

 

Devido a segmentação do projeto em lotes na fase de elaboração, a quilometragem da 

elaboração do projeto não é coincidente com a quilometragem adotada atualmente, sendo 

possível a identificação do local através da topografia e da sua geometria. Desta forma, o km 

571+100, alvo deste estudo, refere-se à estaca 265 do projeto original. 

 

Analisando o boletim de sondagem do projeto, foi encontrado um furo de 1,50 metros de 

profundidade na estaca 265, próximo ao bordo esquerdo da nova pista projetada, que informa 

que o material é do tipo A-7-5 pela classificação rodoviária (H.R.B.) e do tipo MH pelo 

Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS).  

 

Em termos da granulometria, apresentou-se como solo predominantemente fino, visto que 

84% passou pela peneira limite de solos finos (peneira #200). Tecnicamente, estes 

parâmetros analisados indicam que o material no local é uma argila siltosa de alta 

plasticidade, podendo também ser um solo altamente elástico e sujeito a elevadas mudanças 

de volume. 

 

O Índice de Grupo (IG) do material na estaca em estudo foi de 18, um elevado número, visto 

que o índice de grupo varia de 0 a 20, sendo que os materiais apropriados para 

aproveitamento em projetos rodoviários são próximos a 0. Os resultados geotécnicos do 

projeto original estão apresentados no anexo A, Figuras 01 a 03. 

 

Mesmo com os resultados não favoráveis, não foi realizado em fase de projeto, sondagem 

com penetrômetro dinâmico (PDL) e sondagem a percussão (SPT) neste local, não sendo 

previsto, na época, a elaboração de um projeto de fundação de aterro sobre solos 

compressíveis no ponto de estudo.  
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CAPÍTULO 4 
 

PROGRAMA EXPERIMENTAL E ANÁLISES PRELIMINARES  

 

 

4.1 ANÁLISE DO RESULTADO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

 

Para embasar o estudo proposto, foram programadas campanhas de sondagem, de forma a 

definir o posicionamento e a espessura do solo compressível, bem como as suas resistências 

e os parâmetros geotécnicos necessários para a caracterização dos materiais de fundação e 

aterro.  

 

Os estudos geotécnicos envolvidos no programa experimental desta pesquisa contemplaram 

as seguintes atividades: 

 

• Sondagens a trado; 

• Sondagens à percussão - SPT; 

• Ensaios com Penetrômetro Dinâmico Leve – PDL; 

• Coleta de amostra do solo compressível com amostrador Shelby; 

• Ensaios laboratoriais: de caracterização, de adensamento unidimensional e triaxial. 

 

Os detalhes das coletas de amostras e dos ensaios realizados com o material, bem como seus 

resultados, serão apresentados a seguir.  

 

4.1.1 Sondagem a Trado 

 

Para desenvolvimento do projeto, foram executados dois furos de sondagem a trado para 

caracterização do subleito, considerando as recomendações da NBR 9603 (ABNT, 2015). A 

partir do material amostrado nestes furos, foram realizados os ensaios de simples 

caracterização do solo: granulometria por peneiramento e sedimentação, limites de liquidez 

e plasticidade, compactação e Índice de Suporte Califórnia (CBR/ISC). 
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Figura 4.1 – Planta de localização dos furos de sondagem a trado. Fonte: Autor (2018). 

 

4.1.2 Sondagem a Percussão – SPT 

 

As sondagens a percussão pelo método SPT foram executadas em novembro de 2017, pela 

empresa AS Geotecnia. O programa de investigação constou, inicialmente, de nove furos, 

numerados de 01 a 09. Posteriormente, em maio de 2018, foram realizadas outras três 

sondagens a percussão, numeradas de 10 a 12. Os ensaios foram realizados conforme a NBR 

6484 (ABNT, 2001). 

 

Estas três sondagens posteriores foram executadas a fim de comprovar os resultados obtidos 

nos furos 07, 08 e 09. Portanto, elas serão consideradas para desenvolvimento de todo 

estudo. Durante a execução das sondagens foram medidas, em diversas profundidades, as 

resistências oferecidas pelo terreno à cravação de um amostrador tipo SPT, de 2” e 1 3/8” de 

diâmetros nominais, externo e interno, respectivamente. 
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Essas medidas, realizadas a cada metro do terreno penetrado, correspondem ao número de 

golpes necessários para um peso de 65 kg, caindo a uma altura de 75 cm, cravar os 30 cm 

finais do amostrador.  

 

Conforme metodologia apresentada na norma, neste ensaio, além de se obter as resistências 

e profundidades das camadas do subsolo, são realizadas uma classificação expedita, ou seja, 

são indicadas as características táctil-visuais dos materiais prospectados, presença de 

microestruturas e outras observações capazes de subsidiar os projetos de fundações e de 

estabilização de cortes e aterros. 

 

Os furos 01, 02 e 03 foram executados no bordo direito da Pista Norte. Os resultados dos 

ensaios são apresentados no Anexo B deste trabalho.  

 

O furo 01 possui 23,45 metros de profundidade e indica uma resistência SPT variando de 1 

a 3 golpes até a profundidade de 10 metros, aumentando gradativamente após esta 

profundidade, até atingir 25 golpes em sua profundidade máxima. 

 

O furo 02 possui 26,45 metros de profundidade e indica uma resistência SPT variando de 1 

a 2 golpes até a profundidade de 12 metros, aumentando gradativamente após esta 

profundidade, até atingir 22 golpes em sua profundidade máxima. Entre as profundidades de 

4,50 e 11,40 metros, foi encontrado um material orgânico, muito mole na coloração preta, o 

que também é indício de solo pouco resistente. 

 

O furo 03 possui 16,45 metros de profundidade e indica uma resistência SPT variando de 1 

a 5 golpes até a profundidade de 12 metros, aumentando gradativamente após esta 

profundidade, até atingir 38 golpes em sua profundidade máxima. Dessa forma, pode-se 

perceber que, principalmente, no furo SPT-02, o material apresenta baixa resistência à 

compressão. 

 

Os furos 04, 05 e 06 foram realizados no canteiro central e os furos 07, 08, 09, 10, 11 e 12 

no bordo direito da pista Sul. 

 

A Figura 4.2 mostra a localização dos furos realizados no local em estudo. 
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Figura 4.2 – Levantamento topográfico com posicionamento dos furos de sondagem SPT. 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.3 Sondagem a Penetrômetro Dinâmico Leve – PDL 

 

Foram realizados oito furos de Penetrômetro Dinâmico Leve (PDL) de 10 kg, sendo que os 

furos PDL 07 e 08 apresentaram baixa resistência com o amostrador, aprofundando mais de 

0,50 metros com a aplicação de um golpe do martelo de 10,0 kg com a altura de queda de 

0,50 metros. Os ensaios foram realizados pela empresa Engemaster, em fevereiro de 2018. 

As posições dos furos são apresentadas nas Figuras 4.3 e 4.4. 

 

 

Figura 4.3 – Levantamento topográfico com posicionamento dos furos de sondagem em 

Penetrômetro dinâmico leve - PDL. Fonte: Autor (2018) 
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Figura 4.4 – Detalhamento do posicionamento dos furos de sondagem em Penetrômetro 

dinâmico leve - PDL. Fonte: Autor (2018) 

 

A sondagem PDL (Figura 4.5) foi realizada com o intuito de caracterizar a extensão e 

profundidade do solo compressível à montante do aterro do corpo da estrada. Através de 

correlações, utilizando-se as sondagens PDL, pode-se obter valores para o módulo de 

elasticidade (E), e coesão não drenada (Su) dos solos compressíveis. Os procedimentos 

adotados seguiram a norma DIN 4094-1 (DIN, 1964). Os resultados das sondagens são 

apresentados no Anexo B deste trabalho. 

 

 

Figura 4.5 – Execução da Sondagem PDL. Fonte: Fornecida por Engemaster ao Autor 

(2018) 
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4.1.4 Coleta de amostra indeformada com amostrador tipo “Shelby” 

 

A amostra indeformada foi retirada do furo de sondagem mista SM-01 (próxima ao furo SP-

02), e a partir desta amostra, foram executados e apresentados os resultados dos ensaios de 

adensamento edométrico, ensaios triaxiais CIU e permeabilidade ao longo da área de 

ocorrência do sinistro. 

 

Para a realização destes ensaios, é sugerido em norma, que a amostra seja coletada, 

acondicionada e transportada garantindo a menor alteração possível de suas propriedades e 

características em campo. Para tal, seguiu-se as instruções contidas na NBR 9820 

(ABNT,1997), que trata da coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência 

em furos de sondagem. Para a amostragem, utilizou-se amostrador tipo “Shelby”. O local de 

coleta foi escolhido após análises de verificação das sondagens SPT, que apontaram o furo 

SPT-02 como o furo que apresentava os resultados mais críticos. 

 

4.1.5 Ensaios de caracterização e compactação 

 

Em laboratório, a partir das amostras coletadas em campo, foram realizados os ensaios de 

caracterização do material, tais como: granulometria por peneiramento e sedimentação – 

NBR 7181 (ABNT, 2016c), limite de liquidez – NBR 6459 (ABNT, 2016a) e limite de 

plasticidade – NBR 7180 (ABNT, 2016b).  Além destes, foram também realizados ensaios 

de compactação – NBR 7182 (ABNT, 2016d) e Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) 

– NBR 9895 (ABNT, 2016e). Os resultados dos ensaios são apresentados no Anexo B-1. 

 

4.1.6 Ensaio de Adensamento Unidimensional e Ensaio de Compressão Triaxial 

 

Foram coletadas duas amostras indeformadas por meio do amostrador tipo “Shelby”, a uma 

profundidade de 8,0 metros, próximo ao local onde foi realizado o furo de sondagem SPT-

02, sendo que uma das amostras foi utilizada para a execução do ensaio, e a outra está 

armazenada no laboratório, para o caso de haver a necessidade de se realizar uma 

contraprova do ensaio ou ensaios adicionais. Com a amostra utilizada, foram moldados 

quatro corpos de prova para a realização dos ensaios triaxiais, de adensamento edométrico e 

de permeabilidade a carga variável.  
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Em maio de 2018, foi realizado o ensaio de adensamento edométrico com seis estágios de 

carregamento e quatro estágios de descarregamento. O material foi ensaiado conforme 

diretrizes da norma D2435 M (ASTN, 2011c). Ressalta-se que inexiste norma vigente para 

o ensaio no Brasil. 

 

O ensaio foi executado com os estágios de tensão de carregamento de 0,125; 0,25; ,50; 1,00; 

2,00 e 4,00 kgf/cm² ou, aproximadamente, 12,5; 25; 50; 100; 200 e 400 kPa. Quanto ao 

descarregamento, foram adotados os estágios de pressão de 2,00; 0,50; 0,25 e 0,125 kgf/cm² 

ou, aproximadamente, 200; 50; 25 e 12,5 kPa. 

 

Como resultado, obteve-se valores de tensão de pré-adensamento pelo método Pacheco 

Silva, no valor de 40 kPa e índice de compressão de 2,465. Os coeficientes de adensamento 

(Cv) foram calculados utilizando a Equação 4.1: 

 

 Cv = 
0,848 𝑥 𝐻2

𝑡90
        (Equação 4.1) 

 

O ensaio de compressão triaxial foi realizado em condições de solo pré-adensado e saturado 

com medidas de poropressão, com as tensões confinantes de 0,50; 1,00 e 2,00 kgf/cm² ou, 

aproximadamente, 50; 100 e 200kPa, conforme procedimentos da norma D4767 (ASTM, 

2011a). A envoltória de ruptura para as tensões ensaiadas, indicam que o material apresenta 

uma coesão de 24 kPa e ângulos de atrito total de 16,7° e efetivo de 30,1°. 

 

O ensaio de permeabilidade a carga variável foi realizado com os procedimentos da NBR 

14545 (ABNT,2000). A permeabilidade apresentada é baixa, compatível com a característica 

do solo argiloso saturado, tendo valor de 2,08x10-7 cm/s. 

 

Os resultados dos ensaios foram apresentados no Anexo B-2 deste trabalho. 

 

4.2 ANÁLISE DOS PERFIS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

 

Com o auxílio do software AutoCad 2016, foi definido um alinhamento horizontal com 

estaqueamento a cada 20 metros no eixo da Pista Norte, denominado linha base, para a 

elaboração dos estudos de estabilização da fundação do aterro do segmento sobre o solo 
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compressível no entorno do km 571+100 (Figura 4.6).  

 

 

Figura 4.6 – Planta do local em estudo com estaqueamento de referência (linha base). 

Fonte: Autor (2019) 

 

A partir dos furos de sondagens a percussão (SPT) executados na estaca 15+0,00 (SP-10, 

SP-06 e SP-01), na estaca 16+15,00 (SP-11, SP-05 e SP-02) e na estaca 18+10,00 (SP-12, 

SP-04 e SP-03), foram elaborados os perfis geológico-geotécnicos do substrato do solo, os 

quais estão representados pelas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9. 

  

Nestas análises geológico-geotécnicas, as sondagens se fizeram necessárias para 

determinação das diferentes camadas de solo existentes. 
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Figura 4.7 – Perfil geológico-geotécnico montado a partir dos furos de sondagens SP 10, SP 06 e SP 01 (estaca 15 da linha base). Fonte: Autor 

(2018) 
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Figura 4.8 – Perfil geológico-geotécnico montado a partir dos furos de sondagens SP 11, SP 05 e SP 02 (estaca 16+15,00 da linha base). Fonte: 

Autor (2018) 
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Figura 4.9 – Perfil geológico--geotécnico montado a partir dos furos de sondagens SP 12, SP 04 e SP 03 (estaca 18+10,00 da linha base). Fonte: 

Autor (2018) 
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CAPÍTULO 5 
 

ANÁLISES COMPUTACIONAIS - ESTUDO DE SOLUÇÕES DE REFORÇO E 

ESTABILIZAÇÃO DO SOLO MOLE 
 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para caracterizar a real situação da estabilidade do aterro sobre uma camada de solo 

compressível e/ou mole com espessura média de 10 metros de profundidade, em que o mesmo 

se mostrou instável, foi realizada a campanha de ensaios apresentados no Capítulo 4. O referido 

segmento de aterro apresenta indícios contínuos de recalques e trincas longitudinais indicando 

movimentações, conforme pode ser visto pelo deslocamento vertical da defensa metálica da 

rodovia (Figuras 3.2 e 3.3). 

 

Diante deste cenário, e após a avaliação das sondagens fornecidas e dos resultados fornecidos 

pelos ensaios de adensamento e triaxial, vislumbrou-se dois caminhos a serem seguidos como 

proposta de solução do ponto de vista técnico e econômico. Um deles é a utilização de artifícios 

geotécnicos capazes de provocar a aceleração desses recalques no referido segmento em estudo. 

Além da aceleração de recalques, tem-se como outro caminho a ser seguido, a opção da redução 

do peso total do aterro, gerando impactos inferiores na fundação sobre o solo mole. 

 

Para dar sequência ao diagnóstico do problema, considerando a constatação visual de 

instabilidade do maciço, foram realizadas diversas análises com simulações no programa 

computacional disponibilizado pela Geo-Slope: GeoStudio 2018 - módulo Sigma/W, de forma 

a verificar as condições de estabilidade e simular as possíveis soluções técnicas, buscando as 

mais viáveis do ponto de vista técnico e econômico. 

 

O GeoStudio é um conjunto de softwares integrados para modelagens na área de engenharia 

geotécnica, buscando solucionar, através de múltiplas análises computacionais, problemas 

relacionados a estabilidade de taludes, deformações no solo e transferência de carga nos solos. 

Segundo o manual Stress-Deformation Modeling with Sigma/W, elaborado pela Geo-Slope, o 

módulo Sigma/W deve ser utilizado para calcular a tensão-deformação que surgem de 
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mudanças no estado do solo, como fundações, aterros, escavações e túneis. 

 

Para a realização da modelagem no software, foram consideradas três seções geológico-

geotécnicas, cujo perfis foram apresentados nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9. Conforme indicado na 

Figura 4.6, estas seções foram elaboradas baseadas em um alinhamento horizontal projetado no 

eixo da Pista Norte, no segmento em estudo, e foi denominado de linha base. As seções 

estudadas estão localizadas nas estacas 15+0,00, 16+15,00 e 18+10,00, e foram escolhidas em 

função da localização das sondagens SPT realizadas durante a etapa de investigação do subleito. 

 

O aterro em estudo vem sofrendo recalques ao longo do tempo, e as sondagens executadas 

recentemente, bem como o projeto executivo original de 1993, não apontaram a existência de 

execução prévia de serviços que por ventura acelerassem a ocorrência de recalques no segmento 

em estudo, tais como, empedramento, execução de colchão drenante, drenos de talvegue, etc. 

 

Conviver com o problema pode ser uma solução adotada, porém, pouco recomendada, visto 

que, desta forma, deveriam ser realizadas manutenções periódicas com aplicação de massa 

asfáltica na pista com o intuito de estabilizar a diferença causada pelos recalques. Essa solução 

implica em persistir na convivência com o desconforto gerado para o usuário, o risco de 

acidentes e com custos constantes e representativos com material asfáltico. 

 

Portanto, algumas possibilidades de soluções técnicas foram analisadas de forma criteriosa e 

detalhada, levando em consideração os dados e informações coletadas. Estas possibilidades 

serão apresentadas nos itens seguintes deste capítulo. 

 

5.2 PARÂMETROS UTILIZADOS NAS ANÁLISES COMPUTACIONAIS 

 

Baseado nos perfis geológico-geotécnicos das três seções representadas no item 4.2, foram 

elaborados os modelos utilizados nas análises computacionais para simular os recalques na 

fundação de aterro sobre solo mole.  

 

As camadas de solo foram caracterizadas e seus parâmetros foram definidos a partir de 

correlações com as sondagens SPT. As correlações de NSPT ajudam a transformar os resultados 

das sondagens em parâmetros do solo a partir de comparações e relações dos valores obtidos 
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nos ensaios de campo com sua expectativa de comportamento. As principais correlações têm o 

objetivo de relacionar o NSPT com os indicadores de resistência ao cisalhamento. 

 

Como referência para as correlações, foram adotados para definição do ângulo de atrito (𝜙) as 

fórmulas de Kulhawy & Mayne (1990), Hatanaka & Uchida (1996), Wolff (1986) e Kishida 

(1967), todas citadas em Ribeiro (2019) e transcritas na Tabela 5.1. Observa-se que foram 

adotados, inicialmente, os resultados dos ensaios de campo para estas correlações. 

 

Tabela 5.1 – Fórmulas para ângulo de atrito (φ). Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019) 

Autor Fórmula para 𝝓 

Kulhawy & Mayne 𝜙 = 54 − 27,603𝑒−0,014.(𝑁1)60 

Hatanaka & Uchida 𝜙 = 20 + √20. (𝑁1)60 

Wolff 𝜙 = 27,1 + 0,3 . (𝑁1)60 − 0,00053 . (𝑁1)60
2  

Kishida 𝜙 = 15° +  √20 . 𝑆𝑃𝑇 

 

As equações apresentadas acima utilizam um parâmetro denominado 𝑁60, que se refere ao 

padrão de energia americano, que fornece 60% da energia teórica de queda livre na execução 

de ensaios manuais. No Brasil, segundo Schnaid (2000), os ensaios manuais de SPT fornecem 

uma energia na ordem de 66% da energia teórica de queda livre. Por isso, sugere-se a adoção 

de 70%, o que seria denominado de 𝑁70. Assim, torna-se necessária a conversão de 𝑁60 para 

𝑁70. Esta conversão pode ser feita pela simples relação de 70/60, como apresentado na Equação 

5.1. 

 

𝑁60 =  
70

60
 . 𝑁70 = 1,17. 𝑁70       (Equação 5.1) 

 

Baseado nestas correlações, Ribeiro (2019) cita que foi realizado, em 2018, um ajuste entre 

parâmetros de ângulo de atrito e valores de NSPT, representado na Figura 5.1. Os valores 

apontados neste ajuste foram adotados no desenvolvimento deste trabalho. 

 

Outros parâmetros foram utilizados a partir de correlações com o número de golpes obtido no 

ensaio SPT, tais como peso específico e módulo de elasticidade. Para definição destes 

parâmetros de resistência e de deformabilidade em função dos valores de NSPT, são adotadas 

ainda correlações empíricas em função do índice de compacidade do material. Bowles (1997) 



 

    

56 

 

indica os valores apresentados nas Tabela 5.2 e 5.3. 

 

Figura 5.1 – Valores para ângulo de atrito a partir do NSPT. Fonte: Ribeiro (2019) 

 

Tabela 5.2 – Parâmetros dos solos em função do estado de compacidade das areias. Fonte: 

Adaptado de Bowles (1997) 

Característica 
Compacidade 

Muito fofa Fofa Média Compacta Muito compacta 

Densidade Relativa 0 0,15 0,35 0,65 0,85-1,0 

SPT 0 4 10 30 50 

Φ (graus) 25-30° 27-32° 30-35° 35-40° 38-43° 

 (tf/m³) 1,12 – 1,60 1,44 – 1,76 1,76 – 2,08 1,76 – 2,24 2,24 – 2,40 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros dos solos em função do estado de consistência das argilas. Fonte: 

Adaptado de Bowles (1997) 

Característica 
Consistência 

Muito mole Mole Média Rija Muito rija Dura 

SPT 0 2 4 8 16 30 

 (tf/m³)  1,60 – 1,92 1,76 – 2,08  1,98 – 2,24  

 

Outro autor que apresenta correlação entre valores NSPT e peso específico do solo é Godoy 

(1972) apud Cintra et al. (2003), apresentadas nas Tabelas 5.4 e 5.5. 
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Tabela 5.4 – Peso específico dos solos em função do NSPT e estado de compacidade das 

areias. Fonte: Adaptado de Godoy (1972) apud Cintra et al. (2003) 

NSPT (golpes) Compacidade Peso específico (KN/m³) 

≤5 Fofa 16-19 

5-8 Pouco compacta 16-19 

9-18 Medianamente compacta 17-20 

19-40 Compacta 18-21 

≥40 Muito compacta 18-21 

 

Tabela 5.5 – Peso específico dos solos em função do NSPT e estado de consistência das 

argilas. Fonte: Adaptado de Godoy (1972) apud Cintra et al. (2003) 

NSPT (golpes) Consistência Peso específico (KN/m³) 

≤2 Muito mole 13 

3 -5 Mole 15 

6 -10 Média 17 

11 -19 Rija 19 

≥20 Dura 21 

 

O módulo de elasticidade (E) pode ser dado pela Equação 5.2, apresentada por Stroud apud 

Schnaid (2000), em caso de solos normalmente adensados, e pela equação 5.3, apresentada por 

Stroud e Butler apud Schnaid (2000), no caso de solos não drenados e pré-adensados. 

 

𝐸

𝑁60
= 1 𝑎 2 (𝑀𝑃𝑎)        (Equação 5.2) 

 

𝐸

𝑁
=  1 (𝑀𝑃𝑎)         (Equação 5.3) 

 

Para elaboração deste trabalho, foi utilizada uma tabela indicada por Geofast (2019) para uso 

acadêmico, que indica valores estimados de peso específico (), módulo de elasticidade (E), 

coesão (c) e ângulo de atrito (ϕ) correlacionados ao número de golpes obtidos na sondagem 

SPT (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Planilha utilizada para determinação de parâmetros do solo por correlação com 

NSPT (exemplo para 𝑁70 = 10). Fonte: Geofast (consultada em 2019) 

 

As Tabelas 5.6, 5.7 e 5.8 apresentam os dados utilizados nas simulações, tais como módulo de 

elasticidade (em kPa), peso específico (em kN/m³) e coeficiente de Poisson, para cada estaca 

da linha base de referência. 
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Tabela 5.6 – Dados utilizados na análise computacional da seção da estaca 15+0,00. Fonte: 

Autor (2019) 

Nome Material 
Categoria 

do material 

Modelo 

do 

material 

Módulo 

de 

elastici-

dade 

(Kpa) 

Peso 

Específico 

(KN/m³) 

Coeficiente 

de Poisson 

Propriedades 

Hidráulicas 

Aterro 

01 

Areia argilosa 

com detritos 

vegetais, 

marrom escura 

Parâmetros 

efetivos 

drenados 

Linear 

Elástico 
9000 17 0,3 - 

Aterro 

02 

Argila arenosa 

muito mole, 

marrom 

avermelhada 

Parâmetros 

efetivos 

drenados 

Linear 

Elástico 
7000 15 0,3 - 

Alúvio 

01 

Argila siltosa 

arenosa com 

mica muito 

mole, marrom 

acinzentada 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
3000 15 0,334 Argila mole 

Alúvio 

02 

Argila orgânica 

muito mole, 

preta 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
3000 15 0,334 Argila mole 

Alúvio 

04 

Argila arenosa 

com 

pedregulho fino 

muito mole, 

cinza clara 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
463,92 11,89 0,334 Argila mole 

SRM 

01 

Areia fina a 

média argilosa, 

fofa, cinza 

clara 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
7000 17 0,35 Areia fina 

SRM 

03 

Silte arenoso 

com 

pedregulho 

fino, fofo, 

cinza e marrom 

avermelhado 

Parâmetros 

efetivos c/ 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
14000 19 0,3 Silte argiloso 

SRM 

04 

Silte arenoso 

com 

pedregulho fino 

pouco 

compacto, 

cinza 

esverdeado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
29000 19 0,3 Silte argiloso 

SRM 

05 

Areia fina 

siltosa muito 

compacta, 

cinza 

esverdeada 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
18000 17,5 0,334 Areia fina 
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Tabela 5.7 – Dados utilizados na análise computacional da seção da estaca 16+15,00. Fonte: 

Autor (2019) 

Nome Material 
Categoria 

do material 

Modelo 

do 

material 

Módulo 

de 

elastici-

dade 

(Kpa) 

Peso 

Específico 

(KN/m³) 

Coeficiente 

de Poisson 

Propriedades 

Hidráulicas 

Aterro 

01 

Argila siltosa 

muito mole 

marrom 

avermelhada 

Parâmetros 

efetivos 

drenados 

Linear 

Elástico 
8000 17,3 0,3 - 

Alúvio 

01 

Areia Siltosa 

mole, preta 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
9000 16 0,334 Argila 

Alúvio 

02 

Areia fina a 

média, 

argilosa, fofa, 

cinza escuro 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
2000 15 0,3 Argila 

Alúvio 

03 

Argila orgânica 

muito mole, 

preta 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
3000 15 0,334 Argila mole 

SRM 

01 

Areia média a 

grossa com 

pedregulho 

fino, pouco 

compacta, 

cinza escuro 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
15000 19 0,35 Areia Fina 

SRM 

02 

Argila pouco 

siltosa mole, 

cinza claro 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
4000 15 0,3 Argila 

SRM 

03 

Silte arenoso 

com 

pedregulho 

fino a médio 

com mica, 

fofo, cinza 

esverdeado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
12000 18 0,3 Silte argiloso 

SRM 

04 

Silte argiloso 

com areia fina, 

com mica, 

médio a rijo, 

marrom 

amarelado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
24000 18 0,3 Silte argiloso 

SRM 

06 

Silte arenoso 

pouco 

compacto a 

compacto, 

cinza 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
32000 19 0,3 Silte argiloso 
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Tabela 5.8 – Dados utilizados na análise computacional da seção da estaca 18+10,00. Fonte: 

Autor (2019) 

Nome Material 
Categoria 

do material 

Modelo 

do 

material 

Módulo 

de 

elastici-

dade 

(Kpa) 

Peso 

Específico 

(KN/m³) 

Coeficiente 

de Poisson 

Propriedades 

Hidráulicas 

Aterro 

01 

Areia argilosa 

c/ pedregulho 

grosso, com 

detritos 

vegetais, 

marrom escuro 

Parâmetros 

efetivos 

drenados 

Linear 

Elástico 
10000 17 0,35 - 

Aterro 

02 

Argila siltosa 

com areia fina 

mole, marrom 

acinzentada 

Parâmetros 

efetivos 

drenados 

Linear 

Elástico 
9000 15,0 0,3 - 

Alúvio 

01 

Argila orgânica 

muito mole, 

preta 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
3000 15 0,334 Argila mole 

Alúvio 

02 

Silte argiloso 

com com areia 

fina, com mica, 

muito mole, 

cinza 

esverdeado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
4000 17,5 0,334 Silte argiloso 

SRM 

01 

Silte argiloso 

com com areia 

média a grossa, 

com mica, 

mole a médio, 

cinza 

esverdeado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
9000 17 0,3 Silte argiloso 

SRM 

02 

Silte argiloso 

com areia fina, 

com mica, rijo, 

cinza 

esverdeado 

Parâmetros 

efetivos com 

variação de 

poropressão 

Linear 

Elástico 
66000 20 0,3 Silte argiloso 
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5.3 ANÁLISE DE COMPRESSIBILIDADE E ESTABILIDADE 

 

A partir de análises realizadas nos resultados dos ensaios de adensamento edométrico e de 

compressão triaxial (apresentados em anexo), foi possível extrair parâmetros de 

compressibilidade e estabilidade do material analisado, retirado a uma profundidade de 8 

metros, por amostra indeformada, do furo SPT-02. 

 

Para a elaboração dos estudos foram utilizados os parâmetros de coesão efetiva e ângulo de 

atrito efetivo. O ensaio de adensamento edométrico do solo mole e/ou compressível permitiu 

os cálculos dos módulos de deformação edométrica e de deformação efetiva, conforme 

apresentado na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 – Resumo dos ensaios de adensamento edométrico e de compressão triaxial. Fonte: 

Autor (2018) 

Furo SPT-02 

Profundidade do furo (m) 8 

Peso Específico (kN/m³) 11,66 

Coesão total (kPa) 24 

Ângulo de atrito total (φ) 16,7 

Coesão Efetiva (kPa) 24 

Ângulo de atrito efetivo (φ) 30,1 

mv (cm²/s) 1,94 E-01 

Cv (cm²/s) 5,63 E-07 

K (cm/s) 1,09 E-07 

Módulo de deformação edométrico (kPa) 515,45 

Módulo de deformação efetivo (kPa) 463,92 

 

 

5.4 RECONSTRUÇÃO DO ATERRO SEM DRENAGEM PROFUNDA 

 

A primeira solução estudada foi a simples reconstrução do aterro, sem o uso de drenagem 

profunda para aceleração dos recalques na camada de solo mole. Trata-se da simples remoção 

do aterro atual, execução de colchão de areia e colchão drenante, seguido pela reconstrução do 

aterro em camadas, sem interferências na camada de solo mole.  
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Nesta simulação, foi possível identificar o valor dos recalques que ainda seriam ocasionados 

nos próximos anos na hipótese de não haver tratamento na fundação do aterro, ou seja, caso não 

haja intervenção com artifícios geotécnicos na camada de solo mole. 

 

Como resultado, em análises computacionais desenvolvidas no software Geostudio 2018, são 

apresentados os gráficos de recalque (em metros) em função do tempo (em dias). Para 

realização das análises no software, foi utilizado o módulo Sigma/W, com inclusão do desenho 

geométrico de cada uma das três seções, contendo as espessuras e materiais encontrados nas 

investigações geotécnicas em cada camada, conforme apresentado nos três perfis geológico-

geotécnicos das Figuras 4.8, 4.9 e 4.10. Na sequência, foram simulados os demais 

procedimentos de escavação e confecção dos colchões de areia e drenante, para se obter uma 

análise de adensamento final ao longo do tempo. 

 

Desta forma, serão apresentados, separadamente, os gráficos para as três seções analisadas, 

sendo elas: estaca 15+0,00, 16+15,00 e 18+10,00, todas com referência no estaqueamento 

denominado linha base, gerado ao longo do eixo da Pista Norte da BR-381 (Figura 4.6). Os 

gráficos foram elaborados considerando um ponto no centro do aterro da Pista Norte, na região 

que apresenta o maior recalque gerado, conforme exemplificado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 – Exemplificação do ponto em que os gráficos foram elaborados - recalque após 10 

anos da reconstrução simples do aterro - Estaca 15+0,00. Fonte: Autor (2019) 
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No perfil geológico-geotécnico da estaca 15+0,00, percebe-se, pelo gráfico (Figura 5.4), que o 

aterro levará, em média, 4 anos e 4 meses para se estabilizar com um recalque aproximado de 

10,90 cm. Porém, outro inconveniente que pode ser observado é que ao longo dos 1600 dias, 

haverá uma variação de aproximadamente 7,00 cm de forma lenta e gradativa, o que pode vir a 

gerar grande instabilidade na pista por um período superior a quatro anos. Segundo 

investigações por sondagem SPT, no ponto em que o gráfico foi elaborado, o solo foi 

identificado como uma argila arenosa muito mole, com coloração marrom avermelhada. 

 

 

Figura 5.4 – Gráfico de recalque versus tempo para reconstrução simples do aterro - Estaca 

15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

Comportamento semelhante ao mostrado na Figura 5.4, pode ser observado no gráfico gerado 

a partir do perfil geológico-geotécnico da estaca 16+15,00, apresentado na Figura 5.5. Porém, 

neste perfil, a magnitude dos recalques foi inferior, devido às características dos materiais 

encontrados neste ponto da rodovia. O gráfico indica uma variação de 0,5 cm no 16º dia, após 

a reconstrução total do aterro, até 2,65 cm com aproximadamente 5 anos, prazo em que o mesmo 

se estabiliza. No ponto em que o gráfico foi gerado, o solo encontrado é uma argila siltosa com 

areia fina e mole, com coloração marrom avermelhada. 
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Figura 5.5 – Gráfico de recalque versus tempo para reconstrução simples do aterro - Estaca 

16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.6 – Gráfico de recalque versus tempo para reconstrução simples do aterro - Estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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A última análise (Figura 5.6) representa o gráfico recalque (em metros) versus tempo (em dias) 

para o perfil geológico-geotécnico da estaca 18+10,00, e demonstra um comportamento 

próximo ao do gráfico anterior, por se tratar de um material com características geotécnicas 

semelhantes. Nesta seção, observa-se que no 16º dia, após a reconstrução total do aterro, ele 

apresenta 1,6 cm de recalque, e varia até 2,1 cm com 3 anos, prazo em que o mesmo se 

estabiliza. 

 

Nota-se, nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6, que nos primeiros dez dias ocorre um recalque positivo, que 

é originado a partir do alívio de tensões sofrido pelo material ao se realizar a escavação do 

aterro existente. 

 

Com estas simulações, observa-se numa primeira análise que afundamento da pista pode estar 

associado ao material compressível situado abaixo do aterro e considerando-se que a não 

intervenção na fundação do aterro fará com que novos recalques continuem ocorrendo ao longo 

dos anos seguintes. 

 

5.5 REMOÇÃO DO SOLO MOLE 

 

A partir da análise anterior, dada a camada de solo mole existente, com cerca de 10,00m de 

espessura, trata-se de uma solução inviável tecnicamente e construtivamente, visto o elevado 

volume de solo a ser removido e o risco de rompimento da pista antiga (Pista Sul), que 

acarretaria na total interrupção do tráfego na rodovia. 

 

Outro problema encontrado na adoção desta solução é a operação com bota-fora, que, do ponto 

de vista ambiental, poderia ser muito prejudicial, por se tratar de um elevado volume. As 

bibliografias consultadas indicam a remoção de solo mole e consequente preenchimento com 

outro material para até 4,0 metros de espessura da camada. 

 

Caso a remoção fosse realizada ao longo dos 120 metros de extensão da rodovia que possui 

solo mole em sua fundação, seria obtido um volume na ordem de 14.400 m³, o que equivale a 

uma escavação média de 120.000 m³ por km. Porém, este volume ainda poderia ser mais 

elevado, visto que a extensão afetada poderia ser maior ao se iniciar a extração do solo. 
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5.6 USO DE SOBRECARGA TEMPORÁRIA COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM 

PROFUNDA 

 

No estudo de caso apresentado, para o uso de sobrecarga com execução de drenagem profunda, 

considera-se, para fins de projeto, o peso total do aterro considerado no projeto executivo da 

rodovia, acrescido de uma sobrecarga de 3,0 metros de altura, como artifício para acelerar o 

recalque de todo maciço. A proposta é de estabilização do maciço de aterro com implantação 

de drenagem profunda composta por uma malha de geodrenos e colchão drenante, seguido da 

reconstrução do aterro da via e execução da sobrecarga temporária para a aceleração do 

adensamento. 

 

5.6.1 Desenvolvimento do modelo 

 

O projeto executivo foi desenvolvido considerando as etapas abaixo: 

• 1ª etapa: Remoção do aterro existente até a camada de solo mole; 

• 2ª etapa: Inclusão da drenagem profunda com geodrenos verticais, colchão de areia e 

colchão drenante; 

• 3ª etapa: Reconstrução do aterro com acréscimo de 3,0 metros como sobrecarga; 

• 4ª etapa: Retirada da sobrecarga até a cota (nível) especificada no projeto geométrico, 

denominada cota do greide de projeto. 

 

Em virtude da espessa camada de solo compressível e do baixo fator de condutividade 

hidráulica média dessa camada (K=1,09 x 10-7 cm/s), inicialmente, foi indicada a inclusão de 

uma malha de drenos verticais para que ocorra 90% do recalque, considerando para fins de 

estudo, 50 dias de permanência da sobrecarga sobre o novo aterro construído. 

 

Na elaboração do projeto, considerou-se a malha de drenos verticais sendo implantada após a 

retirada total do aterro existente da Pista Norte. Foi considerado um prazo executivo de 10 dias 

para a retirada do aterro e implantação das malhas.  

 

Em trechos argilosos moles e pouco permeáveis, a utilização de drenos propicia a redução do 

tempo de adensamento e contribui para o aumento da resistência ao cisalhamento do solo e sua 

capacidade de suporte. 
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Para execução desta malha, foram desenvolvidos os estudos através de uma planilha de cálculo 

de drenagem radial em Excel, disponibilizado pela empresa Geofast para uso acadêmico, para 

dimensionamento e espaçamento de malha de geodrenos verticais, considerando o tempo de 

recalque para um grau de adensamento mínimo de 90% (Figura 5.7). Esta malha é aplicada em 

toda a extensão do aterro sobre o solo compressível. 

 

 

Figura 5.7 – Resumo dos resultados obtidos para a malha de geodrenos verticais na 

elaboração do Projeto Executivo. Fonte: Planilha Geofast (consultada em 2018) 

 

A malha indicada pelo estudo foi a triangular equilátera (Figura 5.8), com espaçamento 

calculado para a ocorrência de no mínimo 90% do recalque em 50 dias, com L igual 0,87 m e, 

portanto, D igual a 0,91 m.  

 

 

Figura 5.8 – Tipos de malhas de geodrenos verticais. Fonte: Planilha Geofast (consultada em 

2018) 
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A Figura 5.9 apresenta as equações utilizadas no dimensionamento da malha de drenos verticais 

indicados na elaboração deste projeto. 

 

Figura 5.9 – Equações utilizadas no programa Geofast para o dimensionamento da malha de 

geodrenos verticais de projeto. Fonte: Planilha Geofast 

 

Após a implantação dos geodrenos no terreno crítico do aterro, foi implantado um colchão de 

areia e um colchão drenante com 0,20 m e 0,50 m de espessura, respectivamente, para então, 

ser iniciada a fase de reconstrução do aterro de projeto e construção do aterro da sobrecarga. 

Para fins de cálculo, estimou-se que o aterro seria realizado em duas camadas de 0,25m a cada 

dia. Desta forma, estimou-se aproximadamente um tempo de 10 dias para que toda sobrecarga 

atuasse sobre a pista. 

 

Para elaboração do projeto, considerando como solução o uso de sobrecarga temporária, as 

análises foram realizadas com os parâmetros obtidos a partir dos resultados dos ensaios triaxiais 

e de adensamento edométrico, bem como das correlações realizadas com os resultados obtidos 

nas sondagens SPT. Conforme já relatado anteriormente, estas correlações são feitas a partir 

dos resultados obtidos pela sondagem SPT, a partir do número de golpes e do tipo de solo 

encontrado em cada profundidade. Desta forma, torna-se possível, baseado em bibliografias e 

experiências técnicas difundidas na literatura, definir valores de peso específico (), coesão 

efetiva (c’), ângulo de atrito efetivo (ϕ’) e deformação elástica efetiva (E’) para todas as 

camadas de solo identificadas nas seções dos perfis geológico-geotécnicos utilizados para as 

modelagens computacionais das análises de recalques, apresentadas neste item do trabalho. 

Estas correlações, com parâmetros estimados, são usualmente utilizadas em estudos e práticas 
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acadêmicas.  

 

Para o desenvolvimento do estudo proposto, foram realizadas as simulações computacionais, 

de acordo com as descritas etapas previstas no projeto executivo em cada um dos perfis 

geológico-geotécnicos ilustrados nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9, das seções transversais das estacas 

15+0,00; 16+15,00 e 18+10,00 (Figura 4.6).  

 

Para o desenvolvimento das soluções, foi considerada uma camada de 10,0 metros de solo mole 

drenado, simulando a inclusão dos geodrenos sob a projeção do offset do segmento da Pista 

Norte.  

 

5.6.2 Análises computacionais 

 

Utilizando o software Geostudio 2018, foi possível analisar todas as etapas do projeto de 

construção da sobrecarga temporária, para cada um dos perfis geológico-geotécnicos. Ao longo 

deste item do trabalho serão apresentados os resultados dos recalques estimados, 

separadamente, para cada uma das três seções em que foram construídos os perfis geológico-

geotécnicos (Figura 4.6). Vale ressaltar, que ao longo do desenvolvimento do projeto, percebeu-

se a necessidade de simular a ação da sobrecarga temporária sobre o aterro considerando 

diferentes prazos de permanência. 

 

• Análise da primeira seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 15+0,00) 

 

Considerando o perfil geológico-geotécnico elaborado a partir das informações geotécnicas dos 

boletins de sondagens dos furos SP-10, SP-06 e SP-01, referentes à estaca 15+0,00 da linha 

base (eixo projetado como referência de posicionamento no segmento em estudo representado 

na Figura 4.6), foram obtidos os valores, representados em metros nas figuras e gráficos, de 

recalques previstos ao longo de toda área do aterro nas diferentes etapas do processo, desde a 

retirada do aterro existente e a construção do novo aterro, até  a construção do aterro de 

sobrecarga, sua manutenção pelo prazo determinado e sua posterior retirada.  

 

Inicialmente, trabalhou-se com o prazo de 50 dias de ação da sobrecarga. Após a execução de 

todas as etapas previstas no projeto executivo, chegou-se à configuração mostrada na Figura 
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5.10. Percebe-se que após a reconstrução do aterro original e acréscimo da sobrecarga 

temporária com ação direta sobre o aterro por 50 dias, ocorreu um recalque de 

aproximadamente 32 cm em uma camada acima do colchão drenante. Porém, os recalques 

obtidos no corpo do aterro serão solucionados após a retirada da sobrecarga sobre o aterro 

projetado, já que, o aterro será mantido no nível do greide de projeto da rodovia. 

 

 

Figura 5.10 – Simulação do recalque após a reconstrução do aterro original e construção de 

3,0 m de aterro de sobrecarga com permanência de 50 dias – Perfil geológico-geotécnico da 

estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2018) 

 

Para o estudo dos recalques na fundação, foi considerado o ponto com maior valor na interface 

com o solo mole, ou seja, entre o solo mole e o colchão de areia projetado. Desta forma, pode-

se analisar o efeito da sobrecarga e dos drenos profundos na camada de solo mole, material 

responsável pelo afundamento da pista. Observa-se que, no lado direito da fundação da pista, 

configura-se o maior valor de recalque nesta interface, com valor previsto na ordem de 24 cm. 

 

Observa-se ainda que a Pista Sul da BR-381 também foi afetada pela solução estudada para os 

recalques da Pista Norte. Nota-se que próximo ao canteiro central, no bordo da Pista Sul, haverá 

a ocorrência de recalques no maciço em uma ordem de 8 cm, podendo alcançar o centro da 

Pista Sul com recalques de até 2 cm. 

 

A Figura 5.11 apresenta o gráfico, desenvolvido a partir do software de trabalho, indicando o 

registro dos recalques ocorridos na fundação do aterro (em metros) ao longo do tempo (em 
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dias), considerando o prazo decorrido em todas as etapas previstas do projeto, ou seja, para 

implantação da drenagem profunda, construção do novo aterro, construção e ação da 

sobrecarga, totalizando 72 dias. Para elaboração do gráfico, como já apontado anteriormente, 

foi utilizado como referência o ponto de maior recalque na interface com o solo mole (ponto 

próximo ao offset direito do aterro).  

 

 

Figura 5.11 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 72 dias, considerando 50 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2018) 

 

 

Analisando o gráfico, observa-se um pequeno recalque positivo (elevação), de 

aproximadamente 5,0 cm, nos primeiros 10 dias. Esse recalque está associado ao alívio de 

tensões na fundação ao se escavar o aterro existente para futura implantação dos geodrenos. 

Este alívio de tensão apresenta valores superiores ao se aproximar do meio do aterro em estudo, 

conforme mostra a Figura 5.12.  

 

Prosseguindo com a análise do gráfico apresentado na Figura 5.11, entre o 10º e o 11º primeiro 

dia, foi simulada a execução de colchão de areia e colchão drenante. A construção da sobrecarga 

teve seu início no 12º dia, com duração total de 10 dias, totalizando, até esta etapa, 22 dias de 
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obra. Entre o 22º e 72º dia, a sobrecarga aplicada foi mantida para atuar na aceleração dos 

recalques da fundação. No início de sua atuação, no 22º dia, o recalque apresentado era de 14,52 

cm variando para 24,19 cm no último dia de ação da sobrecarga, ou seja, no 72º dia.  

 

 

Figura 5.12 – Simulação do alívio de tensões (recalque positivo) em função da escavação do 

aterro existente - Perfil geológico-geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor 

(2018) 

 

Após a retirada da sobrecarga e ocorrência do adensamento, foi realizado um novo estudo de 

recalques, considerando um período máximo de 3728 dias (aproximadamente 10 anos após a 

retirada da sobrecarga), conforme pode ser observado na Figura 5.13. Após a aceleração dos 

recalques e retirada do aterro de sobrecarga temporária, toda estrutura sofreu uma redução de 

recalques e consequente estabilização do mesmo. Observa-se ainda, na Figura 5.13, a 

ocorrência de um pequeno acréscimo de volume (expansão) na pista esquerda do corpo de aterro 

da Pista Sul, bem como no canteiro central na ordem de 2 cm.  

 

O gráfico da Figura 5.14 representa a evolução dos recalques (em metros) em função do tempo 

(em dias) para o mesmo ponto da análise anterior, após a construção e retirada da sobrecarga, 

para os 3728 dias (aproximadamente 10 anos). 
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Figura 5.13 – Adensamento final: valores de recalques após a remoção do aterro de 

sobrecarga, após um período de 3728 dias - Perfil geológico-geotécnico da estaca 15+0,00 

(linha base). Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 5.14 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3728 dias, 

considerando 50 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2018) 
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Analisando o gráfico, observa-se que no período de 6 dias após o início de retirada da 

sobrecarga, o recalque esperado passa de 24,19 cm para 14,10 cm. No 128º dia, o recalque 

atinge um valor de 7,26 cm, e após esse período de maior alívio, percebe-se que recalques em 

pequenas proporções ocorrem até o 628º dia, onde o valor previsto é 6,52 cm. A tendência, com 

o passar do tempo, é de que os recalques se estabilizem totalmente. Para fins comparativos, 

entre os 628º e 3728º dias, o recalque apresentado foi na ordem de 3,3 mm, ou seja, uma 

variação que pode ser desconsiderada considerando a altura total da camada. 

 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, surgiu a necessidade de se realizar o mesmo estudo 

de estimativa de recalques considerando o prazo de ação de sobrecarga por 30 e 90 dias, com o 

objetivo de se apresentar um comparativo e ajustar o prazo indicado, caso necessário.  

 

Considerando o prazo de 30 dias de ação direta da sobrecarga sobre o aterro, o recalque 

observado foi de 23,82 cm no 52º dia (Figura 5.15), considerando que, as etapas construtivas 

anteriores à ação da sobrecarga, são as mesmas consideradas na simulação anterior (com 

atuação da sobrecarga por 50 dias). 

 

Após os 30 dias de ação da sobrecarga e retirada da mesma, observa-se que em um período de 

6 dias, o recalque esperado passou de 23,87 cm para 14,02 cm. Ao se atingir o 130º dia, o 

recalque alcança o valor de 6,60 cm. Após esse período de maior alívio, percebe-se que 

recalques em pequenas proporções ocorrem até o 276º dia, tendendo a uma estabilização no 

valor de 6,41 cm para análise dos próximos 10 anos, conforme pode ser observado na Figura 

5.16.  
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Figura 5.15 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 52 dias, considerando 30 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.16 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3708 dias, 

considerando 30 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Ao se simular o mesmo procedimento, considerando o prazo de 90 dias de ação direta da 

sobrecarga sobre o aterro, o recalque observado é de 25,27 cm no 112º dia (Figura 5.17), 

mantendo-se as mesmas etapas construtivas anteriores à ação da sobrecarga, ou seja, remoção 

do aterro, execução das malhas verticais (drenagem profunda), construção do colchão de areia 

e colchão drenante, execução do novo aterro e do aterro de sobrecarga temporária. 

 

 

Figura 5.17 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 112 dias, considerando 90 dias 

de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

Após o início de retirada da sobrecarga, no período de 6 dias, o recalque esperado passou de 

25,37 cm para 14,90 cm. No 263º dia, o recalque atingiu um valor de 6,60 cm. Após esse período 

de maior alívio, percebe-se que recalques em pequenas proporções ocorrem até o 409º dia, onde 

o valor previsto é 6,53 cm, com estabilização para análise dos próximos 10 anos, conforme 

gráfico apresentado na Figura 5.18.  
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Figura 5.18 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3768 dias, 

considerando 90 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

Analisando os gráficos para 30, 50 e 90 dias de ação direta do aterro de sobrecarga, observa-se 

que, quanto maior o prazo desta ação, maior é o valor do recalque atingido no solo da fundação, 

e maior o tempo, em dias, para que o recalque se estabilize. A Tabela 5.10 apresenta um 

comparativo dos resultados das análises, consirando os diferentes prazos para ação do aterro. 

 

Tabela 5.10 – Comparativo de recalques previstos em diferentes prazos de ação da sobrecarga 

(30,50 e 90 dias) – Perfil geológico-geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor 

(2019) 

Tempo de ação 

da sobrecarga 

(dias) 

Recalque após ação 

da sobrecarga (cm) 

Recalque 6 dias 

após o início da 

retirada da 

sobrecarga (cm) 

Variação do 

recalque em 5 dias 

de retirada da 

sobrecarga (cm) 

Estabilização do 

Recalque (cm) 

30 23,82 14,02 9,80 6,41 

50 24,19 14,10 10,09 6,52 

90 25,37 14,90 10,37 6,53 

 

Porém, percebe-se também, que a tendência para os três prazos estipulados, é de sofrer variação 

de recalque semelhante, em função do alívio após a retirada do aterro construído como 
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sobrecarga temporária. Dessa forma, conclui-se que o aumento no número de dias de ação da 

carga extra no aterro, não apresentaria efeitos consideráveis do ponto de vista geotécnico, e 

apresentaria custos mais elevados à obra, visto que o tráfego ficaria interrompido por um 

período de tempo maior. 

 

Vale ressaltar, que o valor de recalque atingido não é determinante nesta análise, sendo 

primordial a rápida estabilização dos recalques, de forma a não sofrer mais abatimentos, 

causando danos na pista de rolamento. Nos três prazos analisados, percebe-se uma rápida 

tendência à estabilização logo após 6 dias de início da retirada da carga, tendo ainda pequenas 

variações ao longo de 1 a 2 anos seguintes. Para este ponto do aterro, a estabilização deste 

recalque por completo acontece quando se atinge um valor entre 6,40 a 6,50 cm, conforme 

indicam os gráficos com projeção para 10 anos. 

 

Pode-se afirmar ainda que o aumento de sobrecarga, neste caso, gera um atraso, em dias, na 

estabilização do aterro, já que será gasto um tempo maior para atingir uma profundidade de 

recalque, para, posteriormente, haver o alívio desta tensão até o ponto de estabilização.  

 

A partir destes resultados, percebeu-se a necessidade de se analisar uma nova solução, 

considerando apenas a inclusão dos geodrenos de drenagem profunda e execução do colchão 

de areia e colchão drenante, sem sobrecarga temporária. Este estudo será apresentado adiante 

(Item 5.7 deste capítulo). 

 

• Análise da segunda seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 16+15,00) 

 

Foram realizados os mesmos estudos para os perfis geológico–geotécnicos montados a partir 

dos furos SP-11, SP-05 e SP-02, localizados na estaca 16+15,00 da linha base. Neste segundo 

perfil, considerando-se as mesmas simulações e os mesmos prazos estimados na seção anterior, 

obteve-se os resultados apresentados na Tabela 5.11. O ponto de análise está inserido no local 

que apresenta maior recalque na interface com o solo mole (Figura 5.19). 
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Figura 5.19 – Valores de recalques por camadas 10 anos após a retirada do aterro de 

sobrecarga temporária (30 dias) e exemplificação do ponto em que os gráficos foram 

elaborados - Perfil geológico–geotécnico da estaca 16+15,00 (linha base). Fonte: Autor 

(2019).  

 

Tabela 5.11 – Comparativo de recalques previstos em diferentes prazos de ação da sobrecarga 

(30,50 e 90 dias) – Perfil geológico-geotécnico da estaca 16+15,00(linha base). Fonte: Autor 

(2019) 

Tempo de ação 

da sobrecarga 

(dias) 

Recalque após ação 

da sobrecarga (cm) 

Recalque 6 dias 

após o início da 

retirada da 

sobrecarga (cm) 

Variação do 

recalque em 5 dias 

de retirada da 

sobrecarga (cm) 

Estabilização 

do Recalque 

(cm) 

30 11,10 6,45 4,65 3,27 

50 11,23 6,76 4,47 3,28 

90 11,38 6,93 4,45 3,21 

 

Os gráficos que demostram os valores encontrados estão representados nas Figuras 5.20 a 5.25. 

Neste perfil geológico-geotécnico, percebe-se que ocorrem os mesmos fenômenos ocorridos no 

primeiro perfil, porém, com valores relativamente menores. Isto ocorre devido ao tipo de 

material apresentado nas sondagens realizadas neste local, bem como a espessura da camada de 

solo mole. 
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Figura 5.20 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 52 dias, considerando 30 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.21 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3708 dias, 

considerando 30 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 16+15,00 (Linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Figura 5.22 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 72 dias, considerando 50 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.23 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3728 dias, 

considerando 50 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Figura 5.24 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 112 dias, considerando 90 dias 

de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 
Figura 5.25 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3768 dias, 

considerando 90 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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• Análise da terceira seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 18+10,00) 

 

Por fim, foi realizada a análise no terceiro perfil geológico-geotécnico, na estaca 18+10,00 da 

linha base, utilizando os furos de sondagem SP-12, SP-04 e SP-03. Assim como nas duas 

primeiras seções, a análise foi realizada no ponto de maior recalque na interface com o solo 

mole, e foram considerados três prazos para estudo (Figura 5.26). O comparativo dos recalques 

apresentados na Tabela 5.12. Os gráficos que estão representados nas Figuras 5.27 a 5.32, onde 

percebe-se que ocorrem os mesmos fenômenos ocorridos nos perfis anteriores. 

 

 

Figura 5.26 – Valores de recalques por camadas 10 após a retirada do aterro de sobrecarga 

temporária (30 dias) e exemplificação do ponto em que os gráficos foram elaborados - Estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

Tabela 5.12 – Comparativo de recalques previstos em diferentes prazos de ação da sobrecarga 

(30,50 e 90 dias) – Perfil geológico-geotécnico da estaca 18+10,00 (linha base). Fonte: Autor 

(2019) 

Tempo de ação 

da sobrecarga 

(dias) 

Recalque após ação 

da sobrecarga (cm) 

Recalque 6 dias 

após o início da 

retirada da 

sobrecarga (cm) 

Variação do 

recalque em 5 dias 

de retirada da 

sobrecarga (cm) 

Estabilização 

do Recalque 

(cm) 

30 8,55 3,04 5,51 2,09 

50 8,60 3,05 5,55 2,08 

90 8,62 3,09 5,53 2,09 
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Figura 5.27 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 52 dias, considerando 30 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.28 – Adensamento Final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3708 dias, 

considerando 30 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Figura 5.29 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 72 dias, considerando 50 dias de 

permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.30 – Adensamento Final: Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3728 dias, 

considerando 50 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Figura 5.31 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 112 dias, considerando 90 dias 

de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.32 – Adensamento Final: Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3768 dias, 

considerando 90 dias de permanência do aterro de sobrecarga temporária - Perfil geológico-

geotécnico da estaca 18+10 (Linha base). Fonte: Autor (2019) 
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5.6.3 Procedimentos para execução da solução 

 

Os procedimentos a serem adotados para adoção do uso de sobrecarga temporária com 

execução de drenagem profunda, foram enumerados em etapas:  

 

• 1ª etapa: Remoção do aterro existente no segmento compreendido entre as estacas 

14+0,00 a 20+0,00 da linha base, com extensão de 120 metros, de modo a permitir a 

execução da malha triangular de geodrenos; 

 

• 2ª etapa: Execução do colchão drenante de areia média, como forro inicial de 

trabalhabilidade; 

 

• 3ª etapa: Execução da malha triangular de geodreno em triângulos equiláteros com 0,87 

m em cada lado, e comprimento de 10,50 m, já considerando 0,50m para a introdução 

no forro de areia; 

 

• 4ª etapa: Execução do colchão drenante de brita com espessura de 0,50 m sobre as sobras 

dos geodrenos dobrados a 90°, de modo a fixá-los entre o colchão de areia média e o 

colchão de brita; 

 

• 5ª etapa: Execução de uma vala a céu aberto em forma de trapézio com 3,00 m de largura 

de topo por 1,00 m de largura no fundo e com uma profundidade de 1,00m, instalada 

longitudinalmente e afastada 3,00 m do pé do offset de montante. Este dispositivo é 

muito eficaz no processo de secagem e drenagem do solo de fundação. Mesmo em 

terrenos planos e alagadiços, trabalham como ponto de escape das águas profundas, 

dissipando as poropressões geradas em profundidade durante a aplicação das cargas 

pelo aterro; 

 

• 6ª etapa: Reconstrução do aterro em camadas com espessura máxima de 0,30 m, 

compactadas a 95% do Proctor Normal, até a uma altura de 3,00 m acima da cota do 

greide de projeto, de modo a criar uma sobrecarga necessária à aceleração do 

adensamento do aterro no segmento de ocorrência do sinistro; 
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• 7ª etapa: Remoção do aterro de sobrecarga até 0,60m abaixo da cota do greide de 

projeto. Esta remoção deve ser realizada após a ocorrência do recalque de adensamento 

(monitorando com 03 piezômetros e 03 placas de recalque profundo). O aterro deve ser 

removido até a cota -0,60m do greide de projeto para que seja realizado o acabamento 

de terraplenagem do aterro seguindo as instruções de serviço do DNIT (108/2009 – ES); 

 

• 8ª etapa: Execução das três camadas de acabamento de terraplenagem com espessura de 

0,20 m cada, compactadas a 100% do Proctor Intermediário, utilizando argila que atenda 

as especificações técnicas do DNIT no tocante à expansão e com CBR mínimo de 14 

%; 

 

• 9ª etapa: Execução da regularização do subleito na última camada; 

 

• 10ª etapa: Execução das camadas do pavimento, sendo a sub-base executada com o 

reaproveitamento do material a ser removido e estocado do pavimento existente, 

compactada a 100% do Proctor Intermediário. A base deve ser executada em brita 

simples graduada (BSG) e compactada a 100% do Proctor Modificado. Após a execução 

da base deve ser realizada a imprimação da mesma com CM 30. Após a imprimação 

deverá ser executada a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C. Por fim, deve 

ser executado o revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) em duas camadas, sendo a primeira com CBUQ Faixa B e a segunda com 

CBUQ Faixa C. Entre as camadas de revestimento deve ser aplicada uma camada de 

pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C; 

 

• 11ª etapa: Recuperação do pavimento da Pista Sul que sofreu danos oriundos dos 

recalques do segmento da Pista Norte. A recuperação consiste em fresagem de 0,10 m 

de profundidade com a reposição do CBUQ; 

 

• 12ª etapa: Execução e restauração das sarjetas de bordo externo das duas pistas (STC-

04) e do canteiro central (SCC-01), bem como do BSTC Ø0,80 m de drenagem pluvial 

entre o canteiro central e a jusante. 
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5.7 RECONSTRUÇÃO DO ATERRO COM USO DE DRENAGEM PROFUNDA 

 

Baseado no estudo realizado no item 5.6, surgiu a necessidade de se simular a reconstrução do 

aterro problemático, implantando, na camada de solo mole, geotubos com função de drenagem 

profunda, acrescidos de colchão de areia e colchão drenante. Esta solução prevê a atuação 

exclusiva da drenagem profunda como principal solucionador do problema. 

 

5.7.1 Desenvolvimento do modelo 

 

Para esta solução, considera-se três etapas: 

• 1ª etapa: Remoção do aterro existente; 

• 2ª etapa: Inclusão da drenagem profunda (geodrenos verticais), colchão de areia e 

colchão drenante; 

• 3ª etapa: Reconstrução do aterro até a cota (nível) especificada no projeto geométrico, 

denominada cota do greide de projeto. 

 

Para a remoção do aterro existente, estimou-se um prazo total de 10 dias. Os geodrenos a 

implantados seguem as mesmas características especificadas no item 5.6.1 deste trabalho, e 

foram inseridos em uma profundidade de 10,0 metros de solo drenado. A implantação dos 

geodrenos verticais e dos colchões de areia e drenante, são previstos em um prazo de 2 dias 

após a remoção do aterro existente. A reconstrução do aterro acontece entre os 12º e 16º dias. 

 

5.7.2 Análises computacionais 

 

Para o desenvolvimento do estudo, foram realizadas simulações computacionais nos mesmos 

perfis geológico-geotécnicos analisados no item 5.6, ilustrados nas Figuras 4.7, 4.8 e 4.9, das 

seções transversais das estacas 15+0,00; 16+15,00 e 18+10,00 (Figura 4.6).  

 

• Análise da primeira seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 15+0,00) 

 

A análise foi realizada após a conclusão de todas as etapas, ou seja, 16 dias após o início das 

obras, e pode ser observada nos gráficos das Figuras 5.33 e 5.34.  
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‘  

Figura 5.33 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 130 dias com aplicação de 

drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 15+0,00 (linha 

base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.34 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3666 dias, 

com aplicação de drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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Na Figura 5.33, o gráfico foi construído a partir de um prazo arbitrário de 200 dias, com a 

intenção de demonstrar os valores de recalque atingidos no início do processo. Logo após a 

última etapa de reconstrução do aterro, com 16 dias, o recalque atinge 3,33 cm. Com 50 dias de 

obra, o recalque alcança o valor de 4,80 cm, chegando ao valor de 5,27 cm aos 200 dias.  

 

Com o passar dos anos, o recalque segue se estabilizando e alcança o valor máximo de 6,00 cm, 

conforme mostra a Figura 5.34, com previsão para os 10 anos que sucedem o fim da 

reconstrução total do aterro. Percebe-se que, com a adoção desta solução, o aterro sofre uma 

pequena variação de recalque a partir do 50º dia. 

 

• Análise da segunda seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 16+15,00) 

 

Na análise do perfil geológico-geotécnico, localizado na estaca 16+15,00, após os 16 dias de 

obra, incluindo a remoção do aterro existente, instalação dos mecanismos de drenagem e 

reconstrução do aterro na altura do greide de projeto, foi analisado o recalque para um prazo 

arbitrário de até 200 dias (Figura 5.35) e para 10 anos após o início da obra (Figura 5.36).  

 

 

Figura 5.35 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 200 dias, com aplicação de 

drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 16+15,00 (linha 

base). Fonte: Autor (2019) 
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Figura 5.36 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3666 dias, 

com aplicação de drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

16+15,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 

 

Logo após a última etapa de reconstrução do aterro, com 16 dias, o recalque atinge 2,43 cm 

chegando ao máximo de 2,90 cm aos 42 dias de obra (Figura 5.33). Com o passar dos anos, o 

recalque segue estabilizado, conforme mostra a Figura 5.36, com previsão para os 10 anos que 

sucedem o fim da reconstrução total do aterro. 

 

• Análise da terceira seção de perfil geológico-geotécnico (Estaca 18+10,00) 

 

Assim como nos perfis apresentados anteriormente, no perfil geológico-geotécnico localizado 

na estaca 18+10,00, após os 16 dias de obra, incluindo remoção do aterro existente, instalação 

dos mecanismos de drenagem e reconstrução do aterro na altura do greide de projeto, foi 

analisado o recalque para um prazo arbitrário de 200 dias e para 10 anos após o início da obra.  

 

Logo após a última etapa de reconstrução do aterro, com 16 dias, o recalque atinge 2,22 cm 

chegando ao valor de 2,10 cm aos 46 dias de obra (Figura 5.37). Com o passar dos anos, o 

recalque tende a estabilizar em 2,09 cm, conforme mostra a Figura 5.38, com previsão para os 

10 anos que sucedem o fim da reconstrução total do aterro. 
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Figura 5.37 – Gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 200 dias, com aplicação de 

drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 18+10,00 (linha 

base). Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.38 – Adensamento final: gráfico recalque (m) versus tempo (dias) após 3666 dias, 

com aplicação de drenagem profunda sem sobrecarga - Perfil geológico-geotécnico da estaca 

18+10,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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5.7.3 Procedimentos para execução da solução 

 

Os procedimentos para execução desta solução são similares as quatro primeiras etapas do 

processo indicado para a solução anterior. Deve-se prever a remoção do aterro existente no 

segmento compreendido entre as estacas 14+0,00 a 20+0,00 da linha base, de modo a permitir 

a execução da malha triangular de geodrenos e execução dos colchões drenantes. 

 

A execução da drenagem profunda vai constar de um colchão drenante de areia média (forro 

inicial de trabalhabilidade), seguido pela execução da malha triangular de geodreno em 

triângulos equiláteros de lado 0,87 m, com comprimento de 10,00 m acrescido de uma de 0,50 

m para inclusão no forro de areia, a serem dobrados em 90º. Logo após, deverá ser executado 

o colchão drenante de brita com espessura de 0,50 m sobre as sobras dos geodrenos dobrados, 

de modo a fixá-los entre o colchão de areia média e ao colchão de brita. 

 

Longitudinalmente e afastada 3,00 m do pé do offset de montante, deverá ser executada uma 

vala a céu aberto em forma de trapézio com 3,00 m de largura de topo por 1,00 m de largura no 

fundo e com uma profundidade de 1,00 m. Este dispositivo é muito eficaz no processo de 

secagem/drenagem do solo de fundação. Mesmo em terrenos planos e alagadiços, trabalham 

como ponto de escape das águas profundas, dissipando as poropressões geradas em 

profundidade durante a aplicação das cargas pelo aterro a construir; 

 

Posteriormente, deverá se proceder com a reconstrução do aterro em camadas com espessura 

máxima de 0,30 m, compactadas a 95% do Proctor Normal, sendo que, os últimos 0,60m devem 

ser executados em três camadas de 0,20 m compactadas a 100% do Proctor Intermediário. O 

material utilizado para aterro destas três camadas superiores deve atender as especificações 

técnicas do DNIT, apresentando expansão inferior a 2% e CBR mínimo de 14%. 

 

Após a execução completa do aterro na cota do greide de projeto, deve-se executar a 

regularização do subleito na última camada e proceder com a execução de todas as camadas do 

pavimento: sub-base com o reaproveitamento do material a ser removido e estocado do 

pavimento existente, base em brita graduada simples (BSG), imprimação com CM 30, pintura 

de ligação com RR-1C e camadas de CBUQ Faixa B e Faixa C. 

Após a liberação da nova Pista Norte ao tráfego, deve-se proceder com a recuperação do 
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pavimento da Pista Sul que sofreu danos oriundos dos recalques do segmento da Pista Norte. A 

recuperação consiste em fresagem de 0,10 m de profundidade com a reposição do CBUQ. Por 

fim, deve-se proceder com a execução e restauração das sarjetas de bordo externo das duas 

pistas (STC-04) e do canteiro central (SCC-01), bem como do BSTC Ø0,80m de drenagem 

pluvial entre o canteiro central e a jusante. 

 

5.8 ATERRO LEVE COM NÚCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

 

Aterros executados com Poliestireno Expandido (EPS) ou popularmente conhecido como 

“isopor”, marca registrada da empresa Knauf Isopor Ltda., são uma solução pouco conhecida 

no Brasil, mas amplamente difundida e utilizada no exterior. O uso deste material, devido seu 

baixo peso específico, faz com que a técnica também seja conhecida como aterro ultra leve. 

 

Visando avaliar a efetividade na execução de aterros com blocos de EPS, com os potenciais de 

redução dos recalques diferenciais da estrutura e melhoria na estabilidade do aterro, incorporou-

se neste trabalho análises computacionais associadas ao uso deste material. 

 

5.8.1 Desenvolvimento do modelo  

 

Segundo pesquisas bibliográficas e artigos encontrados em revistas sobre o tema, o 

dimensionamento de aterros com uso de blocos de EPS deve ser realizado em duas etapas, 

levando-se em consideração as solicitações internas e externas presentes na obra.  

 

A primeira fase consiste no dimensionamento global da estrutura e deve garantir a segurança 

contra os mecanismos de ruptura normalmente adotados em aterros convencionais, tais como 

deslizamento na base da estrutura, tombamento, capacidade de carga da fundação e ruptura 

global. 

 

A segunda etapa baseia-se nas características e no dimensionamento local dos blocos de EPS e 

deve considerar a resistência mecânica e o controle de flutuação dos blocos. A resistência e a 

capacidade de suporte de carga, neste tipo de aterro, estão totalmente relacionadas às 

características técnicas dos blocos. 
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Segundo Nakamura (2012b), para aterros de rodovias, normalmente são utilizados blocos de 

densidade entre 20 e 30 kg/m³, com geometria retangular. É bastante comum a utilização de 

dimensões como 4,00x1,20x0,50 metros e 2,00x1x1,20 metros. Além disso, aceitam-se 

tolerâncias dimensionais em torno de 0,5%. 

 

No caso estudado, o aterro sobre solo mole apresenta uma altura significativa de 

aproximadamente 10 metros. Como ponto positivo da indicação desta solução está a rapidez na 

construção, a minimização de recalques na fundação e a não necessidade de se alterar o traçado 

e o greide atual da rodovia, mantendo-a com a geometria atual. 

 

Como pontos negativos para utilização desta solução, pode-se citar a dificuldade em se 

encontrar profissionais experientes para execução e fiscalização da técnica, riscos de ataques 

químicos ao EPS, tais como solventes e gasolina, riscos de flutuação do EPS devido sua leveza, 

possibilidade de formação de trilhas de roda devido às deformações plásticas do EPS e, por fim, 

o preço agregado ao transporte das placas.  

 

Como solução para os problemas e pontos negativos apontados, tais como riscos de ataques 

químicos, riscos de flutuação e possibilidade de formação de trilhas de rodas, sugere-se a 

construção de uma camada de solo em forma de envelopamento para confinar o EPS, espraiar 

as tensões que seriam absorvidas e contrapor o empuxo hidrostático.  

 

• Obtenção dos parâmetros adotados para desenvolvimento do projeto 

 

Para o desenvolvimento desta solução no estudo de caso apresentado, foram considerados os 

resultados das investigações geotécnicas realizadas próximo ao furo SPT-02, cujos resultados 

foram apresentados anteriormente, bem como a geometria atual da pista, tais como larguras de 

faixas e posicionamento planimétrico e altimétrico.  

 

Foram adotados os parâmetros propostos por Avesani Neto (2008) e Sakamoto (2018), descritos 

na Tabela 5.13. 
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Tabela 5.13 – Propriedades do EPS. Fonte: Autor (2019), adaptado de Avesani Neto (2008) e 

Sakamoto (2018). 

Característica Valor adotado 

Peso específico 0,15 a 0,30 KN/m³ 

Resistência à compressão simples 55 a 265 KPa 

Módulo de Elasticidade 2000 a 10000 KPa 

Coeficiente de Poison 0,05 a 0,20 

Ângulo de atrito 30° a 41° 

Coesão Inexistente 

 

Percebe-se que o peso específico do bloco de EPS é muito inferior se comparado com outros 

materiais utilizados em aterros rodoviários, visto que, o poliestireno expandido é uma espécie 

de espuma muito leve composta por células fechadas, rígidas e plásticas. Os valores de peso 

específico, segundo Avesani Neto (2008), podem variar no processo de fabricação 

aproximadamente entre 0,10 a 1,00 kN/m³, porém, na prática, é mais comum se encontrar 

valores de peso específico variando entre 0,15 a 0,30 kN/m³, com variações a cada 0,05 kN/m³. 

 

Relacionado ao peso específico, a resistência à compressão simples do EPS possui uma variação 

de resistência média entre 55 e 265 kPa, conforme pode ser observado na Tabela 5.14, extraída 

e adaptada de um estudo realizado por Avesani Neto (2008) com testes em 350 blocos de EPS. 

 

Tabela 5.14 – Ensaios de compressão uniaxial em blocos de EPS. Fonte: Adaptado de 

Avesani Neto (2008) 

Massa 

Específica 

(Kg/m³) 

Resistência (KPa) 

Desvio Padrão Variação (%) 
Máxima Mínima Média 

30 300,21 222,96 264,05 17,21 6,52 

20 199,02 139,32 157,62 13,92 8,83 

17 127,35 103,38 115,02 7,42 6,45 

14,5 87,05 72,31 79,46 5,04 6,35 

10 61,98 50,10 55,25 3,05 5,52 

 

Ao se realizar ensaios de compressão simples no material, Avesani Neto (2008) identificou uma 

curva típica de tensão x deformação para o material (Figura 5.39), na qual há uma região elástica 

até o valor de 2% de deformação, e uma parcela plástica após cerca de 2% de deformação. 

Nesta fase plástica, o material sofre um enrijecimento. Segundo Avesani Neto (2008), a 
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literatura internacional sugere que a resistência ao cisalhamento dos plásticos celulares rígidos 

possa ser o valor da tensão correspondente a 10% de deformação. Dessa forma, considerando 

10% de deformação para valor de resistência ao cisalhamento, foi possível determinar uma 

relação linear entre a resistência do EPS e sua massa específica (Figura 5.40). 

 

 

Figura 5.39 – Resultado típico de um ensaio de compressão uniaxial da amostra de EPS – 

curva tensão x deformação. Fonte: Avesani Neto (2008) 

 

 

Figura 5.40 – Gráfico de relação entre a resistência ao cisalhamento (correspondente a uma 

deformação de 10 %) e massa específica para amostras de EPS. Fonte: Avesani Neto (2008) 

 

No que se refere ao módulo de elasticidade, Sakamoto (2018) relata que existe alguma dispersão 

nos valores apresentados por diferentes autores, mas que é evidente a relação desse parâmetro 
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com o peso específico dos blocos. Considerando a fase elástica do material, representada no 

gráfico tensão x deformação (Figura 5.39), tem-se o gráfico apresentado na Figura 5.41, com 

os diversos valores de módulo de elasticidade em função da massa específica (densidade), 

encontrados por diferentes autores e pesquisadores. 

 

 

Figura 5.41 – Gráfico de relação entre o módulo de elasticidade e a densidade do bloco de 

EPS segundo diferentes autores. Fonte: Sakamoto (2018) 

 

Quanto ao coeficiente de Poison, também pode-se considerar muito variável, visto que são 

encontrados valores diferentes em estudos de diversos autores e pesquisadores da área. A 

Tabela 5.15, adaptada do estudo de Sakamoto (2018), indica valores adotados por alguns 

autores. Para este estudo, será considerado um valor entre 0,05 e 0,20, excluindo o valor 

proposto por Momoi e Kokusyo (1996, apud Sakamoto, 2018), visto que é muito superior aos 

demais e, dessa forma, não representativo. 

 

Tabela 5.15 – Valores adotados para Coeficiente de Poison. Fonte: Adaptado de Sakamoto 

(2018) 

Referência Bibliográfica Coeficiente de Poison 

Yamanaka et al. (1991) 0,075 

Negussey e Sun (1996) 0,09 e 0,33 

GeoTech (1999) 0,05 

Duskov et al. (1996) 0,10 

OOe et al. (1996) 0,08 

Sanders (1996) 0,05 a 0,20 

Momoi e Kokusyo (1996) 0,50 
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O coeficiente de atrito entre os blocos de EPS foi estudado por diversos autores através do 

cisalhamento direto, e foi constatado, segundo relata Sakamoto (2018), que o comportamento 

em amostras de isopor (EPS) se assemelha ao comportamento apresentado por amostras de solo, 

tendo um valor de pico na tensão cisalhante e uma seguida redução dessa tensão devido à 

alteração na superfície dos blocos, conforme ilustrado na Figura 5.42. 

 

Figura 5.42 – Exemplo de ensaio de cisalhamento direto em diferentes tensões de 

confinamento. Fonte: Avesani Neto (2008) 

 

Avesani Neto (2008) estudou resultados de ensaios com diferentes blocos de EPS, e constatou 

que a coesão é nula para qualquer amostra, e o ângulo de atrito varia entre 30° e 41°, sendo os 

índices maiores para blocos com peso específico maiores. A Figura 5.41 mostra as envoltórias 

dos ensaios de cisalhamento para diferentes pesos específicos.  

 

 

Figura 5.43 – Envoltórias das amostras de EPS pelo ensaio de cisalhamento direto. Fonte: 

Avesani Neto (2008) 
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• Condições de uso da solução 

 

A Figura 5.43 apresenta um fluxograma elaborado por Arellano (2010) e citado por Sakamoto 

(2018), mostrando as etapas e condições que um projeto com o uso de EPS deve respeitar, bem 

como os principais procedimentos a serem adotados caso haja alguma incoerência: 

 

• Procedimento A: Verificar se o solo pode ser parcialmente escavado até uma 

profundidade em que haja a estabilidade de assentamento dos blocos. Caso não seja 

possível, recomenda-se realizar reforço no subsolo para que os blocos possam ser 

instalados e permaneçam nivelados e estáveis. 

 

• Procedimento B: Verificar a possibilidade de submersão dos blocos por elevação do 

nível d’água. Nesse caso, verificar se a espessura do material de sobrecarga sobre o EPS 

pode ser aumentada. Caso não seja possível, dada a configuração geométrica desejada, 

recomenda-se empregar algum tipo de ancoragem dos blocos no terreno, ou melhorar o 

solo para que a ancoragem seja realizável. Recomenda-se um fator de segurança entre 

1,1 e 1,2 para a flutuação do conjunto de EPS.  

 

• Procedimento C: Verificar se os blocos de EPS podem ser escolhidos com um limite 

elástico maior que as tensões estimadas para a passagem de veículos. Caso não seja 

possível, recomenda-se o estudo de uma técnica auxiliar que permita a utilização dos 

blocos. 



 

    

103 

 

 

Figura 5.44 – Fluxograma para verificação das etapas e condições para elaboração de um 

projeto com uso de EPS. Fonte: Sakamoto (2018) 

 

5.8.2 Análises Computacionais 

 

Considerando os resultados dos ensaios e as correlações realizadas para obtenção dos 

parâmetros geotécnicos dos materiais representados nos perfis geológico-geotécnicos (Figuras 

4.7, 4.8 e 4.9), apresentados no Capítulo 4 deste trabalho, e os parâmetros relatados pela 

literatura técnica e adotados para os blocos de EPS, foi possível modelar a solução da execução 

do aterro com uso de EPS e analisar os recalques previstos para o local, com o auxílio do módulo 

Sigma/W do software Geostudio 2018. 
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Ao se modelar a solução, como parâmetros para os blocos de EPS, foram adotados os seguintes 

valores: 

• Peso específico: 0,30 kN/m³ 

• Resistência à compressão simples: 220 kPa 

• Módulo de elasticidade: 9000 kPa 

• Coeficiente de Poison: 0,10 

• Ângulo de atrito: 37º 

• Coesão: nula 

 

A geometria adotada para o bloco considerou as medidas de 4,0m x 0,5m x 1,2m. Assim, foi 

possível projetar três camadas de EPS, totalizando 1,5 metros de altura e 13,20 metros de 

largura. Portanto, a seção tipo do projeto do aterro, com utilização do EPS terá a seguinte 

constituição (Figura 5.45): 

 

 
Figura 5.45 – Seção esquemática do projeto com uso de EPS. Fonte: Autor (2019) 

 

O solo utilizado para envelopamento e confinamento dos blocos de EPS, foi uma argila 

disponível na região, com as seguintes características e parâmetros de resistência: 

• Peso específico: 17,5kN/m³ 

• Módulo de elasticidade: 18 MPa  

• Coeficiente de Poison: 0,3 

 

Além da utilização desses materiais, foi previsto em projeto a execução de um colchão de areia 

de regularização anterior ao assentamento dos blocos de EPS, como pode ser observado na 

Figura 5.46, de um estudo de caso apresentado por Maccarini (2013). Foi aplicado ainda, uma 
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manta geotêxtil sobre os blocos de EPS, indicada na seção tipo da Figura 5.45. 

 

 
Figura 5.45 – Areia de regularização à esquerda e blocos de EPS assentado à direita. Fonte: 

Maccarini (2013) 

 

Após a modelagem computacional da solução com três camadas de EPS (Figura 5.45) no perfil 

geológico-geotécnico da seção da estaca 15+0,00, obteve-se um resultado diferente do esperado 

ao se analisar os recalques em função do tempo. Ao se preencher parte do interior do aterro 

com material leve, esperava-se que o recalque na fundação fosse menor ou inexistente, e o solo 

suportasse todo peso do carregamento.  

 

 

Figura 5.47 – Valores de recalques apresentados após 23 dias de obra adotando-se o uso de 3 

camadas de EPS e exemplificação do ponto em que os gráficos foram elaborados – Perfil 

geológico-geotécnico da estaca 15+0,00 (linha base). Fonte: Autor (2019) 
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A Figura 5.47 e o gráfico apresentado na Figura 5.48 mostram o comportamento dos recalques 

em função do tempo após 23 dias de início das obras, ou seja, após o término do reaterro na 

cota indicada no projeto geométrico (cota do greide). Ainda na Figura 5.47, é possível observar 

o ponto em que os gráficos foram gerados para análise. O ponto escolhido está no centro do 

aterro e representa o ponto de maior recalque na interface entre o solo mole e o aterro. 

 

 

Figura 5.48 – Gráfico para solução com uso de 3 camadas de EPS na estaca 15+0,00 (linha 

base) após 23 dias. Fonte: Autor (2019) 

 

No gráfico da Figura 5.48, nota-se que, ao longo da escavação do aterro existente para a 

execução do novo aterro nas configurações projetadas (Figura 5.46), houve um alívio de tensão, 

gerando um recalque positivo de 9,64 cm após os 10 dias de escavação. Em todas as soluções 

já analisadas, e de acordo com os conceitos estudados na Mecânica dos Solos, sabe-se que este 

alívio de tensões é esperado em situações de escavações.  

 

Em seguida, com a execução dos aterros laterais e superiores às camadas de EPS, houve um 

decréscimo nos recalques, atingindo 4,95 cm, ainda positivo. A diferença observada em 13 dias 

foi de 4,69 cm. Porém, a partir do momento em que o aterro é reconstruído ocorre uma situação 

inesperada. Com o passar do tempo, as elevações não seguem alcançando cotas inferiores ou se 

estabilizam, pelo contrário, seguem de elevando, até se estabilizarem após longo período 
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(Figura 5.49). 

 

 

Figura 5.49 – Gráfico da solução com uso de três camadas de EPS na estaca 15+0,00 (linha 

Base) após 10.000 dias. Fonte: Autor (2019) 

 

Sugere-se que o alívio de tensões que ocorreu em função da escavação do aterro existente se 

prolonga mesmo após a construção do novo aterro, visto que o novo aterro alcança um valor de 

recalque positivo na ordem de 4,69 cm, mas, com o passar do tempo, a cota se eleva e alcança 

8,25 cm até se estabilizar. Um dos motivos que pode estar associado a este resultado é o baixo 

peso específico do EPS, material utilizado no centro do aterro, incapaz de gerar um contrapeso 

no alívio de tensões do solo. 

 

Baseado nessa conclusão, foi realizado o mesmo estudo reduzindo as camadas de EPS no centro 

do aterro e consequentemente, aumentando o aterro com solo argiloso. Os resultados 

encontrados no estudo considerando duas camadas de EPS e uma camada de EPS estão 

apresentados nos gráficos das Figuras 5.50 e 5.51, respectivamente. Na simulação utilizando 

duas camadas de EPS, percebe-se que a fundação do aterro ainda sofre um alívio de tensões 

após a execução do novo aterro, porém em menor proporção. Nesta simulação, a elevação 

atinge 2,9 cm com 23 dias de obra, e se estabiliza próximo a 3,21 cm. Na simulação com uma 

camada de EPS, como esperado, a elevação deixa de ser positiva, e reduz até ser estabilizado.  
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Figura 5.50 – Gráfico com uso de EPS na estaca 15+0,00 (linha base) – Solução com duas 

camadas de EPS. Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 5.51 – Gráfico com uso de EPS na estaca 15+0,00 (linha base) – Solução com uma 

camada de EPS. Fonte: Autor (2019) 
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Porém, percebe-se ainda que a redução do peso do aterro não é uma boa solução, visto que os 

recalques continuarão ocorrendo com lentidão até se estabilizarem. Portanto, não se torna 

viável tecnicamente. 

 

5.9 ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DOS MÉTODOS ESTUDADOS 

 

Após a realização das análises e dos estudos computacionais para as cinco soluções propostas, 

observa-se, do ponto de vista técnico, que apenas duas delas podem ser executadas para o caso 

estudado, conforme Tabela 5.16. Das duas soluções, considerando que a sobrecarga temporária 

tem inclusa em uma de suas etapas de execução a inclusão de drenagem profunda com 

geodrenos, fica evidente que o uso de drenagem profunda na fundação de aterro sem aplicação 

de sobrecarga temporária é uma solução mais barata. 

 

Tabela 5.16 – Análise técnica das soluções propostas. Fonte: Autor (2019) 

Solução Atende tecnicamente? 

Reconstrução simples do aterro Não 

Remoção do solo mole Não 

Uso de drenagem profunda na fundação do aterro e aplicação de 

sobrecarga temporária 
Sim 

Uso de drenagem profunda na fundação do aterro Sim 

Uso de EPS no miolo do aterro Não 

 
Em relação aos prazos para a estabilização do recalque em cada uma das soluções, pode-se 

constatar nos gráficos apresentados ao longo do capítulo que os valores são variáveis em cada 

uma das seções geológicas analisadas. Na tabela 5.17 são apresentados prazos médios de 

estabilização para as soluções que foram estudadas e que são possíveis de serem executadas. 

 

Tabela 5.17 – Prazos médios das soluções propostas. Fonte: Autor (2019) 

Solução Prazos médios 

Reconstrução simples do aterro 1600 a 1800 dias 

Uso de drenagem profunda na fundação do aterro e aplicação de 

sobrecarga temporária por 30 dias 
130 a 280 dias 

Uso de drenagem profunda na fundação do aterro 50 dias 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA OUTRAS PESQUISAS 
 

Na presente dissertação, foi abordada a utilização de diferentes soluções geotécnicas associadas 

à fundação de aterro sobre solo compressível. Para tal, a pesquisa foi conduzida a partir de um 

estudo de caso, considerando diferentes soluções para um mesmo aterro sobre solo mole, 

indicando aquela que apresentaria a melhor relação custo-benefício para o local.  

 

Como análise inicial, a solução estudada foi a simples reconstrução do aterro, sem artifícios 

geotécnicos ou uso de dispositivos auxiliares para aceleração dos recalques na camada de solo 

mole. Observou-se que o afundamento da pista poderia estar associado ao material 

compressível situado abaixo do aterro e considerou-se que a não intervenção na fundação do 

aterro fará com que novos recalques continuem ocorrendo ao longo dos anos seguintes. 

 

Uma das propostas iniciais de estudo, que foi descartada, está associada à possibilidade de 

remoção da camada de solo mole. Em razão da elevada espessura e dos grandes volumes 

envolvidos, a proposta foi considerada como uma solução inviável tecnicamente e 

construtivamente. Além disso, ressalta-se o risco de rompimento da pista antiga (Pista Sul), que 

acarretaria na total interrupção do tráfego na rodovia, bem como problemas ambientais 

relacionados ao bota fora do material. 

 

6.1 DRENAGEM PRODUNDA ASSOCIADA A SOBRECARGA TEMPORÁRIA 

 

Conclui-se com os modelos gráficos apresentados, que o uso da sobrecarga de 3,0 metros pelo 

período de 30 dias totais, contabilizados a partir da remoção do aterro existente, seria suficiente 

caso esta solução fosse adotada, já considerando uma margem de segurança. 

 

Entende-se que as expansões ou o acréscimo de volume gerado na fundação do aterro da Pista 

Sul, se darão em função do deslocamento de massa do subsolo de fundação dos aterros em 

regiões menos resistentes e ou mais liquefeitas do solo compressível. Isto ocorre em função da 

aceleração do recalque provocada pela sobrecarga aplicada na Pista Norte, considerando que a 



 

    

111 

 

água é incompressível dentro do ponto de vista geotécnico.  

 

Estas expansões são de pequenas proporções e atingirão seu valor máximo ao final do processo 

de construção e adensamento do aterro com sobrecarga. Recalques diferenciais poderão ocorrer, 

gerando trincas e pequenos desnivelamentos, que deverão ser sanados com a aplicação de massa 

asfáltica CBUQ. 

 

Para se adotar a técnica sugerida, de remoção do aterro atual, execução de drenagem profunda 

do solo compressível e reconstrução do aterro com inclusão de sobrecarga de 3,0 metros na 

pista afetada, deve-se indicar a interrupção do tráfego da Pista Norte (sentido Belo Horizonte), 

sendo todo este desviado para a Pista Sul, que funcionará, temporariamente, com o tráfego em 

ambos os sentidos e como pista simples. 

 

6.2 DRENAGEM PRODUNDA SEM SOBRECARGA TEMPORÁRIA 

 

Após análise do aterro com uso de drenagem profunda com o objetivo de auxiliar na drenagem 

do solo de fundação do aterro e acelerar os recalques, conclui-se que a solução é eficaz e cumpre 

seu principal objetivo. De maneira geral, os recalques tendem a se estabilizarem rapidamente. 

Os valores de estabilização do recalque, considerando a execução de drenagem profunda, são 

semelhantes aos valores apresentados na simulação com acréscimo de sobrecarga temporária. 

 

Como recomendação executiva para esta solução, deve-se indicar a interrupção do tráfego da 

Pista Norte (sentido São Paulo - Belo Horizonte), sendo todo este desviado para a Pista Sul, que 

funcionará, temporariamente, com o tráfego em ambos os sentidos e como pista simples.  

 

Devido a remoção do aterro da Pista Norte ao longo do processo executivo, a Pista Sul poderá 

sofrer elevações gerando expansões em seu aterro. Por isso, recomenda-se a intervenção no 

revestimento asfáltico da Pista Sul tão logo os serviços da Pista Norte sejam finalizados. 

 

6.3 CONSTRUÇÃO DE ATERRO LEVE COM O USO DE EPS 

 

Como pôde ser observado, nas análises computacionais realizadas com uso de material leve no 
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miolo do aterro, a solução não atende às expectativas para o estudo de caso. Isto ocorre devido 

a escavação inicial do aterro já existente e o consequente alívio de tensões por ela causada. 

Observa-se que o material muito leve não é capaz de gerar as tensões necessárias para que o 

aterro deixe de sofrer alívio, fazendo com que este alívio de tensões gere recalques positivos ao 

longo de anos. 

 

Este fenômeno foi observado de duas formas. A primeira, com a redução das camadas de EPS 

e consequente aumento de material argiloso, onde se observou que as elevações foram reduzidas 

e o alívio de tensões minimizado. Ainda com o intuito de se comprovar este fenômeno, foi 

analisado o comportamento após a escavação do aterro existente, considerando que, após a 

retirada do mesmo, fosse se aguardar 3650 dias para a realização de alguma intervenção. Neste 

cenário, percebeu-se que, ao longo deste tempo, o solo continuou sofrendo elevações, com 

alívios de tensões constantes. Desta forma, conclui-se que esta solução não é indicada do ponto 

de vista técnico. 

 

6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deve-se levar em consideração as restrições técnicas, os custos da obra e de sua manutenção e 

a disponibilidade de prazo para se decidir sobre a melhor técnica construtiva. Desta forma, cabe 

ao projetista avaliar a situação e circunstância em que o projeto está inserido, avaliando 

cautelosamente as restrições impostas pelo local. 

 

Sendo assim, considerando perfeitas circunstâncias técnicas, econômicas e de tempo, após a 

conclusão do projeto com simulações destas três principais soluções, pode-se concluir, com 

base nos parâmetros adotados e análises efetuadas, que a melhor solução para o local é a 

execução do aterro considerando o uso de drenagem profunda, sem aplicação de sobrecarga, 

visto que, do ponto de vista econômico é a mais vantajosa. 

 

Tecnicamente, o uso de EPS foi descartado devido seu comportamento no estudo de caso 

analisado. O uso de drenagem profunda associada a sobrecarga de 3,0 metros mostrou-se 

tecnicamente viável, visto que é capaz de estabilizar os recalques na fundação do aterro, porém, 

demanda um período maior de interdição da Pista Norte ao tráfego. Porém, o uso de sobrecarga 
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gera uma maior segurança ao projetista geotécnico, visto que a mesma garante que todo 

recalque seja atingido em uma profundidade superior à de estabilização. 

 

Dentre as duas soluções que atendem às expectativas do ponto de vista técnico, pode-se 

considerar que a variação em termos econômicos é baixa, cabendo, assim, ao projetista optar 

junto ao cliente pela melhor opção. Caso a aplicação de sobrecarga temporária seja escolhida, 

recomenda-se a adoção da mesma por no máximo 30 dias. 

 

6.5 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

A maior parte dos parâmetros utilizados no desenvolvimento deste trabalho foi obtida através 

de correlações com sondagens SPT, o que gera maior insegurança ao projetista. Torna-se 

necessário no meio geotécnico aplicado à engenharia rodoviária maior solicitação de ensaios 

especiais ao longo da extensão problemática, de forma a caracterizar com maior realidade o 

solo em estudo. 

 

Ainda, são sugeridos: 

 

• Estudos similares a estabelecidos nesta pesquisa para outras regiões da rodovia, que 

apresentam o mesmo comportamento; 

• Aplicação da melhor técnica observada neste trabalho, associada a instrumentação de 

campo, visando comparar os resultados obtidos na simulação. 
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ANEXOS 

Anexo A – Projeto Antigo 

 

Figura 01 – Folha resumo de ensaios do projeto original, no segmento em estudo. Fonte: Projeto DEER-MG, 1993 
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Figura 02 – Folha resumo de ensaios do projeto original, no segmento em estudo. Fonte: Projeto DEER-MG, 1993 
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Figura 03 – Estudo do material do subleito entre as estacas 210 a 300 do projeto original. 

Fonte: Projeto DEER-MG, 1993
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Anexo B – Projeto atual 

1- Sondagem a trado 

 
Figura 04 – Quadro Resumo dos ensaios de caracterização. Fonte: Engemaster, 2018
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2- Boletins das sondagens SPT 

 

Figura 05 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 01 
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Figura 06 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 01 (continuação) 
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Figura 07 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 02 
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Figura 08 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 02 (continuação) 
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 Figura 09 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 03 
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Figura 10 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 03 (continuação) 
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Figura 11 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 04 



 

    

133 

 

 

Figura 12 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 04 (continuação) 
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Figura 13 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 05 
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Figura 14 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 05 (continuação) 
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Figura 15 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 06 
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Figura 16 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 06 (continuação) 
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Figura 17 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 07 
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Figura 18 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 07 (continuação) 
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Figura 19 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 08 
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Figura 20 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 08 (continuação) 
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Figura 21 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 09 
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Figura 22 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 09 (continuação) 
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Figura 23 – Perfil geológico-geotécnico do poço de inspeção 
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 Figura 24 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 10 
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Figura 25 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 10 (continuação) 
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Figura 26 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 11 
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Figura 27 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 11 (continuação) 
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Figura 28 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 12 
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Figura 29 – Diagrama do Perfil de sondagem SP 12 (continuação) 
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3- Resultados das sondagens a PDL 

 

Figura 30 – Sondagem PDL – Furo 01 
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Figura 31 – Sondagem PDL – Furo 02 
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Figura 32 – Sondagem PDL – Furo 03 
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Figura 33 – Sondagem PDL – Furo 04 
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Figura 34 – Sondagem PDL – Furo 05 
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Figura 35 – Sondagem PDL – Furo 06 
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4- Resultados dos ensaios triaxiais 

 

 
Figura 36 – Quadro de Permeabilidade com carga variável 



 

    

158 

 

 

Figura 37 – Diagrama de Adensamento Edométrico 
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 Figura 38 – Quadro de Adensamento Edométrico 

5-   
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Figura 39 – Diagrama de Tensão de Cisalhamento x Tensão Efetiva e Tensão de 

Cisalhamento x Tensão Total 
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Figura 40 – Diagrama de Pressão Neutra x Deformação Específica Axial e Acréscimo 

de Pressão Axial x Deformação Específica Axial 
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Figura 41 – Fotos dos corpos de provas ensaiados 
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