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1. INTRODUÇÃO 
 
A execução de obras geotécnicas, no meio urbano, requer um planejamento específico com a utilização de métodos adequados a cada local. 

 

A utilização de metodologias apropriadas a cada local, implementadas adequadamente, possibilita a obtenção de obras eficazes, econômicas e 

que interfiram ao mínimo no seu entorno. 

 

O objetivo do presente documento é o de apresentar as metodologias construtivas a serem adotadas na implantação deste tipo de obra. 

 

Para maior facilidade de apresentação, as obras geotécnicas serão divididas nos grupos a seguir: 

 

•  execução de fundações; 

•  execução de contenções; 

•  execução de consolidação do solo; 

•  execução de ensecadeira celular; 

•  execução de drenagem interna de aterros e taludes; 

•  execução de recomposição de erosão em vias a meia encosta. 
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2. REFERÊNCIAS 
 

• NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações da ABNT 

• NBR-9061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto da ABNT 

• Norma Regulamentadora nº15, Anexo 6, da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, alterada pela Portaria nº. 5 de 09/02/83 e 

pela Portaria nº. 24 de 14/09/83. 

•  ES-F02 – Diretrizes Executivas de Serviços para Fundações Profundas da PCR 

•  ES-C01 – Diretrizes Executivas de Serviços para Muros e Estruturas de Arrimo da PCR 

•  ES-C02 – Diretrizes Executivas de Serviços para Estruturas Atirantadas da PCR 

•  ES-C04 – Diretrizes Executivas de Serviços para Proteções e Rebaixamentos da PCR 

•  VOL-1 – Diretrizes de Projetos 
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3.TRABALHOS PRELIMINARES 
 

3.1 PLANEJAMENTO 
 
Antes de se iniciarem os serviços, deverá ser efetuado um planejamento cuidadoso da obra a ser construída, definindo, entre outros: 

•  frentes de ataque da obra e fase de execução; 

•  desvios das águas pluviais durante as fases da obra, de forma a possibilitar a sua execução; 

•  remanejamento provisório ou definitivo de outros equipamentos públicos que interfiram com a obra; 

•  localização de áreas de empréstimo e “bota-fora”; 

•  localização do canteiro de serviços; 

•  espaços necessários para a livre movimentação de pessoal, equipamento e materiais dentro da área de trabalho; 

•  esquema de desvio de trânsito no entorno da obra; 

•  acesso dos moradores aos domicílios adjacentes à obra; 

•  esquema de medicina e segurança de trabalho. 
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3.2 OBSERVAÇÕES DO COMPORTAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO DE OBRAS GEOTÉCNICAS 
 

A observação de obras geotécnicas mediante instrumentação adequada, tanto em relação ao seu comportamento, quanto na interação solo-

estrutura, é de fundamental importância para o controle do desempenho da obra. 

 

Dependendo do tipo de obra, tais observações são feitas com os seguintes objetivos: 

• controlar as edificações e imóveis lindeiros; 

• acompanhar o desempenho da obra, durante e após sua execução, para permitir tomar, em tempo, as providências eventualmente necessárias 

a fim de garantir a utilização e a segurança da obra; 

• esclarecer anormalidades constatadas em obras já concluídas, inclusive no que diz respeito às construções existentes nas proximidades; 

• ampliar a experiência local quanto ao comportamento do solo; 

•  permitir comparação de valores medidos com valores calculados. 

 
3.3 INTERFERÊNCIAS 
 
O cadastramento de todas as interferências existentes, previamente ao início da implantação das obras, é um fator de extrema importância para a 

logística destas obras bem como para a definição das seqüências e ritmos construtivos. 
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Especial atenção deverá ser dada às interferências aéreas como por exemplo: linhas de transmissão de energia, telefone, etc, as quais, apesar de 

não constituírem interferência com a obra propriamente dita, podem inviabilizar o processo executivo a ser empregado por não possibilitarem, por 

exemplo, a utilização de equipamentos com a altura necessária para os trabalhos. Quanto às interferências subterrâneas, as mesmas deverão ser 

igualmente cadastradas e identificadas para evitar problemas durante a execução das obras. 

 

Os equipamentos e métodos a serem empregados em eventuais identificações de interferências deverão ser escolhidos de forma a garantir a 

integridade dessas interferências durante os trabalhos, possibilitando o seu funcionamento até o momento de sua sustentação ou relocação e, em 

especial, a integridade da equipe de execução do serviço. 

 

3.4 INSPEÇÃO E REGISTRO DA SITUAÇÃO DE IMÓVEIS 
 

Nos casos em que a locação da obra geotécnica for próxima a imóveis de construção muito antiga, que sejam tombados ou não pelo Patrimônio 

Histórico, e ainda, que já apresentam indicações de movimentações de suas fundações, ou daqueles que se suspeite que possam ter as suas 

fundações influenciadas pela obra, deverão ser executados laudos periciais, assinados por especialistas, do estado dessas edificações. 

 

Com base nos laudos da situação atual, deverá ser avaliada a resistência estrutural dos imóveis e, em especial, sua capacidade de resistir aos 

esforços e solicitações oriundos do processo construtivo a ser empregado. 

 

 8 



            PREFEITURA DO RECIFE   
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOLUME 7 
ASSUNTO:  METODOLOGIA CONSTRUTIVA DE GEOTECNIA 
 
Metodologia Construtiva de Geotecnia 

DATA 
 
          2004 

 
 

 

Conforme seja o resultado das avaliações, a Fiscalização deverá levá-lo ao conhecimento da Projetista e deverão ser tomadas medidas 

corretivas, em conjunto, entre as quais: 

•  instrumentação específica para acompanhamento do comportamento dos imóveis; 

•  alteração do método construtivo; 

•  medidas especiais de proteção; 

•  desocupação temporária do imóvel; 

•  desapropriação do imóvel. 

 
4. FUNDAÇÕES 
 
A execução das fundações será iniciada após os serviços de terraplenagem, ou acerto do terreno, e a remoção de obstáculos que possam 

prejudicar a movimentação de equipamento e pessoal. A locação das fundações é feita com piquetes e gabaritos de madeira, com o 

acompanhamento da Fiscalização. Cuidados especiais deverão ser dados na execução de estacas (estações e estacas raiz) inclinadas, cuja 

localização, em planta, varia com a cota do terreno de implantação. 
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4.1 TUBULÕES 
 

Os tubulões são poços cilíndricos escavados no terreno, podendo ser feitos a céu aberto ou a ar comprimido (pneumáticos), com ou sem 

revestimento (aço ou concreto), e ter ou não a base alargada, com a descida de operário caso não haja equipamento adequado para sua 

execução. 

 

Deve-se evitar trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões cuja distância, de centro a centro, seja inferior a duas vezes o diâmetro (ou 

dimensão) da maior base, valendo esta recomendação tanto para a escavação quanto para a concretagem, sendo especialmente importante 

quando se tratar de tubulões sob ar comprimido. 

 

Outra recomendação geral, no que diz respeito a concretagem de tubulões, é que quando previstas cotas variáveis de assentamento entre 

tubulões próximos, a execução deve ser iniciada pelos tubulões mais profundos passando a seguir para os mais rasos. 

 

4.1.1 Execução de Tubulão a Céu Aberto 
 

O desenho MG1 ilustra a metodologia construtiva de tubulão a céu aberto. A escavação pode ser executada manual ou mecanicamente. Os 

tubulões escavados mecanicamente devem empregar equipamento adequado, podendo neste caso, a base alargada ser aberta manual ou 

mecanicamente quando em seco. 
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No caso de tubulões escavados manualmente, o poceiro deve verificar continuamente o diâmetro através de um gabarito. 

 

A escavação de tubulão a céu aberto deve ser executada acima do nível d’água natural ou rebaixado. Em casos especiais, pode ser empregado 

sistema de rebaixamento do lençol por qualquer processo, inclusive através de instalação de bombas no interior dos próprios tubulões ou então, 

em poços destinados a esta operação. 

 

Quando se emprega um sistema de rebaixamento, há dois aspectos que devem ser observados: 

• volume de água a esgotar, que é função da permeabilidade do solo e do desnível de água; 

• forças de percolação prejudiciais à estabilidade do alargamento da base. 

 

Cuidados especiais devem ser tomados nos casos em que a bomba está posicionada no interior do tubulão, uma vez que o fluxo de água se faz 

no sentido de reduzir a estabilidade da escavação. 

 

Caso seja observado risco de desmoronamento, poderá ser utilizado escoramento total ou parcial, desde que aprovado pela Fiscalização. 

 

A camisa de concreto é executada na superfície do terreno ou em uma escavação preliminar, por trechos executados seqüencialmente e 

introduzidos no terreno por meio de escavação interna, depois que o concreto atinja a resistência adequada compatível com as operações 

executivas. 
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Uma vez atingida a cota prevista para a implantação da camisa, deverá ser instalado escoramento metálico ou de madeira de forma a impedir sua 

descida. 

 

Se as condições geológico-geotécnicas indicarem que o alargamento da base se mostre problemático, deverão ser utilizadas injeções ou 

aplicações superficiais de cimento, ou mesmo escoramento, a critério da Fiscalização com consulta prévia à Projetista. 

 

No caso de tubulões com revestimento de camisa de concreto pré-moldado, toda a armadura longitudinal deve ser colocada, preferencialmente, 

na camisa. Caso não seja possível, deve ser acrescentada uma armadura no núcleo, a qual deverá ser montada de maneira que seja 

suficientemente rígida, de modo a não ser deformada durante o manuseio e concretagem. 

 

A armadura de ligação fuste-base deverá ser executada de modo a garantir concretagem satisfatória da base alargada. 

 

A concretagem do tubulão não será executada, em hipótese alguma, com lançamento de concreto da superfície sem a utilização de tromba (funil), 

tremonha ou outro processo de eficiência comprovada, independente do tubulão ser revestido ou não. O lançamento de concreto sem esses 

dispositivos promove a desagregação do concreto com o aparecimento de nichos e bicheiras ao longo do fuste. 

 

É desaconselhável o uso de vibrador em tubulões não revestidos, por esta razão o concreto deve ter plasticidade adequada. 
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A concretagem deverá ser executada no mínimo 24 h após o término do alargamento da base. Ademais, sempre que a concretagem não for 

executada logo após o alargamento da base, deverá ser feita nova inspeção por ocasião da concretagem, limpando cuidadosamente o fundo da 

base e removendo a camada eventualmente amolecida pela exposição ao tempo ou infiltração. 

 

4.1.2 Execução de Tubulão a Ar Comprimido 
 
O desenho MG02 apresenta a metodologia construtiva de tubulões sob ar comprimido. 

 

Em qualquer etapa da execução de tubulões sob ar comprimido devem ser atendidos rigorosamente os tempos de compressão e descompressão 

prescritos pela Norma Regulamentadora n°. 15, Anexo 6, da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, alterada pela Portaria nº. 5 de 

09/02/83 e pela Portaria nº. 24 de 14/09/83.  

 

Só serão permitidos trabalhos sob pressões superiores a 0,15 MPa, desde que sejam tomadas as seguintes providências: 

•  equipe permanente de socorro médico à disposição na obra; 

•  câmara de descompressão equipada disponível na obra; 

•  compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva; 

•  renovação de ar garantida, sendo o ar injetado em condições satisfatórias para o trabalho humano. 

 
 13 



            PREFEITURA DO RECIFE   
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOLUME 7 
ASSUNTO:  METODOLOGIA CONSTRUTIVA DE GEOTECNIA 
 
Metodologia Construtiva de Geotecnia 

DATA 
 
          2004 

 
 

Todo o processo executivo, desde a cravação da camisa até a abertura da base, é feito manualmente com auxílio de operários e um guincho, que 

opera um balde para a retirada do solo escavado. Esta operação vai sendo realizada a céu aberto até se encontrar o nível de água e, a partir 

deste, segue sob ar comprimido. 

 

Tanto a retirada de material escavado quanto a entrada de material (armadura, concreto, etc) é feita através de comportas existentes na 

campânula. 

 

A camisa de concreto armado deve ser escorada convenientemente, interna ou externamente, durante os trabalhos de alargamento da base para 

evitar sua descida. 

 

É importante lembrar que, neste tipo de tubulão, deve-se evitar trabalho com excesso de pressão que possa ocasionar desconfinamento do fuste 

e perda de sua resistência de atrito. Por esta razão é desaconselhável a má prática de eliminar, através de pressão, a água eventualmente 

acumulada no tubulão, devendo esta ser retirada através da campânula. 

 

A concretagem é feita através de bombeamento de concreto para dentro do tubulão pelo engate localizado na campânula. 

 

Os demais aspectos descritos nos itens anteriores a respeito da escavação, concretagem, armação, etc, são válidos para a continuidade de 

execução de tubulão sob ar comprimido. 
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4.2 EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ 
 
O desenho MG03 ilustra a metodologia construtiva de uma estaca raiz. 

 

Segundo a NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações, estaca raiz é a uma estaca escavada com utilização de injeção para moldar seu fuste. 

Se aplicam injeções de ar comprimido, imediatamente após a moldagem do fuste e no topo do mesmo, uma ou mais vezes durante a retirada do 

tubo de revestimento. Usam-se pressões baixas (inferiores a 0,5 MPa), pois visam apenas garantir a integridade da estaca. 

 

As estacas raiz podem ser executadas com diâmetro de 150 mm até 500 mm. 

 

A perfuratriz utilizada para execução de estacas com diâmetros entre 300 e 500 mm oferece a possibilidade de perfuração inclinada devido ao 

alcance lateral (rotação), variação longitudinal e lateral do seu braço. 

 

A perfuração é feita através da rotação de uma broca tricone instalada na ponta de uma haste que vai sendo emendada (por rosca) à medida que 

a perfuração avança. A operação de perfuração é realizada com o auxílio da circulação de água injetada pelo interior das hastes e que retorna à 

superfície, pela face externa da haste dentro do revestimento (camisa metálica) instalado no furo, carreando consigo todo o material escavado. 
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Para diminuir o atrito entre o revestimento e o solo é disposta, na parte inferior do revestimento, uma ferramenta (sapata de perfuração) com 

diâmetro ligeiramente maior. 

 

Uma vez atingida a cota de projeto, é feita a limpeza do furo através da circulação de água sem avançar a perfuração. 

 

Em seguida, instala-se a armadura, constante ou variável, geralmente constituída por barras de aço montadas em gaiola. 

 

Com a armadura implantada, instala-se o tubo “tremie” (tremonha) para se iniciar o preenchimento do furo com argamassa. O preenchimento 

continua até que a argamassa extravase pela boca do furo, expulsando a água e lama da perfuração. 

 

Na argamassa deve haver um consumo mínimo de cimento estipulado pela NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações, de 600 kg/m³. 

 

Completado o preenchimento de argamassa, instala-se no topo do revestimento um tampão ligado a um compressor. Conforme é feita a extração 

do revestimento, aplicam-se golpes de ar comprimido. 

 

São necessários novos preenchimentos de argamassa a medida que são retirados os tubos de revestimento. 
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4.3 EXECUÇÃO DE ESTACÕES 
 
Estacões são elementos de fundação de grande diâmetro cuja escavação é feita mecanicamente, sem que, em nenhum momento de sua 

execução, haja descida de operário. O desenho MG4, ilustra a metodologia construtiva de estacões. 

 

Terminado o serviço de locação do estacão, antes do início da escavação, é cravada uma camisa metálica (tubo guia) com 1,5 a 2,0 m de 

comprimento com diâmetro cerca de 10 cm maior que o da estaca. Com o avanço da escavação serão cravados outros segmentos da camisa 

metálica cuja finalidade é proteger a parede da escavação e garantir a perfeita locação das estacas. Cuidado especial deve ser tomado para 

manter o contato entre o solo e a camisa metálica, bem como verificado o prumo da escavação no início e durante toda a sua execução. 

 

A presença de matacões pode causar desvios na escavação ou mesmo impedir seu prosseguimento. 

 

A presença de camadas duras, de solo ou rocha branda, pode exigir a utilização de trépanos pesados para serem atravessadas. Rochas mais 

duras podem exigir a utilização de ferramentas de perfuração mais pesadas, como o “roller bit”, que acarreta o uso de hastes especiais 

reforçadas. 

 

A remoção do material de escavação será obtida conforme o processo de perfuração escolhido, ou seja: 

• se com trado, pelo próprio trado; 
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• se utilizar trépano ou “roller bit”, será utilizada circulação de água ou “air lift” respectivamente. 
 

As armaduras devem ser montadas de acordo com o projeto e devem ser suficientemente rígidas para serem içadas e manuseadas por guindaste 

e assim, inseridas no furo escavado. Como devem ter recobrimento mínimo de 4 cm, deverão ser providas de espaçadores (roletes ou “skis“). 

Devem ser montadas prevendo sempre, passagem para os tubos tremonha. 
 

As armaduras são instaladas antes do lançamento do concreto. 
 

O concreto é lançado a partir do fundo da escavação através dos tubos de concretagem que devem estar com as extremidades sempre 

submersas. Concomitantemente é feita a retirada da camisa metálica. 
 

O concreto deve ter alta trabalhabilidade e fluidez para sair da boca do tubo tremonha como um fluído grosso e viscoso. Para tanto deve obedecer 

as seguintes recomendações: 

•  abatimento (“slump test” ): 200± 20 mm 

•  diâmetro máximo do agregado: não superior a 10% do diâmetro interno do tubo tremonha. 

•  consumo de cimento: mínimo de 400 kg/m³ 

•  agregado graúdo: deverá ter formas arredondadas, procurando-se evitar agregados com forma lamelar. 

•  areia: areia natural na proporção de 35% a 45% do peso total dos agregados. Não deve ser permitido o uso de pó de pedra. 

•  fator A/C: abaixo de 0,6. 
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No início da concretagem o tubo tremonha é colocado cerca de 30 cm acima do fundo da estaca e deverá estar submerso durante toda a 

operação (mínimo 2,0 m). 

 

Para auxiliar o escoamento do concreto, o tubo tremonha deve ser movimentado para cima e para baixo. Estes tubos devem estar lisos, limpos e 

ter suas juntas estanques. 

 

A concretagem deve ser feita de tal forma que não seja, em nenhum instante, interrompida, e deve ser feita no menor tempo possível (cerca de 3 

horas). Vazões de lançamento da ordem de 20 m³/hora são suficientes. 

 

A execução de estacões com utilização de lama bentonítica para garantir a estabilidade do furo pode igualmente ser realizada, sendo os materiais 

e metodologia construtiva similares à execução de paredes diafragmas apresentados pela PCR. O desenho MG05, ilustra a metodologia 

construtiva de estacões com uso de lama bentonítica. 

 

5. ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 
 

Contenção é todo elemento ou estrutura destinada a contrapor-se a empuxos ou tensões geradas em um maciço cuja condição de equilíbrio foi 

alterada por algum tipo de escavação, corte ou aterro. 
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Em qualquer obra de contenção, o início dos trabalhos se dá com o corte do terreno, ou a remoção do material escorregado e rompido. 

Dependendo do local, estes trabalhos devem ser realizados, por etapas, de forma a evitar um desconfinamento que comprometa a estabilidade da 

área. 

 

O material escorregado não deve ser reaproveitado em hipótese alguma, devendo ser encaminhado à área de “bota-fora”, com anuência da 

Fiscalização. 

 

O próximo passo é a execução da escavação do talude, devendo obedecer à inclinação e ao afastamento indicados em projeto. Caso seja 

previsto reaterro compactado, a escavação do talude deve ser feita em degraus para permitir melhor solidarização entre o solo natural e o 

compactado. 

 

Em seguida, executa-se a melhoria da fundação nos casos de assentamento direto da estrutura no terreno, devendo ser apiloado ou tratado com 

solo-cimento, concreto magro, etc, conforme indicado no projeto ou aprovado pela Fiscalização. 

 

A seguir serão abordadas as metodologias construtivas de obras de contenção comumente utilizadas na PCR. 
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5.1 MUROS À FLEXÃO 
 
Os desenhos MG06 e MG07 ilustram alternativas de contenção de encostas com muros à flexão sob fundação direta. Nas situações onde os 

terrenos de fundação apresentem características de resistência e deformabilidade inadequadas para fundação direta, deverão ser adotadas sub-

fundações nos muros de contenção. 

 

5.1.1 Muro de Contraforte ou Contraforte Atirantado 
 
O desenho MG06 diz respeito a alternativa em muro de contraforte ou contraforte atirantado. 

 

Muros de contrafortes são os que possuem elementos verticais de maior porte, chamados de contrafortes ou gigantes, espaçados em planta de 

alguns metros, e destinados a suportar os esforços de flexão. 

 

São executados, em geral, em locais onde o espaço a montante da estrutura, para a sua execução é mais reduzido. 

 

Uma vez terminados os serviços preliminares de limpeza e remoção de material escorregado, escavação do talude e apiloamento ou tratamento 

da fundação do terreno, dá-se início à locação das fôrmas, implantação das armaduras e posterior concretagem do muro de contraforte. 
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O aterro compactado, atrás do paramento, só deverá ser iniciado depois que o concreto do muro atingir a resistência indicada no projeto e após a 

liberação pela Fiscalização. 
 

Em função das condições geológico-geotécnicas do terreno, poderá ser previsto colchão de material granular no contato entre o terreno natural e 

o compactado, interligando-o ao filtro de tardoz. 
 

Concomitantemente à execução do reaterro, executa-se o filtro vertical e a instalação dos barbacãs junto à face interna do muro. 
 

O reaterro é feito até se atingir a cota de topo do muro. Em seguida, inicia-se a perfuração dos furos dos tirantes, quando existirem, bem como, a 

canaleta de drenagem inferior. 
 

Após a perfuração, são instalados os tirantes, preenche-se a bainha com calda de cimento e, após a cura, executa-se a injeção de calda do trecho 

ancorado. 

 

Maiores detalhes com relação à execução de tirantes são mencionados no VOL. 1 Diretrizes de Projeto e Diretrizes Executivas de Serviços ES-

C02 – Estruturas Atirantadas da PCR. 

 

Nesta fase é executado o aterro de solo-cimento até a cota final prevista em projeto. Então é feita a protensão dos tirantes e executados os 

ensaios de recebimento e qualificação dos tirantes de acordo com a NBR-5629 - Execução de tirantes ancorados no terreno. 
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Finalmente é feita a execução dos serviços de reconstrução do pavimento, calçada, guarda-corpo, bem como a execução da canaleta de crista e 

proteção superficial do talude. 

 

5.1.2 Muro Atirantado 
 
O desenho MG07 ilustra a alternativa de contenção de encosta com muro à flexão atirantado. 

 

Muros à flexão são estruturas mais esbeltas, com seção transversal em forma de “L” que resistem aos empuxos por flexão, utilizando parte do 

peso próprio do maciço arrimado, que se apóia sobre a base do “L”, para manter-se em equilíbrio. 

 

O procedimento de execução é praticamente idêntico ao já descrito na execução do muro de contraforte atirantado. Só que neste caso, é 

necessário uma área maior a montante da estrutura, para a execução do muro, envolvendo assim, um maior volume de solo compactado. 

 

Após os procedimentos preliminares de limpeza do terreno, remoção do material escorregado, é feita a escavação do talude, bem como, a 

preparação da fundação para assentamento do muro à flexão. 

 

Então, posicionam-se as fôrmas, instalam-se as armaduras do muro e executa-se sua concretagem. 
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Os trabalhos de reaterro compactado só devem ser iniciados após o concreto do muro atingir a resistência indicada em projeto e após a liberação 

da Fiscalização. 

 

O reaterro é executado sobre a base do muro concomitantemente ao filtro vertical de areia, junto a sua face interna, e a instalação dos barbacãs. 

 

Os serviços prosseguem com a execução da perfuração do tirante após o reaterro atingir a cota do topo do muro à flexão, ou outra elevação 

fixada em projeto. 

 

Na perfuração devem ser obedecidas a inclinação, o diâmetro e o comprimento do tirante indicados em projeto. 

 

Instalados os tirantes, preenche-se a bainha com calda de cimento e, após a cura, executa-se a injeção de calda do trecho ancorado. 

 

Segue-se a execução da canaleta de drenagem inferior do muro e o do reaterro do solo compactado até a cota prevista. 

 

Só então é feita a protensão dos tirantes e os respectivos ensaios de recebimento e qualificação. Em função das alturas de reaterro envolvidas 

podem ser programadas protensões parciais, de acordo com orientação do projeto. 
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Finalmente, é feita a execução dos serviços de acabamento da obra, isto é, a reconstrução do pavimento, calçada, guarda-corpo, execução da 

canaleta de crista e proteção superficial do talude. Seqüências construtivas alternativas à anteriormente descrita poderão ser propostas pelo 

projeto para aprovação da PCR. 

 

5.2 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES COM BOLSACRETO 
 
As estruturas em bolsacreto normalmente são empregadas nas situações de difícil acesso e logística para os equipamentos. 

 

O bolsacreto nada mais é que um saco de tecido permeável, que é preenchido com concreto bombeado de um local mais acessível, funcionando 

como uma estrutura de gravidade. 

 

5.2.1 Contenção de Taludes com Bolsacreto 
 
O desenho MG08 ilustra a metodologia construtiva de contenção de talude junto a cursos de água com a utilização de bolsacreto. 

 

Após os trabalhos preliminares de remoção do material rompido e escorregado, dá-se início ao ensecamento da área a ser restaurada. 

 

 25 



            PREFEITURA DO RECIFE   
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOLUME 7 
ASSUNTO:  METODOLOGIA CONSTRUTIVA DE GEOTECNIA 
 
Metodologia Construtiva de Geotecnia 

DATA 
 
          2004 

 
 

Tal ensecamento deverá ser feito utilizando o próprio bolsacreto em alturas compatíveis com a variação do nível d’água previsto para o período de 

execução da obra. 

 

As propriedades e características do concreto bombeável, que irá preencher a bolsa, deverão estar condizentes àquelas recomendas pelo 

fabricante. 

 

Com o ensecamento da área executado, inicia-se a escavação de preparação da base de assentamento do bolsacreto. 

 

Em função das condições geológico-geotécnicas do terreno de fundação, poderá ser necessária a troca de material com utilização de solo-

cimento, rachão, etc. 

 

Os serviços prosseguem com o assentamento das camadas de bolsacreto conforme disposto em projeto. Após cada camada, é feito o respectivo 

reaterro compactado. 

 

Deve ser prevista a instalação de manta geotêxtil entre o tardoz da estrutura em bolsacreto e o reaterro compactado. 

 

Entre cada camada de bolsacreto será executada drenagem utilizando barbacãs de 50 mm de diâmetro. 
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As camadas de bolsacreto são executadas na disposição indicada no desenho MG8 ou conforme proposto em projeto, respeitando as fases 

construtivas e alturas indicadas. 

 

Terminada a execução da estrutura em bolsacreto executa-se o reaterro compactado até a cota prevista para prosseguimento da reconstrução do 

pavimento, calçada, guardacorpo e execução da proteção superficial do talude. 

 

Eventualmente é necessária a execução de revestimento com argamassa desempenada na superfície do bolsacreto sujeita à variação de níveis 

freáticos. 

 

5.2.2 Proteção Superficial com Bolsacreto de Aterros Reforçados 
 
O desenho MG09 ilustra a metodologia construtiva para proteção de taludes, junto a cursos de água utilizando bolsacreto. 

 

Executados os serviços preliminares de remoção do material escorregado é feito o ensecamento da área a ser restaurada utilizando o próprio 

bolsacreto. 

 

Em seguida, inicia-se a preparação da base para assentamento da estrutura de bolsacreto. 
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Inicia-se a execução das camadas de bolsacreto, bem como o respectivo reaterro compactado. 

 

O tardoz do bolsacreto deve ser protegido com manta geotêxtil, para evitar a expulsão de finos do reaterro. A drenagem da estrutura é feita por 

barbacãs instalados entre as camadas de bolsacreto. 

 

A execução das camadas de bolsacreto termina quando atingir a cota prevista em projeto, acima do nível d’água máximo. 

 

Prosseguem-se os serviços com a execução do reaterro compactado até a cota indicada, bem como a reconstrução do pavimento, calçada, 

guarda-corpo e execução da proteção superficial do talude. 

 

5.3 CORTINAS ATIRANTADAS 
 
O desenho MG10 ilustra a metodologia construtiva para contenção de taludes em cortinas atirantadas, concebidas para uma conformação 

topográfica particular. Nos desenhos MG12 a MG23, por sua vez, são apresentados os detalhes e dispositivos dos tirantes de barras e de fios. 

 

Se as seções locais permitirem, primeiramente executam-se os tirantes de maneira a ficarem na posição de projeto após a escavação do terreno 

que se procederá em nichos, para a execução do painel. 
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No caso do desenho MG10, a cortina atirantada é constituída por três painéis verticais e três níveis de tirantes. O primeiro painel e o primeiro nível 

de tirantes estão em cota superior aos outros. 

 

A perfuração dos tirantes deve ser feita com a inclinação, diâmetro e comprimento indicados em projeto, prevendo-se, quando necessário, um 

complemento correspondente ao trecho a ser escavado. 

 

Com o término da perfuração são instalados os tirantes e executada a injeção de calda de cimento da bainha. Esta injeção é feita a baixa pressão, 

de baixo para cima, até o vazamento da calda de cimento na boca do furo. Logo após é procedida a limpeza do tubo de injeção. 

 

Recomenda-se que a injeção seja feita logo após o término da perfuração e instalação do tirante, para se evitar possíveis problemas de 

amolecimento do maciço e conseqüente estrangulamento do furo. 

 

Após a pega, do cimento da bainha, é feita a primeira etapa de reinjeção, conhecida como injeção primária. Neste estágio, as válvulas são 

injetadas individualmente, uma a uma, no sentido trecho ancorado/trecho livre, com auxílio de um obturador duplo. 

 

Terminada a injeção primária é realizada novamente a limpeza do tubo de injeção, procedimento este que se repetirá para outras fases de injeção 

caso venham a ocorrer. A pressão de injeção nestas fases, pode apresentar valores de 1 a 3 MPa. 
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Não atingindo a pressão de injeção adequada no estágio de injeção primária, se repete o processo com novos estágios (injeção secundária, 

terciária, etc.), e em tantas fases quantas necessárias ou conforme sugerido em projeto, as quais devem ser executadas após o tempo de pega do 

cimento do estágio anterior. 
 

As fases de injeção, pressão de injeção, comprimento do trecho ancorado e quantidade de calda a ser injetada dependem das características do 

solo ou rocha e carga a ser aplicada no tirante. 
 

Quando o consumo de calda de cimento, em uma das fases de injeção, for além do esperado, geralmente interrompe-se esta fase até a pega do 

cimento. Na fase seguinte observa-se se ocorreu um acréscimo na pressão de injeção em relação a fase anterior, caso não se observe este 

incremento na pressão de injeção, outras medidas poderão ser tomadas com orientação da Projetista. 
 

Após a execução das fases de injeção, parcial ou total, iniciam-se os trabalhos de escavação do terreno para a execução dos painéis de concreto. 
 

No nosso caso, inicia-se pela execução do segundo painel, uma vez que terá a função de facilitar a execução posterior do primeiro e terceiro 

painel, nesta ordem. 
 

Executada a escavação, colocam-se a armadura e fôrma de fechamento e executa-se a concretagem diretamente contra o terreno natural. Pode-

se optar, também, pela utilização de painéis pré-moldados. Neste caso, normalmente estes painéis são solidarizados a perfis metálicos ou estacas 

injetadas, em uma estrutura tipo pranchada. 
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Uma vez atingida a resistência do concreto do painel e as fases de injeção do tirante já concluídas, protende-se parcialmente os tirantes e iniciam-

se os serviços de escavação dos demais painéis seguindo a ordem estabelecida e os serviços já descritos. 

 

Finalmente, concluída a cortina, executam-se as protensões dos tirantes dos vários níveis onde deverão ser feitos os seus ensaios de qualificação 

e recebimento. 

 

Com resultado dos ensaios, a Fiscalização irá liberar a concretagem das cabeças dos tirantes, ou, em contrapartida, mandar executar novo 

estágio de protensão. 

 

A drenagem do tardoz é composta por filtro de areia ou brita executado atrás da cortina e barbacãs envoltos em geotêxtil, intercalados entre os 

tirantes. 

 

Caso o projeto indique, podem ser executados DHP’s (drenos horizontais profundos) para drenagem do maciço situado a montante da cortina. 

 

Finalmente, executa-se o reaterro compactado junto a crista e reconstitui-se o pavimento, calçada e guarda-corpo. Mais detalhes a respeito de 

cortinas atirantadas estão apresentados nos documentos ES-C02 – Estruturas Atirantadas e Vol.01 – Diretrizes de Projeto da PCR. 
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5.4 ATERROS REFORÇADOS COM GEOSSINTÉTICOS 
 
O desenho MG11 ilustra a metodologia construtiva de aterros reforçados com geossintéticos. 

 

Após os serviços preliminares de remoção do material escorregado, é necessário preparar a fundação do aterro efetuando apiloamento do 

terreno. Caso as condições geológico-geotécnicas se apresentem inadequadas, poderá ser feita a troca de solo da base por solo-cimento, por 

exemplo. 

 

Uma fôrma de madeira, em forma de “L”, com altura ligeiramente maior que o espaçamento entre camadas de reforço, é colocada sobre a 

superfície (ou sobre a camada de reforço anterior). 

 

Então faz-se o lançamento da 1a camada de geossintético deixando folga para o envolvimento e ancoragem da face do talude. O tipo e 

características dos geossintéticos deverão obedecer àqueles definidos em projeto. 

 

O aterro é espalhado sobre o geossintético até cerca de 50 ou 75% do espaçamento entre camadas (tipicamente entre 20 e 40 cm) e, então, 

compactados com equipamento convencional. Os solos utilizados deverão ser preferencialmente arenosos e sem matéria orgânica. 
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A seguir, escava-se um pequeno trecho de aproximadamente 50 cm da face do aterro na qual a extremidade livre do geossintético é dobrada e 

encaixada. O restante do aterro é executado e compactado, completando a execução da camada. A fôrma de madeira é removida e posicionada 

sob a camada recém executada, de forma a iniciar-se a execução da camada seguinte. 

 

Durante a execução do maciço poderão ser implantadas, em paralelo, as proteções superficiais do talude. Uma vez atingida a cota do topo do 

aterro definida em projeto é feita a reconstituição de pavimento, calçada e guarda-corpo. 

 

Finalmente, executam-se a canaleta de drenagem e as proteções superficiais do talude, caso não forem feitas ao longo dos demais serviços. 

 

Para outras recomendações deverão ser consultadas as Diretrizes Executivas de Serviços ES-C05 – Aterros Reforçados da PCR e as Diretrizes 

de Projeto da PCR. 

 

Durante a execução do maciço reforçado, atenção especial deverá ser dada quando existirem interferências (drenagem, dutos, etc.) que 

impossibilitem a instalação das mantas de forma contínua. Neste casos adaptações deverão ser previstas no projeto. 
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5.5 TERRA ARMADA 
 
O desenho MG12 ilustra a reconstituição e estabilização de talude com terra armada. 

 

Uma vez retirado o material rompido, é feita a escavação da área para a implantação da terra armada. 

 

Caso seja observado que as condições geológico-geotécnicas da fundação não sejam satisfatórias, poderá ser feito tratamento de fundação com 

solo-cimento, por exemplo, com a liberação pela Fiscalização. 

 

Para a execução do solo reforçado é necessário ser implantada soleira de concreto para apoio da placa. 

 

As placas utilizadas deverão ser moldadas no canteiro de obras. 

 

Então faz-se a implantação do primeiro nível de paramento de terra armada com o auxílio de caminhão do tipo “Munck”, ou outro equipamento de 

maior porte, quando a estrutura assim o exigir. 

 

Executa-se a instalação das armaduras de aço galvanizado inferiores, conectadas aos elementos de paramento, estendendo-as até o interior do 

maciço. 
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Prosseguem-se os serviços com o lançamento da primeira camada do solo do maciço armado, que deverá possuir características e propriedades 

que atendam às especificadas em projeto, geralmente utilizando solo arenoso. 

 

A compactação deverá ser feita com equipamento pesado nas regiões afastadas da face, utilizando-se nas proximidades da mesma, equipamento 

mais leve tipo “sapo mecânico”. 

 

A seguir são instaladas as armaduras de aço galvanizado superiores, e prossegue-se com o lançamento e compactação da nova camada de solo. 

 

Para a implantação do segundo nível de paramento, as placas deverão ser posicionadas nos espaços livres deixados entre as placas do nível 

precedente, sustentadas provisoriamente por um sistema de entalhes e encaixes de pinos e furos. 

 

Repetem-se os procedimentos descritos no primeiro nível de placas, complementandoos com a execução de reaterro frontal para conformação de 

“ficha” da estrutura com solocimento, por exemplo. Deve ser feito também o reaterro compactado atrás do maciço em terra armada. 

 

Os demais níveis da estrutura são executados repetindo-se os procedimentos descritos. 

 

Finalmente, coloca-se a cimalha para acabamento no topo e executa-se a canaleta de drenagem e proteção superficial no “pé” do maciço de terra 

armada. 
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A execução da obra termina com a construção da calçada, guarda-corpo e a reconstrução do pavimento. 

 

Os documentos ES-C05 – Aterros Reforçados e Vol.01 – Diretrizes de Projeto da PCR, abordam outros detalhes sobre o assunto. 

 

5.6 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO TIPO PRANCHADA 
 
 

Os desenhos MG13 e MG14 ilustram a seqüência construtiva de estrutura de contenção tipo pranchada. 

 

A execução das obras é iniciada com a limpeza do terreno e retirada do material escorregado e rompido. 

 

Outros detalhes a respeito do assunto poderão ser consultados nas ES-C01 - Muros e Estruturas de Arrimo e nas Diretrizes de Projeto da PCR. 

 

5.7.1 Pranchada com Perfis Metálicos 
 
O desenho MG13 ilustra a seqüência construtiva de estrutura de contenção tipo pranchada com perfis metálicos. 

 

Os perfis normalmente empregados nas soluções em pranchada são do tipo “I” e “U”, ou ainda, trilhos ferroviários, quando os esforços solicitantes 

forem de pequena magnitude. 
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Quando houver situações onde a proximidade e as características de edificações lindeiras à obra implicarem em potenciais danos às mesmas, por 

decorrência da cravação dos perfis, deverão ser executados pré-furos para posicionamento dos mesmos. 

 

A alternativa com pré-furos pode ser, também, utilizada caso haja problemas com interferências aéreas das concessionárias de serviços públicos, 

o que limita a utilização de bate-estaca para a cravação dos perfis. 

 

Caso não haja a necessidade de escavação do tardoz da estrutura, a concretagem deverá ser feita contra o solo com os cuidados necessários. 

 

No entanto, haverá necessidade de escavação para eventual troca de solo ou execução do filtro. 

 

A escavação do terreno, a jusante de perfis metálicos, se realizará em nichos alternados ou não, em função da altura em balanço, da presença de 

tirantes e das características do solo. 

 

Após a escavação executa-se o encapsulamento dos perfis metálicos com concreto magro. 

 

Nesta fase são montadas as fôrmas, colocadas as armaduras e finalmente executada a concretagem da parede e a execução de canaleta de 

drenagem em concreto moldado “in loco”. 
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No caso de tardoz escavado, executa-se o reaterro compactado até a cota indicada no projeto, bem como o filtro vertical e barbacãs. 

 

O talude a jusante receberá tratamento superficial com grama em placas ou outro revestimento definido em projeto. 

 

O acabamento da obra é feito com a reconstituição do pavimento, drenagem, calçada e guarda-corpo. 

 

 
5.7.2 Pranchada com estacas injetadas 
 

O desenho MG-14 ilustra a execução de estrutura de contenção tipo pranchada com estacas injetadas tipo raiz. 

 

As estacas injetadas tipo raiz deverão ter características (diâmetro e comprimento) fixadas no projeto. 

 

Caso necessário, serão montados andaimes para a realização dos serviços. 

 

É fundamental a execução das estacas injetadas conforme seqüência executiva indicada em projeto, a qual deverá ser, necessariamente, 

alternada. 
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Com a linha de estacas injetadas implantada, inicia-se a escavação do terreno a jusante, até a cota indicada em projeto. 

 

Esta escavação se realizará em nichos ou não, em função da altura em balanço, da presença de tirantes e das características do solo. 

 

O talude a montante das estacas injetadas, também, poderá ser escavado e conformado para posterior reaterro. 

 

O paramento entre as estacas será feito com concreto projetado diretamente no terreno, armado com tela metálica. As características e o tipo da 

tela metálica, bem como a espessura de concreto projetado e sua característica de resistência deverão obedecer àquelas indicadas no projeto.  

 

Alternativamente, executa-se o paramento com concreto moldado “in loco”, desde que tomados os devidos cuidados quanto ao apicoamento das 

estacas e a solidarização das suas armaduras ao paramento. 

 

O filtro de tardoz será executado com trado (f = 15 cm) sendo posteriormente preenchido por pedrisco e areia. 

 

A execução da drenagem prossegue com a instalação dos barbacãs, e a execução da canaleta de drenagem junto ao “pé” do paramento. 

 

Segue-se a execução do reaterro compactado do talude de montante e seu tratamento superficial com grama ou outro revestimento. 
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O talude de jusante é, igualmente, tratado superficialmente com grama em placas ou outro revestimento definido em projeto. 

 

Conclui-se a execução da obra com a reconstituição do pavimento, calçada e guardacorpo. 

 

6. CONSOLIDAÇÃO DE SOLOS 
 
O processo de consolidação de solos consiste em introduzir no maciço, elemento que possua elevada resistência à compressão. Este aumento de 

resistência poderá ser obtido através de injeção de calda de cimento com adição de barras de aço ou não e, por um processo de jateamento por 

pressão, que inicia-se com a desagregação do solo e sua posterior mistura com um aglutinante (em geral calda de cimento ou argamassa). Estes 

processos transformam o maciço terroso de baixa resistência em maciço tratado, com resistência, deformabilidade e permeabilidade adequadas 

para o uso a que se destina. 

 

6.1 CONSOLIDAÇÃO DE SOLOS POR AGULHAMENTO (MICRO-ESTACAS) 
 
O desenho MG15 - ilustra a metodologia executiva deste processo. A execução de consolidação de solos por agulhamento ou por micro-estacas é 

semelhante, em muito, com a de estaca injetada do tipo raiz descrita no item 6.2. A diferença está na armação, que neste caso pode ser ou de 

barra de aço CA-50 com diâmetro de 1” ou 1 1/2”, ou de tubo de aço SCH-40 com diâmetro de 2” até 3”, além da presença de válvulas manchete 

para injeção da calda de cimento. 
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No caso de utilização de barra de aço, a execução inicia-se com a cravação do tubo camisa que servirá como tubo guia para perfuração, e ainda 

como revestimento na perfuração e injeção. 
 

A perfuração é feita, como por exemplo, com perfuratriz hidráulica utilizando uma sapata na ponta do revestimento. Conforme avança a 

perfuração, adicionam-se outros segmentos do tubo de revestimento. 
 

Uma vez alcançada a cota de fundo, indicada no projeto, a barra de aço é instalada iniciando, assim, a injeção. 
 

Concomitante a injeção de argamassa, o tubo camisa é içado e retirado. 
 

Como alternativa para barra de aço, utiliza-se tubo de aço SCH-40 com diâmetro de 2” a 3” no agulhamento. 
 

A perfuração é feita, como por exemplo, com perfuratriz hidráulica, utilizando-se uma broca tricone mais larga, com diâmetro de 3” a 4”. 
 

Quando a perfuração atingir a cota de fundo indicada no projeto, retira-se a broca tricone, instala-se o tubo SCH-40 provido de válvulas manchete 

e, por ele, executa-se a injeção de calda de cimento para o preenchimento do espaço anelar resultante entre a parede da perfuração e o tubo 

SCH-40 (bainha). 
 

Após a cura da bainha, executa-se a injeção de calda de cimento através das válvulas manchetes iniciando-se pela mais profunda. 
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6.2 EXECUÇÃO DE CCP – “CEMENT CHURNING PILE” 
 
O desenho MG16 ilustra a consolidação de solos com utilização de CCP. 

 

Faz-se a perfuração do solo com perfuratriz hidráulica até a cota de fundo definida em projeto. 

 

A haste utilizada na perfuração é um tubo de diâmetro 4”, sendo a mesma utilizada para injeção de calda de cimento. 

 

A perfuração é feita pela rotação da haste em sentido horário com bombeamento simultâneo de água a baixa pressão. Atingida a profundidade 

definida, reverte-se o sentido de rotação retirando a haste e ao mesmo tempo executando a injeção de calda de cimento sob alta pressão. O 

resultado é a formação de uma coluna conforme desejado. 

 

Observa-se que tanto o avanço quanto a rotação nas operações de perfuração e injeção são programadas. 

 

A pressão de bombeamento varia entre 20 e 45 MPa, enquanto o consumo de cimento varia, por exemplo, para diâmetro de 40 cm, consome-se 3 

sacos de cimento enquanto que para diâmetro de 1,60, 20 sacos por metro linear de coluna. 
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Tais valores são simples referências, uma vez que são várias as condicionantes envolvidas, tais como, solos, diâmetro da coluna, pressão 

aplicada, capacidade de carga, entre outras. Por isso, recomenda-se a execução de uma estaca para ensaio do consumo de cimento. 

 

7. ENSECADEIRAS 
 

Ensecadeiras são obras auxiliares que tem como função dar proteção à área de trabalho da obra principal contra a ação das águas de córregos, 

rios , represas, entre outros. 

 

Existem várias alternativas para execução de ensecadeiras, sendo que a sua escolha dependerá, entre outras, da área a ser ensecada, das 

vazões e velocidades envolvidas, assim como das alturas da lâmina d’água. 

 

Como exemplo de obras relativamente simples, que serviriam para ensecar cursos d’água de baixa vazão, podemos citar: enrocamento com 

pedras, sacos com solo cimento, bolsacreto, etc. 

 

Todas estas obras, obviamente dimensionadas para o seu período de execução deverão, preferencialmente, ser concentradas em épocas de 

estiagem (baixas precipitações pluviométricas). 
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No entanto, para ensecar obras localizadas em rios ou represas de maior porte, por exemplo, Rio Capibaribe, pode ser necessário a utilização de 

obras mais complexas como a ensecadeira celular, a seguir descrita. 

 

Os desenhos MG17 e MG18 ilustram, respectivamente, os detalhes construtivos e a seqüência construtiva básica de ensecadeira celular. 

Consiste na execução de células com o emprego de um gabarito formado por uma estrutura hexagonal (em planta) com pés telescópicos em seus 

vértices, que se apoiam no fundo da área a ser ensecada. Em torno do gabarito são cravadas estacas-prancha, que são encaixadas umas nas 

outras e dispostas na projeção de uma circunferência que inscreve a estrutura hexagonal. A célula de estacas-prancha é preenchida com areia, 

com o gabarito já retirado. 

 

A execução começa junto à margem da área a ser ensecada. Alternativamente, caso haja espaço disponível, a primeira célula pode ser executada 

fora do talude da área a ser ensecada, interligada à margem com dique de solo lançado. 

 

Após a primeira célula ser preenchida com areia, é posicionado o gabarito para a implantação da terceira célula. Estas são interligadas através de 

uma ponte provisória. 

 

É montada a terceira célula com a cravação das estacas-prancha ao seu redor. 
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Dependendo das dimensões e extensões das ensecadeiras, o transporte das estacasprancha até o local de aplicação poderá ser feita por balsa. 

 

Em cada caso em particular é indicado em projeto o tipo e fabricante da estaca e suas características básicas, assim como a disponibilidade no 

mercado e a sua integridade. 

 

Entre a primeira e a terceira célula é implantada a segunda célula, chamada de célula de ligação, a qual não necessita de gabarito. Portanto, 

nesta fase é posicionado o gabarito da quinta ensecadeira. 

 

A segunda e terceira células são preenchidas com areia e repetem-se os procedimentos já descritos para as demais células até se completar o 

ensecamento da área de interesse, sempre executando alternadamente as células principais, e depois a célula de ligação. 

 

Completando o serviço, e optando pela recuperação das estacas-prancha, as mesmas podem ser retiradas através de caminhões dotados de 

estrutura metálica e macaco hidráulico ou através de um equipamento tipo bate-estacas com mecanismo pneumático invertido. Outros métodos 

poderão ser utilizados desde que aprovados pela Fiscalização. 
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8. DRENAGEM INTERNA DE ATERRO E TALUDES 
 
O desenho MG-19 ilustra as seqüências construtivas de dispositivo de drenagem com cordões e colchões drenantes, DHP’s e trincheiras 

drenantes. 

 

O assunto também é abordado nas Diretrizes Executivas de Serviços e nas Diretrizes de Projeto, ES-C04 - Proteções e Rebaixamentos e 

Diretrizes de Projeto da PCR. 

 

Em casos de reconstituição de taludes com estrutura de contenção e reaterro compactado, a forma comumente utilizada para promover a 

drenagem interna é a implantação de cordões e colchões drenantes. 

 

Na sua execução, primeiramente procede-se a escavação do talude em degraus e, em seguida executa-se a estrutura de contenção. Durante a 

montagem das fôrmas e colocação da armadura deverão ser embutidos os barbacãs. 

 

Durante o lançamento e compactação do reaterro, executa-se o colchão drenante junto aos degraus do talude escavado bem como, quando 

necessários, os cordões drenantes que deverão lançar as águas captadas através dos barbacãs. 
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Segue-se com a execução do colchão drenante até o seu coroamento, necessariamente acima do lençol freático identificado. Por fim, a execução 

do reaterro continua até a cota prevista em projeto. 

 

Em casos de retaludamento de encostas, usualmente a drenagem interna consiste em DHP’s (drenagem horizontal profunda) instalados a meia 

encosta, abaixo do lençol freático, e trincheiras drenantes no “pé” do talude. 

 

Na execução dos DHP’s é feita a perfuração com diâmetro, inclinação e profundidade indicada em projeto, seguida da colocação, no furo, de um 

tubo perfurado envolto em tela de nylon. 

 

A trincheira drenante é composta de um tubo perfurado dentro de uma vala ao longo do pé da encosta, preenchida de material granular (areia 

grossa, pedrisco, brita, etc), envolto em manta geotêxtil. A vala é fechada com solo argiloso com espessura definida em projeto. 

 

9. RECOMPOSIÇÃO DE EROSÕES DE VIAS EM MEIA ENCOSTA 
 
O desenho MG20  ilustra a metodologia construtiva de recomposição de erosões de vias em meia encosta. 

 

A área erodida deverá ser retaludada conforme indicado em projeto, para receber a estrutura de contenção e o reaterro. 
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Inicialmente executa-se a estrutura de contenção junto à via, conforme solução adotada, e em seguida o reaterro compactado e a recomposição 

da pista. 

 

Lembramos que a superfície de contato entre o reaterro e o solo natural, deverá ser denteada. 

 

Uma camada drenante de material granular é executada ao longo de todo o fundo da área erodida e retaludada. Os materiais deverão apresentar 

características segundo os critérios de filtro estabelecidos nas Diretrizes de Projeto - DP-T02 – Procedimentos para Elaboração de Projetos de 

Aterros Compactados da PCR. 

 

A seguir, executam-se dois diques, um localizado a meia encosta e o outro no “pé” da erosão, os quais servirão de base de apoio para o 

retaludamento. 

 

Os diques de contenção poderão ser executados com enrocamento, solo-cimento, estrutura de gabiões ou com bolsacreto, conforme definido em 

projeto específico. 

 

Caso sejam empregados diques de enrocamento, deve-se garantir que as transições de material sejam executadas para se evitar o carreamento 

de finos pelo maciço. 
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Prosseguem-se os serviços do reaterro das ombreiras da área erodida e a execução da canaleta central de drenagem em concreto ou gabião 

manta. 

 

Executa-se a proteção, com enrocamento, a jusante do dique de “pé”, junto ao córrego. 

 

A proteção final do retaludamento poderá ser constituída por grama em placas, concreto projetado, mantas gabiões, etc, conforme definido em 

projeto. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O quadro 10.1 apresenta a correspondência entre as metodologias construtivas ilustradas neste volume, com a documentação técnica de PCR, 

visando facilitar a consulta e a complementação das informações. 
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Quadro 10.1 
Metodologias Construtivas 
 

METODOLOGIAS 
CONSTRUTIVAS 

DIRETRIZES DE PROJETO E 
EXECUTIVAS PERTINENTES  

 
OBSERVAÇÃO 

MG01 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e ES-F02 --  
MG02 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e ES-F02 -- 

 
 

MG03 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e ES-F02--  

 

As estacas injetadas tipo-raiz podem igualmente ser utilizadas 

como elementos para estabilização de taludes  

MG04 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e ES-F02 --  

MG5 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e ES-F02 --  

MG06 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F01, DP-C01, 

ES-F01 e ES-C01 

 

Os muros e estruturas de arrimo podem ser sub-fundados e/ou 

atirantados, valendo nestes casos as diretrizes constantes das 

DP-F02, DP-C02, ES-F02 e ES-C02   

 

MG07 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F01, ES-F01, 

DP-C01 e ES-C01 

Os muros e estruturas de arrimo podem ser sub-fundados 

e/ou atirantados, valendo nestes casos as diretrizes 

constantes das DP-F02, DP-C02, ES-F02 e ES-C02 

 50 



            PREFEITURA DO RECIFE   
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOLUME 7 
ASSUNTO:  METODOLOGIA CONSTRUTIVA DE GEOTECNIA 
 
Metodologia Construtiva de Geotecnia 

DATA 
 
          2004 

 
 

 51 

MG08 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C01, ES-C01  Trata-se de solução que guarda similaridade com muros 

gravidade 

MG09 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C04, ES-C04, DP-

C01 e ES-C01 

Trata-se de solução de proteção superficial, associada a técnicas 

de contenção e arrimo de Estruturas 

 

MG10 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C02, ES-C02, 

DP-C03 e ES-C03  

 

MG11 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C05 e ES-C05 Incluem-se aqui as soluções de aterros reforçados com solo-

cimento, cujas diretrizes gerais estão no documento ES-T04 

 

MG12 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C05 e ES-C05   

MG13 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C03 , ES-C03, 

DP-C01, ES-C01, DP-F02 e ES-F02  

 

 

 

MG14 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C03, ES-C03, 

DP-C01, ES-C01,  DP-F02 e ES-F02 

 

MG15 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02, ES-F02, 

DP-C03 e ES-C03  

 

A solução de agulhamento (micro-estacas) é similar a 

de estacas injetadas tipo-raiz, exceto pelas pressões 

envolvidas e utilização de tubo schedule e válvula 

manchete 
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MG16 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-F02 e 

ES-F02 

A solução de CCP em termos de diretrizes guarda  algumas 

similaridades com soluções de fundações profundas e 

estabilização, os quais deverão ser respeitados 

MG17 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C04, e 

ES-C04 

Executada a partir de estacas-prancha, esta solução deverá 

obedecer a metodologia contida no desenho MD-1 

MG18 DP-T00, DP-T02 e DP-T03 Executada a partir de estacas-prancha, esta solução deverá 

obedecer a metodologia contida no desenho MD-1  

 

MG19 DP-T00, DP-T02, DP-T03, ES-C04 e DP-

C04  

 

Executada a partir de estacas-prancha, esta solução deverá 

obedecer a metodologia contida no desenho MD-1 

 

MG20 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C01,ES-

C01,DP-C02, DP-C04 e ES-C04  

 

Executada a partir de estacas-prancha, esta solução deverá 

obedecer a metodologia contida no desenho MD-1 

 

MG21 a MG23 DP-T00, DP-T02, DP-T03, DP-C02 e ES-C02 

 

Executada a partir de estacas-prancha, esta solução deverá 

obedecer a metodologia contida no desenho MD-1 

 

Obs: As metodologias construtivas para escoramento de valas e túneis estão apresentadas no Volume 8 da PCR. 
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