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1.OBJETO E OBJETIVO 

 
O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e o objetivo 

é a fixação de critérios para a execução de aterros reforçados no âmbito das obras 

realizadas pela Prefeitura do Município de Recife. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

Em aterros reforçados, são incorporados no solo materiais que possuam elevada 

resistência à tração, visando aumentar os parâmetros de resistência do maciço e restringir 

as deformações desenvolvidas devidos a solicitações de peso próprio do aterro e/ou 

oriundas da aplicação de carregamento externo. 

 

A utilização deste processo possibilita, portanto, a execução de taludes íngremes, sub-

verticais e verticais, determinando assim soluções de estabilização mais viáveis e mais 

econômicas. 

 

Atualmente no Brasil, existem duas técnicas mais difundidas para execução de aterros 

reforçados, que são: 

• Terra Armada – (Figuras 2.1 e 2.2) 

• Aterro Reforçado com Geossintéticos – (Figuras 2.3 e 2.4) 

 

2.1 TERRA ARMADA 
 

Neste processo, o solo é reforçado com tiras metálicas de aço galvanizado e 

complementado por um paramento externo, em geral, de concreto. Este sistema foi 

desenvolvido em 1963, pelo engenheiro e arquiteto Henry Vidal, tendo estado sob 

proteção de patente até o início da década de 90. Hoje, esta técnica já é de domínio 

público no Brasil, sendo normalizada pela NBR-9286 “Terra Armada“ da ABNT. 
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Os maciços em “Terra Armada” são constituídos pela associação de solo com 

propriedades adequadas, tiras metálicas flexíveis dispostas sempre de forma horizontal e 

por um paramento externo, ou “pele”, fixado às tiras metálicas, além de acessórios 

complementares. 

 

Os 3 componentes principais destes maciços são portanto: 

 

- A terra que envolve as armaduras e ocupa um espaço chamado “volume armado”. 

- As armaduras são elementos lineares flexíveis, que trabalham a tração e deve 

apresentar boa resistência a corrosão. Prendem-se as placas de concreto por 

parafusos. São normalmente feitas de aço de galvanização especial e algumas vezes 

de alumínio, de aço inoxidável ou mesmo de aço de baixo teor de carbono sem 

galvanização. 

- As placas cruciformes, paramento externo, geralmente vertical, podem ser 

constituídas por escamas metálicas flexíveis ou por rígidas placas de concreto. 

- Todas as armaduras deverão ser inspecionadas cuidadosamente para verificar se tem 

as dimensões corretas conforme projeto e se estão isentas de defeitos que possam 

prejudicar sua resistência e durabilidade. 

 

2.2 ATERRO REFORÇADO COM GEOSSINTÉTICOS 
 

O princípio de funcionamento do aterro reforçado com geossintéticos é similar ao da terra 

armada, sendo aqui as tiras metálicas substituídas por mantas sintéticas, e o paramento 

de concreto, pelas próprias mantas. Além disso, a face externa é, em geral, protegida por 

um revestimento adicional com o objetivo principal de evitar a ação dos raios solares e os 

atos de vandalismo. 

 
3. TERRA ARMADA – MATERIAIS 
 

Os maciços de terra armada devem ser executados com os materiais descritos a seguir, 

estando estes em conformidade com a NBR 9286 “Terra Armada” da ABNT e as 

condições de projeto. 

 
 4 



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.3/ ES-C05 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Aterros Reforçados 

DATA 
 
          2004 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 
3.1 MATERIAL DE ATERRO DO VOLUME ARMADO 
 

Será sempre isento de matéria orgânica e/ou outros materiais agressivos. 

Deverá satisfazer, em princípio, as seguintes condições granulométricas: 

- não conter pedras maiores que 250mm; 

- conter menos que 10% de finos com diâmetro equivalente a 0,015 milímetros 

verificado no ensaio de granulometria com sedimentação. A utilização de solos com 

até 20% de finos com diâmetro equivalente a 0,015 milímetros dependerá da 

confirmação do ensaio de cisalhamento de acordo com a NBR 9286. 

 

3.2 TIRAS METÁLICAS (ARMADURAS) 
 

As tiras metálicas são elementos lineares e flexíveis, de aço galvanizado com alta 

resistência à tração, fixadas as escamas do paramento externo através de parafusos, os 

quais devem igualmente apresentar boa resistência à corrosão (vide Figura 2.2). 

 

As armaduras são barras chatas nervuradas confeccionadas em aço e zincadas a fogo. 
 

Serão cortadas e perfuradas de acordo com as tolerâncias estipuladas nos desenhos de 

fabrição. 
 

A zincagem a fogo deverá obedecer as NRBs 9286, 7397, 7398, 7399 e 7400 para uma 

espessura mínima de 70 micras.  

 

3.3 PARAMENTO EXTERNO OU “PELE” 
 

A “pele” é o paramento externo, geralmente vertical, composto pelos elementos de face, 

quase sempre constituídos por rígidas escamas de concreto que podem deslizar 

ligeiramente entre si. Essas escamas têm como função principal evitar a fuga de solo e 

secundariamente são responsáveis pelo equilíbrio das tensões da periferia próxima ao 

paramento externo (vide Figura 2.2). Tais escamas são constituídos por painéis pré-

moldados de concreto com formas geométricas bem definidas (p. ex. painéis cruciformes). 
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3.4 ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES 
 

Os acessórios complementares (vide Figura 2.2), são constituídos basicamente de: 

• dispositivos de ligação entre escamas e armaduras; 

• talas de emendas de armaduras; 

• juntas verticais: 

- serão de espuma de poliuretano, flexível, de célula aberta drenante, com 4 x 4      

centímetros de seção transversal e horizontais entre as escamas; 

- obras do tipo inundáveis ou sujeitas a inundação terão juntas adicionais de geotextil do 

tipo OP30, ou similar, nas juntas das escamas tanto horizontais como verticais. 

• Juntas horizontais: 

- serão em placas de apoio em elastomero a base de obedecendo as dimensões de  

projeto. 

• parafusos e porcas; 

• os parafusos hexagonais deverão ser do tipo M12x30 – classe 8.8 – ABNT; 

• os parafusos serão zincados a fogo conforme NBRs 9286,7397,7398,7399 e 7400 para 

uma espessura mínima de 70 micras; 

• chumbadores, que auxiliam o içamento das escamas, permitindo seu manuseio e 

montagem; 

• sistema de pinos e furos verticais, para permitir boa flexibilidade horizontal e movimentos 

diferenciados entre as escamas. 
 

4. ATERRO REFORÇADO COM GEOSSINTÉTICOS – MATERIAIS 
 

Os maciços reforçados com geossintéticos devem ser executados com os seguintes 

materiais: 
 

4.1 SOLO 
 

O aterro deverá ser executado com material predominantemente arenoso, limpo e isento 

de matéria orgânica, com menos de 5% de finos (peneira 200 ASTM) e sem a presença 

de grãos com dimensão superior a 15 mm (vide Figura 2.3). 
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4.2 GEOSSINTÉTICO 
 

Devem ser empregadas mantas geossintéticas (geotêxtil ou geogrelha) com resistência à 

tração que atenda às condições de projeto. A Figura 4.1 apresenta uma classificação 

geral para os geotêxteis. Os polímeros mais utilizados para fabricação dos geotêxteis são: 

o poliéster (PETP), a poliamida (PA), o polipropileno (PP) e o polietileno (PE). As 

propriedades comparativas destes polímeros são mostradas, em termos gerais, no 

Quadro 4.1. Tais materiais devem ser encaminhados ao local da obra em bobinas, e 

atender aos seguintes requisitos básicos de estocagem e manuseio. 
 

4.2.1 Estocagem do material 
 

Para estocagens de curta duração (período não superior a 1 mês), devem ser mantidas as 

condições originais da embalagem (envelope plástico protetor), complementadas por uma 

cobertura com material opaco e impermeável (plástico preto, por exemplo). 
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Para estocagens de maior duração devem ser observadas as seguintes orientações: 

• manutenção do geossintético em sua embalagem original; 

• manutenção do geossintético em local coberto, apropriado para o abrigo da luz solar; 

• impedimento do contato do geossintético com águas de chuva; 

• impedimento do contato do geotêxtil com poeira e sujeiras em geral (lama, graxa, óleo, 

etc.) 

 

Caso a estocagem não tenha sido adequada, a Fiscalização poderá solicitar ensaios que 

confirmem as características mecânicas e hidráulicas do geotêxtil. 

 

4.2.2 Manuseio do material 
 

O material poderá ser manuseado e desenrolado manualmente ou através de 

equipamento dotado de eixo ou cabo que permita o levantamento, transporte e desenrolar 

das bobinas. 

 

O corte do geossintético deve ser feito de acordo com as necessidades da obra, através 

de tesouras, facas, lâminas afiadas, etc. 

 

Caso, durante as operações de manuseio e instalação, forem detectados danos ao 

geossintético, devem ser feitos remendos, unidos por costuras apropriadas em 

comprimento e dimensões suficientes para a adequada transmissão de esforços, 

conforme instruções do Fabricante, os quais devem ser liberados pela Fiscalização. 

 

Os geossintéticos devem ser dispostos transversalmente ao desenvolvimento da obra, 

com as emendas entre mantas realizadas por sobreposição de 30 cm ou alternativamente 

por costura ou entrelaçamento mecânico. 
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4.3 PARAMENTO EXTERNO 
 

Para a proteção das mantas (vide Figura 2.3) contra os raios solares e/ou destruição por 

vandalismo, junto ao talude, podem ser usadas algumas alternativas de proteção de face, 

que consistem de: 
 

• alvenaria de blocos estruturais; 

• alvenaria de tijolos com vigas de laje pré-moldadas; 

• concreto projetado; 

• imprimação asfáltica; 

• cobertura vegetal (grama armada, hidrossemeadura, etc.). 
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5. EQUIPAMENTOS 
 
Todos os equipamentos necessários à execução dos serviços referidos nesta diretriz 

devem ser adequados ao tipo de serviço programado, a fim de garantir sua perfeita 

execução (produtividades, cargas, praças de trabalho, etc.). 

 

Neste sentido, podem ser empregados os seguintes equipamentos: 
 

• trator de esteira; 

• trator agrícola; 

• grade de discos ou similar; 

• caminhão irrigador; 

• rolos compactadores compatíveis com a obra; 

• placa vibratória, soquete pneumático e “pilões” para compactações manuais. 

 

Outros equipamentos que sejam adequados aos métodos executivos previstos poderão 

ser utilizados, desde que aprovados pela Fiscalização. 

 

6. EXECUÇÃO DO MACIÇO 
 
6.1 PREPARO DO TERRENO 

 
A preparação do terreno deve garantir a escavação do solo segundo as cotas e 

dimensões definidas nos documentos do projeto. 

 

O lançamento do aterro só pode ser autorizado após a liberação da sua fundação, seja 

esta em material drenante, seja no contato direto com o solo natural. 

 

No caso de solo natural, se for constatado material inadequado para a fundação, ele 

deverá ser removido e substituído por outro material (solo compactado, rachão, solo-

cimento, etc.), a critério da Fiscalização. 
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6.2 FASES CONSTRUTIVAS 
 
6.2.1 Terra armada 
As escamas de concreto deverão ser instaladas formando uma superfície vertical com o 

auxílio de caminhões tipo “Munck”, tratores ou guindastes. 

 

A primeira linha de placas é normalmente colocada sobre uma base de concreto 

(soleira),que serve como elemento de fundação para o parâmetro externo (“pele”). Tal 

soleira deve ser apoiada em material resistente, como por exemplo, solo compactado, 

solo-cimento, etc. 

 

Em princípio, a fundação da base das escamas de concreto e do aterro deve ser de 

mesma natureza, a fim de se evitar recalques diferenciais e esforços de tração não 

previstos nas tiras metálicas. 

 

A colocação das escamas deve-se desenvolver em linhas horizontais sucessivas, sendo o 

aterro executado juntamente com a elevação das escamas. 

 

As tiras metálicas devem ser colocadas perpendicularmente ao paramento, salvo 

indicação explícita em contrário, no projeto. 

 

A compactação das diversas camadas deve seguir a NBR 7182 “Solo – Ensaio de 

Compactação”, da ABNT, e obedecer às especificações de projeto, não devendo, no 

entanto, danificar ou deslocar de posição original as tiras metálicas e/ou as escamas. 

 

Numa faixa de pelo menos 1,5 metro de largura ao longo do paramento, a compactação 

deve ser feita preferencialmente por placas vibratórias leves. 
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6.2.2 Aterros Reforçados com Geossintéticos 
 
A execução do maciço reforçado deve ser realizada por etapas, de forma incremental, a 

partir da utilização de uma fôrma que permita dar a conformação final à face da estrutura. 

Posteriormente, tal face deve receber proteção adequada, conforme indicação e 

detalhamento do projeto (vide Figura 2.4). 

 

A execução do aterro deve ser realizada obedecendo às seguintes fases construtivas: 

• Preparo da fundação, incluindo a drenagem interna, quando necessária, e a disposição 

da 1ª manta geossintética. Tal manta deve possuir comprimento adicional suficiente para 

conformação do paramento e sua ancoragem no maciço; 

 

• Posicionamento da fôrma com altura pelo menos igual à da espessura da camada de 

solo antes da sua compactação, junto ao alinhamento da estrutura projetada; 

 

• Disposição e envolvimento do comprimento adicional da manta sobre o material do 

aterro; 

• O material de aterro deve ser compactado, de maneira a garantir um grau de 

compactação e desvio de umidade, que atenda às condições de projeto e o método de 

ensaio – ME-7 “Ensaio Normal, intermediário e modificado de compactação dos solos” da 

PCR; 

 

• Após a execução de todas as camadas, deve ser executado o paramento externo final 

da estrutura; 

 

• Nas operações descritas, não deve ser permitido o trânsito de equipamentos e 

máquinas sobre as mantas geossintéticas; 

 

• Nos locais onde as emendas entre mantas forem realizadas por sobreposição, o 

lançamento do material de aterro deve ser realizado levando em conta o sentido da 

sobreposição para evitar que o material se intercale entre as mantas. 
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7. CONTROLE DE EXECUÇÃO 
 

Antes do início da execução das obras, o Empreiteiro, com base na documentação do 

projeto, deve estabelecer um plano de execução, levando em conta, entre outros 

aspectos: 

• a implantação da estrutura, de acordo com as cotas, dimensões e declividades 

indicadas no projeto; 

 

• seqüência de instalação, incluindo lançamento e paramentos externos. 

 

Para a segurança e garantia de qualidade das obras devem ser considerados: 

 

a) Antes da execução do maciço reforçado 

• verificação das condições de fundação e escavação; 

• verificação das bases e elementos de drenagem. 

 

b) Durante a execução 

• orientação e disposição dos elementos de reforço; 

• características do solo de aterro (granulometria, drenabilidade, etc.); 

• condições de ancoragem dos elementos de reforço; 

• restrição ao tráfego de equipamentos e máquinas; 

• controle da espessura das camadas compactadas; 

• controle geométrico de acabamento e liberação das camadas compactadas, conforme 

as Diretrizes Executivas de Serviços – ES-T01 – Aterros Compactados, da PCR. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

8.1 MEDIÇÃO 
 

8.1.1 TERRA ARMADA 

• Os serviços de confecção das escamas e soleira de concreto armado, serão 

medidos por metro cúbico de concreto aplicado; 
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• Os serviços de montagem das escamas será medido por metro quadrado de muro 

montado; 

• O fornecimento de elementos construtivos especiais (armaduras, ligações, 

chumbadores, juntas e parafusos), será medido por metro quadro de  parâmetro 

vertical de muro, incluindo a parte enterrada (ficha); 

• O solo armado será medido em metro quadrado de faixas de alturas verticais, que 

compreender as famílias de alturas, com o mesmo preço unitário (ex.: 0,00 e 6,00 

metro). A altura h para efeito de classificação do maciço é a distância vertical entre 

a face superior da soleira e o topo  do aterro. 

 

8.1.2 – ATERRO COM GEOSSINTÉTICO 

 

• O fornecimento de mantas de geossintéticos em bobinas é medido em metros 

quadrados, obedecidas as especificações e quantidades indicadas em projeto; 

• O solo reforçado será medido em metro quadrado de faixas de alturas verticais 

que compreendam as famílias de alturas com mesmo preço unitário (ex.: 0,00 e 

6,00 metros); 

• O acabamento do parâmetro externo (talude), o coroamento será medido em 

metros quadrados, obedecidas as características do tipo de acabamento e as 

especificações de projeto. 

 

8.2 PAGAMENTO 
 

O pagamento será feito pelos preços contratuais propostos, estando neles incluídos 

todas as despesas com equipamentos, mão-de-obra, leis sociais, administração, 

despesas indiretas, encargos diversos, eventuais, etc, previstos  para execução destes 

serviços. 

 

9. ANEXOS: NBR 9286 – TERRA ARMADA 
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1 .  OBJETIVO 
 

Esta Norma fixa as condições exigíveis para o projeto e execução de terrenos reforçados, 

com aplicação específica aos terrenos reforçados por terra armada. 

 

2 .  NORMAS COMPLEMENTARES 
 

Na aplicação desta Norma é necessário consultar: 

 

• NBR – 5739 – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos de concreto – 

Método de ensaio 

• NBR – 6152 – Materiais metálicos – Determinação das propriedades mecânicas à tração 

– Método de ensaio 

• NBR – 6323 – Aço ou ferro fundido – Revestimento de zinco por imersão a quente – 

Especificação 

• NBR – 8044 – Projeto geotécnico – Procedimento 

• NBR – 9288 – Emprego de terrenos reforçados – Procedimento 

• DIN -  934 – Parafusos hexagonais 

 

3.  DEFINIÇÕES 
 

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição de 3.1 

 

3.1  TERRA ARMADA 
Sistema construído pela associação  do solo de aterro com propriedades adequadas, 

armaduras (tiras-metálicas ou não) flexíveis, colocadas, em geral, horizontalmente em seu 

interior, à medida que o aterro vai sendo construído, e por uma pele ou parameto flexível 

externo fixado às armaduras, destinado a limitar o aterro. 

4.  CONDIÇÕES GERAIS 
 

4.1  DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 
4.1.1 – Elementos construtivos pré-fabricados 
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O processo terra armada utiliza, além do material do aterro, elementos pré-fabricados, que 

são: 

 

a) armaduras; 

b) escamas (acabamento externo do maciço); e 

c) acessórios complementares 

 

4.1.1.1 – Armaduras 

 

Constituem, em conjunto com o material de aterro, os dois elementos essenciais do processo 

terra armada. São as armaduras, peças lineares que trabalham por atrito com o solo do 

aterro, sendo responsáveis pela maior partes da resistência interna à tração do maciço em 

terra armada, devendo ter as seguintes qualidades: 

 

a) boa resistência à tração com  ruptura do tipo não frágil 

b) pequena deformabilidade sob cargas de serviços 

c) bom coeficiente de atrito com o material de aterro 

d) flexibilidade suficiente para não limitar a deformabilidade vertical do maciço em terra 

armada, e permitir facilidades construtivas 

e) boa durabilidade 

 

 

 

4.1.1.2 – Escamas (acabamento externo do maciço) 

 

Têm função estrutural secundário no seu funcionamento, sendo responsáveis pelo equilíbrio 

das tensões da periferia próxima ao paramento externo. São as escamas em geral, placas 

pré-moldadas de concreto, armado ou não, interligadas, mas conservando juntas abertas 

entre si para efeito de drenagem e de articulação das peças. 

 

 

4.1.13 – Acessórios complementares 
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São constituídos de: 

 

a) dispositivos de ligação entre escamas e armaduras 

b) talas de emenda de armaduras 

c) juntas entre as escamas 

d) parafusos 

e) chumbadores, que auxiliam no içamento das escamas, permitindo seu manuseio 

montagem 

f) sistema de pino e furo verticais, para permitir boa flexibilidade horizontal e movimentos 

diferenciados entre as escamas 

 

 

4.1.2 – Montagem 

 

Deve ser feita ao mesmo tempo e que a terraplenagem do aterro, conforme as fases 

construtivas descritas em 5.3.2.2 

 

 
 
4.2  CLASSIFICAÇÃO DAS OBRAS 

 
4.2.1 Em função da vida útil 

 
4.2.1.1 – Podem ser classificadas em duas categorias: 

 
a) vida útil até 30 anos 

b) vida útil a partir de 30 anos 

 

4.2.1.2 – Esta classificação permite estabelecer premissas para qualificação e quantificação 

dos materiais de construção a serem utilizados (ver 5.2.2) 
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4.2.1.3 – Entende-se que, em todo o período estabelecido como vida útil, os materiais em uso 

devam oferecer uma segurança mínima igual àquela estabelecida no Capítulo 5. 

 

4.2.2 – Em função da agressividade do meio 

 

São classificadas em quatro categorias: 

a) obras não inundáveis 

b) obras inundáveis por água doce 

c) obras inundáveis por água salgada 

d) obras especiais 

 

4.2.2.1 – Obras não inundáveis 

 

Obras que não serão, nem parcial nem totalmente, submersas 

 

 

4.2.2.2 – Obras inúndáveis por água doce 

Obras que podem ser, total ou parcialmente, permanente ou temporariamente, submersas 

em água cuja salinidade, medida em teores de cloretos e sulfatos, não ultrapasse à da água 

potável (ver 5.2.1.2) 

 

4.2.2.3 – Obras inundáveis por água salgada 

 

Obras que podem ser, totais ou parcialmente, permanentes ou temporariamente submersas 

em água do mar ou água salobra. 

 

Nota: Entende-se por água salobra aquela cuja salinidade está compreendida entre a da 

água doce e a da água do mar. 

 

 

 

4.2.2.4 – Obras especiais 
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Obras submetidas a condições de agressividade especiais (P.ex.: obras de estocagem e de 

proteção contra líquidos agressivos). 

 

4.3 CONCEPÇÃO DAS OBRAS 
 

4.3.1 – Comportamento dos maciços face ao solo de fundação 

 

Uma obra em terra armada comporta-se como um aterro face ao solo de fundação. A grande 

área de fundação e a flexibilidade do maciço terra armada, que lhe possibilita suportar 

recalques diferenciais significativos, permitem adotar, em relação à ruptura do solo de 

fundação, coeficientes de segurança menores que os das fundações comuns. A articulação 

das escamas permite que elas se movimentem umas em relação às outras com deformações 

diferenciais da ordem de até 1:75. 

 

4.3.2 – Investigações geotécnicas 

 

Sua importância depende do tipo de obra a construir e das informações já existentes sobre o 

solo de fundação, (ver NBR 8044). 

 

4.3.2.1 – Reconhecimento normal 

 

4.3.2.1.1 – De uma maneira geral, o solo de fundação deve ser objeto de um reconhecimento 

normal, constituído essencialmente de sondagens à percussão e extração de amostra 

deformada a cada metro. O espaçamento das sondagens deve permitir definir os perfis 

geotécnicos do local da obra. 

 

4.3.2.1.2 – Uma vez que informações já disponíveis permitam definir qualidades aceitáveis do 

terreno de fundação, poderá ser dispensado novo reconhecimento normal. 

 

4.3.2.1.3 – Caso o reconhecimento normal indique um solo de fundação de qualidade 

duvidosa, tornar-se-á necessário um reconhecimento específico. 

 

4.3.2.2 – Reconhecimento específico 
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4.3.2.2.1 – Para obras sobre solos de baixa capacidade de carga, o reconhecimento 

específico deve verificar a segurança à ruptura do solo de fundação, com base em 

parâmetros de resistência interna obtidos através da caracterização do solo e de ensaios “in 

situ” e/ou de laboratório sobre amostras indeformadas. 

 

4.3.2.2.2 – Para obras sobre solos muito compressíveis, o reconhecimento específico, além 

de verificar a segurança à ruptura do solo de fundação, deve conduzir a um estudo da 

evolução dos recalques ao longo do tempo, com base em parâmetros da deformabilidade do 

solo obtidos de ensaios de adensamento e/ou de outros ensaios. 

 

4.3.2.2.3 – Para obras encostas instáveis, o reconhecimento é análogo ao previsto em 

4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2, devendo-se considerar também as hipóteses mais desfavoráveis de 

ruptura profunda na verificação da estabilidade da obra. Quando necessário, deve igualmente 

compreender a execução e a interpretação de medidas piezométricas. 

 

4.3.3 – Drenagem 

 

Quando se utilizar material de aterro pouco permeável, ou onde ocorrer surgimento 

significativo de água, deve-se prever dispositivos que permitam aumentar a eficiência da 

drenagem, escoando a água sem carreamento de finos, e evitando comprometendo a 

estabilidade da obra tanto na fase construtiva, quanto após sua conclusão. Este objetivo pode 

ser alcançado por soluções  com uso de filtros (colchões e valas drenantes) com material 

granular adequado e/ou geotêxteis, ou outras que produzam bom resultado. 

 

4.3.4 – Encontros de pontes e de viadutos 

 

4.3.4.1 – Os maciços em terra armada podem ser utilizados com encontros portantes. Neste 

caso, eles são, ao mesmo tempo, arrimo de aterro e fundação do tabuleiro. 

 

4.3.4.2 – Podem também constituir encontros mistos (o tabuleiro repousa diretamente sobre 

um ou mais pilares independentes dos maciços em terra armada, que arrimam o aterro do 

acesso). 
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4.3.4.3 – Os encontros portantes exigem sempre um reconhecimento específico, com estudo 

de recalques do solo de fundação. 

 

 

5 .  CONDIÇÕES ESPECIFÍCAS 
 

5.1 JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 

5.1.1 – Premissas 

 

5.1.1.1 – O funcionamento do maciço em terra armada baseia-se, principalmente, na 

existência de atrito entre a terra e as armaduras. Sua justificativa técnica é feita a partir 

resistência do solo ao cisalhamento, considerada nas condições mais adversas de umidade a 

que a obra possa vir a ser submetida. 

 

5.1.1.2 – Inicialmente deve ser feito um pré-dimensionamento e depois a verificação da 

estabilidade interna e externa do maciço. Se necessário, o processo seguirá, por interações 

sucessivas, com a fixação de novos pré-dimensionamentos, até que as condições de 

estabilidade venham a ser satisfeitas. 

 

5.1.2 – Pré-dimensionamento 

Baseia-se na experiência adquirida no cálculo de um grande número de obras. 

 

5.1.2.1 – Notações utilizadas 

Devem ser utilizadas as anotações constantes da Figura 1. 
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H1= altura do parametro
H  = altura mecânica
L  = comprimento das armaduras
B  = largura das base do maciço (nem sempre igual a L )
D  = comprimento da ficha
α   = ângulo do talude de montante com a horizontal
β   = ângulo do talude de jusante com a horizontal

β

α

 
5.1.2.2. – Ficha 

 

5.1.2.2.1 – O risco de ruptura do solo de fundação na região junto ao parâmetro, além de 

outras considerações práticas (possibilidade de posterior descalçamento da obra por 

pequenas escavações adjacentes, eventual fuga de finos, etc), impõem a adoção de uma 

ficha para os maciços em terra armada. 

 

5.1.2.2.2 – Em condições normais, quando não há evidência de outros riscos à estabilidade 

do solo de fundação, adota-se o seguinte critério de comprimento de ficha (D): 

a) D= 0,1 H quando o terreno a jusante do maciço for horizontal; 

b) D= 0,1 a 0,2 H quando o terreno a jusante do maciço for inclinado; 

c) Dmin = 0,40m. 

 

Nota: O comprimento da ficha (D) pode ser dispensado no caso de assentamento do 
maciço em rocha. 
 

 

 

 

5.1.2.3 – Disposições construtivas 

 

Devem ser obedecidas as seguintes disposições construtivas: 
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a) o paramento em escamas é colocado sobre uma soleira de concreto simples (Fck > 13 

Mpa) que complementa a ficha; a soleira objetiva apenas prover uma superfície limpa e 

nivelada para o início de montagem das escamas, não tendo função estrutural (ver Figura 2); 

 

b) quando os maciços em terra armada são implantados sobre terrenos inclinados, deve-se 

deixar uma banqueta com largura não inferior a 1,00m junto ao paramento ver Figura 2). 

 

 
5.1.2.4 – Seções transversais (ver Figura 3) 

 

Para fins de primeiro pré-dimensionamento, deve-se prever, para os maciços em terra 

armada, comprimentos de armadura iguais ou superiores a 0,5 H (obras simples) e 0,7 H 

(obras especiais; p.ex.: encontros portantes, barragens, etc). 
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5.1.2.4.1 – Obras de seção não retangular 

 

Obras para as quais o comprimento de algumas armaduras deva ser reduzido em relação ao 

comprimento corrente, devem ser objeto de uma justificativa especial. Nos casos de maciços 

em encostas, os comprimentos das armaduras podem ser escalonados, conforme Figura 4, 

desde que: 

 

a) o comprimento mínimo seja superior a 0,4 H (L mim > 0,4 H); 

b) sejam cuidadosa e especificamente verificadas as condições de equilíbrio externo. 

 
 

Nota: Para os encontros portantes deve-se atender também às duas condições abaixo: 

- L ≥ 7m 

- L ≥ 0,6 H + 2m (para valores de H ≥ 20m) 

 29



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.3/ ES-C05 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Aterros Reforçados 

DATA 
 
          2004 

PREFEITURA DO RECIFE 

 

  
 

5.1.3 – Verificação da estabilidade interna 

 

5.1.3.1 – Princípios básicos 

 

5.1.3.1.1 – Atrito solo-armadura 

 

Devido ao atrito que se desenvolve entre o solo e as armaduras, estas são solicitadas à 

tração, conferindo ao material “terra armada” uma coesão aparente na direção das 

armaduras e proporcional a sua densidade e a sua resistência. 
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5.1.3.1.2 – Distribuição dos esforços de tração armaduras 

 

Numerosos ensaios e experimentações têm evidenciado a distribuição de trações ao longo 

das armaduras nos diversos níveis (ver Figura 5). Deve-se observar o seguinte: 

 

a) qualquer nível, a tração máxima não ocorre no ponto de fixação da armadura ao 

paramento, mas sim no interior do maciço; 

 

b) o lugar geométrico dos pontos de tração máxima nos diversos níveis de armadura, passa 

pelo pé do paramento e atinge a topo do maciço a uma distância do paramento de 

aproximadamente 0,3 H; o lugar geométrico das trações máximas separa duas zonas no 

interior maciço: uma zona ativa na qual as tensões tangenciais sobre as armaduras, no 

contato com o saio, estão orientadas para o exterior do maciço, e uma zona resistente na 

qual estas tensões estão orientadas para dentro do maciço. 

Variação da tração ao 
longo de uma Armadura

Linhas de trações 
máximas
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5.1.3.2 - Características dos materiais para o cálculo 

 

5.1.3.2.1 – As características mecânicas do material do aterro, para efeito de 

dimensionamento, são as seguintes: 

 

a) peso específico, devendo seu valor ser justificado; 

b) atrito interno, sendo o coeficiente de atrito aparente solo-armadura definido como: 

 

f* =  τ max 

               σ  v 
Onde: 

 

τ max = tensão tangencial máxima mobilizada no contato solo-armadura 

σ  v =  tensão efetiva vertical média do nível considerado (P.ex.: resultante do peso de terras 

sobrejacentes ao nível considerado) 

 

Nota: 

 

a) O coeficiente f* deve sempre ser suposto constante ao longo de uma determinada 

armadura. 

b) Para os aterros compactados cuja granulometria atenda aos critérios definidos para os 

solos tipo A e B da Tabela 1 (armaduras nervuradas), o valor de f* varia em função da 

profundidade Z, medida a partir do nível de altura mecânica; esta variação segue a seguinte 

lei: 
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f* = fo* (1 –  Z  ) + tg ØΟ (  Z  ), para Z < Zo 

                                      Zo                            Zo 

 

f* = tg ØΟ, para Z ≥ Zo   

 

 

 

Onde:  

Zo = 6,00m 

Øo = ângulo de atrito interno mínimo (ver Figura 6) de solos que atendam aos critérios 

estabelecidos para os tipos A e B da Tabela 1 (determinado por ensaio de cisalhamento 

rápido sobre amostra com a umidade ótima e compactada até atingir 90% do peso específico 

aparente seco máxima do ensaio de compactação, com energia Proctor Normal): no caso de 

utilização de solos diferentes dos tipos A e B adotam-se os valores de Ø e Ø’ da Tabela 1. 

Para fins de correlação, adota-se Øo mínimo igual a 36º . 

 

c) o trecho inclinado da reta representativa de f* = f(Z) é decorrente da influência da 

dilatância do material de aterro nas vizinhanças da armadura; esta influência decresce com a 

profundidade e é presprezível a partir de Z = 6 m, de acordo com uma série de ensaios em 

modelos reduzidos e medições em obras reais. 

 

d) o coeficiente fo*, função de inúmeros parâmetros (granulometria, ângulosidade dos 

grãos, ângulos de atritos interno do sala, etc), pode ser avaliado pela expresão: 
 

fo* = 1,2 + log10  Cu, sendo Cu = D60 
                                                                                       D10 
Onde: 

Cu = coeficiente de uniformidade do aterro 

D60 = diâmetro correspondente ao ponto de 60%, da porcentagem passante, da curso 

granulométrica 

D10 = diâmetro correspondente ao ponto de 10% da porcentagem passante, da curva 

granulométrica 
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e) na falta de dados mais específicos, adota-se o valor de fo* = 1,5. Para os solos que se 

enquadrem no tipo D, da Tabela 1 (armaduras nervuradas), e para o caso de utilização de 

armaduras lisas (Tabela 2), não deve ser considerado o efeito de dilatância. 
 

0 tg Øo f*o

Zo=6m

Z

f*

FIGURA 6
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TABELA 1 – Critérios mecânicos para seleção do material de aterro para armadura 

nervuradas 

 

A

B

C

D

E

Solo grupo Granulometría Atrito Interno Atrito solo-armadura

Utilização depende de estudos especiais

Critério
Mecânico
atendido

Critério mecânico           
atendido

Critério mecânico           
atendido

Critério mecânico           
atendido

O
br

as
 ro

te
gi

da
s 

de
 

ág
ua

s 
su

pe
rfi

ci
ai

s 
e 

su
bt

er
ân

eo
s

0.08 mm ≤ D

ou  0.08 mm > D

com  0.015 mm ≤ D

0.015 mm > D

0.015 mm ≤ D

0.015 mm > D

0.015 mm ≤ D

0.015 mm ≤ D

0.015 mm > D

0.015 mm > D

Se Ø" 

Z

Z

F*

F*

F*

Z

F*

Z

> 30º

F *= F * X Tgϕ
Tgϕ0

01

Se Ø" > 25º

>Se Ø" 25º

 
Notas:  

 

a) Ø = ângulo de atrito interno do solo, determinado por ensaio de cisalhamento rápido, 

sobre a amostra moldada na umidade ótima e compactada até atingir 90% do peso específico 

aparente seco máximo do ensaio de compactação com energia Proctor Normal. 

b) Ø’ = ângulo de atrito interno do solo, determinado por ensaio de cisalhamento rápido pré-

adensado sobre a amostra saturada após moldagem nas mesmas condições da determinada 

na nota a). 

c) Ø’’ = ângulo de atrito interno do solo, determinado, para efeito de correlação apenas, por 

ensaio de cisalhamento rápido sobre amostra deformada, moldada na umidade 

correspondente ao limite liquidez, e depois comprimida a 200 KPa. 
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d) Dn = diâmetro correspondente à porcentagem passante de n% na curva granulométrica. 

 

 

5.1.3.2.2 – A característica mecânica das armaduras, a ser usada nos cálculos, é a sua 

tensão de escoamento, real ou convencional (fy). 

 

5.1.3.2.3 – O paramento externo deve ser calculado para suportar as tensões horizontais e 

verticais a que é submetido. Para as tensões horizontais deve ser adotados valores de σ3 , 

calculados a partir das expressões de 5.1.3.3. 

 

5.1.3.3 – Cálculos 

 

5.1.3.3.1 – O princípio do método consiste em calcular a força de tração máxima nas 

armaduras (Tmáx) a partir das tensões que ocorrem dentro do maciço. No ponto M, de tração 

máxima, é nula a tensão tangencial entre o solo e armadura, e as tensões horizontal e 

vertical são principais, respectivamente σ3 e σ1. Portanto, as tensões σ3  são equilibradas 

pelas armaduras ao longo da linha de trações máximas (ver Figura 7). 

 

5.1.3.3.2 – Sendo ∆H o espaçamento vertical entre duas camadas de armaduras, dispostas à 

razão de N unidades por metro linear horizontal de paramento, cada armadura equilibra uma 

força de: 

 

 

Tmáx = ∆H . σ3, sendo σ3 = K . σ1 + ∆σ3 

                       N 
 

Onde: 

∆σ3 = acréscimo de tensão horizontal proveniente de esforços horizontais externos 

transmitidos diretamente ao topo do maciço ou ao paramento 

 

K = coeficiente de empuxo adequado à hipótese de cálculo. 
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FIGURA 7

∆H

Zona ativa Zona resistente

Local dos pontos de 
trações máximas

Tração na armadura

γ=σ

γ=σ

σ1

σ3

 
5.1.3.3.3 – Quanto a critérios de resistência à tração das armaduras: 

Deve-se considerar que duas seções são criticas para as armaduras, a seção submetida a 

Tmáx, que ocorre no interior do maciço, e a seção de fixação da armadura ao paramento, 

onde, devido ao duro para passagem do parafuso, há uma redução de seção; nesta última 

seção ocorre uma força de tração nunca superior a α Tmáx, como verificado 

experimentalmente; 

 

Assim sendo: 

 

(I) T max  < T r 1 =   1    . T  r . e c 

                                                y r                  e o 

 

 

(II)  α . T max   <  T r 2 = 1    . T  r . b’ .   e c 

                                                         y r                  b     e o 

 

 

 

 

Onde: 

α = 0,75 (para paramentos flexíveis – pela metálica) 

α = 0,85 (para paramentos em escamas típicas de concreto) 
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α = 1,00 (para paramentos monoblocos de concreto) 

T r 1 = força limite de tração, na seção plena das armaduras (I) 

T r 2 = força limite de tração, na seção com furo (II) 

 

       y r  = coeficiente de segurança (definido em 5.1.3.3.5) 

        T r = carga de escoamento da armadura, sento T r = fy . eo . b   

 

eo = espessura nominal 

ec = espessura de cálculo 

b = largura nominal da armadura 

b’ = largura reduzida pelo furo 

 

5.1.3.3.4 – Quanto a critérios e aderência solo-armadura: 

A verificação da aderência se destina a assegurar que as armaduras não deslizem quando 

submetidas ao esforço de tração; a força de tração. Tmáx deve então ser igual ou inferior a 

uma força limite Tf , calculada da seguinte forma: 

 

Tmáx  <  T f = 1 . 2b f * fσ v (x) d x  
                          Yr            L - La 

 

 

 

 

Onde: 

 

Yf = coeficiente de segurança (ver 5.1.3.3.5) 

f* = coeficiente de atrito aparente de cálculo (constante para uma mesma camada de 

armaduras) 

σ v = tensão vertical à distância x do paramento 

La = comprimento de aderência (comprimento das armaduras na zona resistente – ver Figura 

5) 

L = comprimento total a armadura. 
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5.1.3.3.5 – Os coeficientes de segurança 1 yr e yf, relativos aos cálculos de tração e 

aderência, respectivamente, devem ser de 1,5. 

 

5.1.4 – Verificação da estabilidade externa 
 
Quanto à estabilidade externa, os maciços em terra armada assemelham-se as obras de 

contenção por gravidade, exceto no que se refere a sua capacidade de tolerar deformações 

(longitudinais e transversais), sensivelmente maiores do que aquelas suportadas pelas 

estruturas convencionais. Deve ser verificado o atendimento as condições de 5.1.4.1 a 

5.1.4.4. 

 

5.1.4.1 – Segurança contra o deslizamento do maciço ao longo da base 

 

Deve-ser assegurar que o esforço horizontal total (Qh) a que está submetido o maciço em 

terra armada, seja inferior à resistência de cálculo (Qh) devida ao atrito entre o maciço e o 

solo de fundação. 

 

Qh < Qh sendo Qh = 1 . f. Qv e f = tgσ 
                                                                yd 

 

yd = coeficiente de segurança contra o deslizamento, tomado igual a 1,5 

Ø – ângulo de atrito interno do solo de fundação (ou do material de aterro maciço, se este for 

menor do que aquele) 

Qv – resultante dos esforços verticais permanentes. 

 

 

 

5.1.4.2 – Segurança contra o tombamento 

 

Deve-se assegurar que a resultante dos esforços externos solicitantes atue dentro do terço 

central da base, ou seja: 

 

Mo < B 
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Rv     6 
 

Onde: 

Mo – momento dos esforços externos solicitantes em relação ao centro base 

Rv – resultante dos esforços verticais 

B – largura da base 

 

 

5.1.4.3 – Segurança contra a ruptura do solo de fundação 

 

Deve ser assegurado que a pressão vertical (qv) aplicada na base do maciço, seja inferior à 

pressão admissível (q), obtida da pressão de ruptura do solo de fundação. Esta última é, por 

sua vez, determinada a partir de ensaios de laboratório, ensaios “in situ” ou de fórmulas 

consagradas da mecânica dos solos: 

 

  Qv = Rv sendo B’ = b-2 Mo 
                                 B’                          Rv 

 

_ 
q = qo + 1  ∆qr 

                  ys 
Onde: 

_ 

q – pressão vertical pré-existente ao nível de fundação 

Rv – coeficiente de segurança contra a ruptura do solo de fundação, tomado igual a 2,0 

∆qr – acréscimo de pressão que produz a ruptura do solo de fundação 

B’ – base reduzida – efeito de excentricidade 

 

5.1.4.4 – Segurança contra a ruptura por grandes superfícies envolvendo o maciço 

 

A semelhança do que se faz para qualquer obra de contenção, deve ser analisada, 

principalmente nas encostas e nos locais de subsolo fraco, a possibilidade de ruptura ao 

longo de grandes superfícies envolvendo o maciço. Para subsolos razoavelmente 
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homogêneos, o cálculo normalmente é feito considerando superfícies circulares. O 

coeficiente de segurança à ruptura deve ser tomado igual ou maior que 1,5 salvo em casos 

justificáveis. Na ocorrência de camadas com resistências muito diferenciadas, deverá 

também ser verificada a ruptura através de superfícies não circulares. 

 

5.2  QUALIDADE DOS MATERIAIS 
 

5.2.1 – Aterro 

 

Os materiais de aterro podem ser solos naturais ou materiais de origem industriais. Não 

devem conter terra vegetal, nem tão pouco detritos domésticos. Sua seleção deve atender a : 

 

a) critérios geotécnicos; 

b) critérios químicos e eletroquímicos. 

 

5.2.1.1 – Critérios geotécnicos 

 

5.2.1.1.1 – Para armaduras lisas, o ângulo de atrito solo-armadura, avaliado por ensaios de 

cisalhamento direto rápido, feitos em laboratórios sobre amostras moldadas em condições de 

umidade próximas do limite de liquidez, deve ser igual ou maior que 22º, obedecidos os 

limites de composição granulométrica definidos pela Tabela 2. 

 

5.2.1.1.2 – Para armaduras nervuradas, deve-se respeitar os limites definidos pela Tabela 1, 

de composição granulométrica e de ângulo de atrito interno. 

 

5.2.1.1.3 – A dimensão máxima dos grãos do material de aterro não deve ultrapassar 

250mm. É conveniente também limitar o teor de umidade dos materiais sensíveis à água, a 

fim de evitar dificuldades na compactação. 

5.2.1.1.4 – Na falta de especificação para execução do aterro, recomenda-se que o grau de 

compactação seja no mínimo de 95% da densidade aparente seca máxima, obtida no ensaio 

de compactação com energia Proctor Normal. 
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5.2.1.2 – Critérios químicos e eletroquímicos 

Os critérios químicos e eletroquímicos de qualificação do aterro, dos quais depende a 

durabilidade das armaduras, são os indicados de 5.2.1.2.1 a 5.2.1.2.3. 

 

 

5.2.1.2.1 – Resistividade 

 

As medidas de resistividade tomadas, para todos os casos, em amostras saturadas a 20ºC, 

não deve ser inferiores 1000ohm cm para obras não inundáveis e 3000 ohm cm para obras 

inundáveis. 

 

5.2.1.2.2 – Atividade em íons hidrogênio (pH) 

 

O ph, determinado igualmente para todos os casos, deve estar compreendido entre 5 e 10. 

 

5.2.1.2.3 – Teores de sais solúveis – íons (Cl) e (S04) 

 

Em princípio, devem ser determinados apenas para os casos em que a resistividade 

apresenta valores compreendidos entre 1000 e 5000 ohm cm, e para materiais de aterro de 

origem industrial. Os valores das concentrações iônicas devem respeitar as seguintes 

condições: 

 

a) obras não inundáveis: 

 

(Cl)- < 200 mg/kg 

(S04) -- < 1000 mg/kg 

 

 

b) obras inundáveis: 

 

(Cl)- < 100 mg/kg 

(S04) -- < 500 mg/kg 
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5.2.2 – Armaduras 

As características mecânicas são determinadas por ensaios de tração, efetuados em 

amostras de armadura. O dimensionamento da seção das armaduras é feito a partir de uma 

espessura de cálculo “ec” definida pela relação: 

 

ec = en - es 

Onde: 

en – espessura nominal 

es – espessura de sacrifício, representando a espessura de metal suscetível de ser consumida 

por corrosão, uniforme ou quase uniforme, ao longo da vida da obra; os valores de es estão 

dispostos na Tabela 3, em função da vida útil da obra, da agressividade do meio e do 

material das armaduras. 

 

 

5.2.3 – Paramentos e acessórios 

 

5.2.3.1 – Paramentos 

 

Os paramentos de concreto constituem-se de peças pré-moldadas de concreto. (escamas), 

com resistência característica (fck) compatível com as hipóteses de cálculo estrutural 

atribuídas a  estas escamas. Devem ser evitados aceleradores de pega ou outros aditivos 

nocivos à galvanização das ligações embutidas nas escamas. O concreto utilizado na 

fabricação das escamas deve ser submetido ao ensaio referido em 5.2.4.2. 

 

 

5.2.3.2 – Acessórios 

 

5.2.3.2.1 – As juntas verticais são preenchidas com espuma de poliuretano de célula aberta 

ou outro material equivalente, que tenha função de filtro. 
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TABELA 3 – Valores de “es” em mm 

 Vida útil mínima 
Classificação da 

obra 
5

 

a

n

o

s 

30 

ano

s 

50 

an

os 

70 

ano

s 

 Material de armadura (A) 
 

Obras não 
inundáveis 

Obras inundáveis 
por água doce 

Obras inundáveis 
por água salgada 

Obras especiais A ser determinados em cada caso, por estudos 

especiais 

 

(A) A = aço sem revestimento 

        AZ = aço doce zincado 

5.2.3.2.2 – As juntas horizontais são constituídas de aglomerado de partículas de cortiça. 

 

5.2.3.2.3 – Os parafusos devem ser de aço de alta resistência, zincados a quente. O aço 

deve ser compatível com o referido em 5.2.4.3, no tocante ao controle de qualidade. 
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5.2.2.2.4 – As ligações, como as armaduras, devem ser tiras de aço-doce, zincadas por 

processo de imersão a quente. Devem atender ao controle de qualidade de 5.2.4.1. 

 

5.2.4 – Controle de qualidade 
 

5.2.4.1 – Armaduras e ligações 

 

As  armaduras e ligações devem atender as especificações de tração da NBR 6152. No 

tocante à zincagem, deve ser utilizado o especificado na NBR 6323. 

5.2.4.2 – Concreto 

 

O concreto utilizado na fabricação das escamas deve ser ensaiado segundo a NBR 5739. 

 

5.2.4.3 – Parafusos 

 

Os parafusos devem atender as determinações do método de ensaio prescrito pela DIN 934. 

 

5.3  EXECUÇÃO 
 

5.3.1 – Antes do início da montagem 

 

5.3.1.1 – Aprovação do material de aterro 

 

O conhecimento prévio do material de aterro é obtido por estudos geotécnicos, e sua 

importância depende das condições particulares de cada caso. 

 

5.3.1.2 – Equipamento 

 

Além do equipamento corrente de terraplenagem, deve ser previsto um compactador manual, 

para a faixa situada a menos de um metro do paramento, e um guindaste para duas 

toneladas, para transporte das escamas. 

 

5.3.1.3 – Materiais pré-fabricados 

 45



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.3/ ES-C05 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Aterros Reforçados 

DATA 
 
          2004 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 

Os materiais pré-fabricados (escamas, armaduras, parafusos e juntas) devem sofrer controle 

de fabricação, com ensaios de recebimento, a fim de garantir sua conformidade com as 

especificações. 

 

5.3.2 – Durante a montagem 

 

5.3.2.1 – Soleira 

 

Deve ser executada uma soleira de concreto simples para fins de nivelamento e 

regularização do primeiro nível de escamas. 

 

5.3.2.2 – Montagem 

 

Executar a primeira linha de escamas sobre a soleira, e em seguida lançar a primeira camada 

de aterro até o primeiro nível de armaduras. Compactar a camada aparafusar as armaduras. 

Colocar as juntas verticais e horizontais, e montar uma nova linha de escamas, prosseguindo 

com o aterro e compactação até o ponto onde deve ser instalado o segundo nível de 

armaduras, o processo deve ser repetido até o topo da obra. 

 

6.  INSPEÇÃO 
 

Devem ser observadas as recomendações da NBR 9288. 

 

 
Nota 1 – Os coeficientes de segurança mencionados no Capítulo 5 podem eventualmente vir a ser reduzidos, caso venham a
se adotar majorações dos esforços solicitantes (introdução do coeficiente de ponderação), como se proceder usualmente em
outras Normas Brasileiras e também nas normas para terreno reforçado por terra armada vigente em alguns países. 
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