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RESUMO:Este trabalho tem como objetivo apresentar o ma-
peamento geotécnico de um depósito de argila mole localizado 
na região de Guaratiba, Rio de Janeiro, onde o PCTEG (Polo de 
Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba) será instalado. 
Foi realizada uma descrição geológica e geomorfológica da área 
em estudo e foram apresentados as investigações preliminares de 
campo, que consistiram na realização de 234 sondagens à per-
cussão, e os parâmetros de compressibilidade, obtidos por meio 
dos ensaios de adensamento oedométrico em 30 amostras. Os re-
sultados obtidos foram comparados com os de outros depósitos de 
solos compressíveis localizados na Zona Oeste da cidade do Rio 
de Janeiro. Os principais métodos de construção de aterros sobre 
solos moles foram discutidos. Este estudo mostra a importância de 
se adequar o plano diretor do PCTEG às condições da fundação, 
devido à variabilidade de suas características e da estratigrafia.
PALAVRAS-CHAVE: Aterros sobre solos moles, argilas moles, 
solos compressíveis.

ABSTRACT: This study aims to present the geotechnical survey 
of a soft clay deposit located in the region of Guaratiba, Rio de Ja-
neiro, where the PCTEG (Polo de Ciência e Tecnologia do Exército 
em Guaratiba ) will be installed. In order to study the geotechnical 
aspects of the area, a geological and geomorphological descrip-
tion was developed. The preliminary field investigations comprised 
of 234 standard penetration tests and compressibility parameters 
were obtained through oedometer consolidation tests on 30 soil 
samples. These results were then compared with other compress-
ible soil deposits located at west of Rio de Janeiro city. Construc-
tion methods for embankments over soft soils were presented and 
discussed considering the tests results. This study shows the im-
portance of considering the geotechnical results when designing 
the PCTEG layout due to the variability of characteristics and stra-
tigraphy of Guaratiba clay deposit.
KEYWORDS: Embankments over soft soils, soft clay, 
compressible soils

 

1. Introdução
A costa brasileira é marcada pela ocorrência frequente 

de espessos depósitos de solos moles e, com o crescimento 
das áreas metropolitanas, é inevitável a construção de aterros 
sobre este tipo de depósito. Os solos moles são as argilas e 
siltes argilosos de umidade elevada, que apresentam baixa 
resistência ao cisalhamento, alta compressibilidade, baixa 
capacidade de carga (NSPT entre 0 e 4) e baixa permeabilida-
de. O lençol freático nestes depósitos coincide ou é próximo 
ao nível do terreno natural, ou seja, em geral os depósitos 
são saturados.

As características geotécnicas de depósitos de argilas 
moles ao longo do litoral brasileiro têm sido extensivamente 
estudadas nos últimos 60 anos. Em 1953, Pacheco Silva [1] 
publicou na Géotechnique uma discussão sobre a resistência 
ao cisalhamento de uma argila mole do Rio de Janeiro. Nas 
décadas de 70 e 80, foram desenvolvidos estudos acadêmi-
cos de alto nível em um depósito argiloso situado à margem 
do rio Sarapuí, localizado na Baixada Fluminense [2]. Estes 
estudos foram referência nacional para os estudos posterio-
res em solos moles brasileiros e ainda há estudos recentes 
conduzidos nesta região [3,4]. 

Ao longo da costa brasileira, vários depósitos argilosos 
foram estudados por diversos autores: Recife [5], Salvador 
[6], Santos [7], em Santa Catarina [8] e [9], no Rio Gran-
de do Sul [10], entre outros. Estes estudos acadêmicos, na 
maioria dos casos, subsidiaram projetos e obras de infraes-
truturas, como obras rodoviárias, portuárias e aeroportuárias.

No âmbito do Exército Brasileiro, destacam-se as experi-
ências acumuladas durante as obras de duplicação da rodovia 
BR-101 no Nordeste. Para transpor as regiões de solo mole, 
foram utilizadas várias técnicas construtivas, como o uso de 
drenos verticais pré-fabricados e de geogrelhas e bermas de 

equilíbrio; o uso de blocos de poliestireno expandido (EPS), 
em substituição ao solo compactado; e jet grouting [11].

Apesar dos inúmeros trabalhos publicados e da prática 
adquirida na execução de aterros sobre depósitos de argi-
las moles, principalmente nas últimas décadas, não é raro 
a ocorrência de rupturas de aterros, recalques excessivos e 
diferenciais, gerando prejuízos financeiros e atrasos nas en-
tregas das obras.

A Baixada de Guaratiba, assim como toda a Zona Oeste 
da cidade do Rio de Janeiro, é caracterizada pela ocorrência 
de depósitos de solos moles a muito moles. Na Zona Oeste, 
estes depósitos podem atingir espessuras da ordem de 22 m 
[12,13] e há vários exemplos de problemas ocorridos em 
obras sobre solos moles nas últimas décadas.

Um exemplo relativamente recente, que vem ocorrendo 
desde 2006, são as rupturas do pavimento das ruas e os danos 
na rede de saneamento do condomínio da Vila Pan-America-
na, na Barra da Tijuca, devido à baixa capacidade de suporte 
destes solos [14] e aos recalques da camada de argila mole. 
Outro problema ocorrido em 2013, foram os alagamentos no 
Campo da Fé, em Guaratiba, onde aconteceria um evento da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O local foi interditado 
após um período de chuvas intensas, usuais no verão carioca.

Ainda na região de Guratiba, os problemas constatados 
no pavimento do BRT (Bus Rapid Transit) Transoeste, como 
afundamentos excessivos, são provavelmente associados ao 
subleito inadequado.

Diante do exposto, há uma preocupação com a execução 
dos aterros e das fundações das obras prediais para implan-
tação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Gua-
ratiba (PCTEG). 

A elaboração de um mapeamento geotécnico 
na área de implantação do PCTEG é fundamental 
para a elaboração de um plano diretor do Polo, pois 
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permitirá a otimização do layout arquitetônico frente 
às características do terreno e a consequente redução 
de custos e prazos da obra, assim como o aumento da 
segurança durante a execução da obra e a minimização 
de manutenções devido a recalques pós-construtivos.

Este artigo busca contribuir para o conhecimento das 
características e propriedades geotécnicas do depósito onde 
será implantado o PCTEG. São apresentados e discutidos 
os resultados das investigações geotécnicas preliminares da 
área em estudo em comparação com dados geotécnicos de 
áreas próximas da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

2. Descrição do Local de Estudo
O Projeto do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército 

em Guaratiba (PCTEG) está inserido no contexto do Projeto 
de Transformação do Sistema de Ciência e Tecnologia do 
Exército (SCTEx) e será um complexo de base científica-
-tecnológica que agregará empresas cuja produção se baseia 
em pesquisas científicas e tecnológicas, centros de pesquisas 
científicas e empresas incubadas. O IME (Instituto Militar 
de Engenharia), que está inserido no PCTEG, é considerado 
como a organização-âncora do Polo.

A área destinada ao PCTEG está localizada na Baixada 
de Guaratiba, próxima à extremidade leste da Baía de Sepe-
tiba, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, como 
pode ser visualizado na Fig. 1a, indicada como área de es-
tudo.

As instalações que estarão inseridas dentro do PCTEG, 
conforme apresentado na Fig. 1b, serão: IME, Instituto Mi-
litar de Tecnologia (IMT), Centro Tecnológico do Exército 
(CTEx), Centro de Avaliações do Exército (CAEx), Centro 
de Desenvolvimento Industrial (CDI), Agência de Gestão e 
Inovação (AGI), Instituto de Pesquisa Tecnológica Avançada 
(IPTA), Incubadora de Empresas de Defesa (IED), Arsenal 
de Guerra do Rio de Janeiro (AGR), Base Administrativa do 
PCTEG e o Batalhão de Comando e Serviços.

Além da implantação do PCTEG na região, há um grande 
crescimento urbano no bairro de Guaratiba, principalmen-
te após a construção do túnel da Grota Funda ligando-o aos 
bairros Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca. O acesso 
facilitado, onde se destaca, além do túnel, a implantação do 
corredor exclusivo para os ônibus do sistema BRT, contribui 
para a expansão da região, o que significa obras para a im-
plantação de novos empreendimentos e também de obras de 
infraestrutura.

Para as novas construções do Polo, a área foi dividida em 
3 zonas de investigação, e o presente artigo engloba os estu-
dos realizados nas denominadas Zonas 1 e 2, onde há expec-
tativa de ser construído o novo IME. Complementarmente 
foram executadas investigações na Zona 3, para subsidiar os 
projetos de fundações nas áreas de PNR (Próprios Nacionais 
Residenciais). As Zonas 1 e 2 são separadas pela Avenida 
Dom João VI, conforme apresentado na Fig 2. A Zona 1 in-
clui uma área de cerca de 1,48km² e a Zona 2, 0,3km². 

Fig. 1: a) localização da área de estudo; b) Layout preliminar do PCTEG.
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Fig 2: Delimitação da área de estudo: Zonas 1 e 2 (Adaptado de [15]).

2.1. Descrição Geológica e Geomorfológica

A área em estudo, de acordo com o mapa geoambien-
tal (Fig. 3), tem a maior porção caracterizada como planície 
fluviomarinha (unidade 1) e a outra porção como planície 
fluviolagunar (unidade 2b1). Ambas as unidades são cons-
tituídas por sedimentos recentes, do Período Quaternário, e 
correspondem a terrenos inundados (1) ou inundáveis (2b1), 
de baixa capacidade de suporte e com alta concentração de 
sais e enxofres. 

Na planície fluviomarinha predominam sedimentos argi-
losos, ricos em matéria orgânica, e vegetação de mangue. 
Na planície fluviolagunar, além dos sedimentos argilosos, 
podem predominar os sedimentos argilo-arenosos, e, em re-
lação à vegetação, têm-se os denominados campos hidrófilos 
de várzea.

A dinâmica da sedimentação e a geomorfologia estão in-
timamente relacionadas a flutuações de níveis marinhos pre-
téritos [16]. Períodos de regressão e transgressão do mar são 
identificados no estado do Rio de Janeiro no trabalho desses 
autores, onde se tem indicações de que o nível do mar teria 
alcançado 4,8 m acima do atual há 5200 anos. 

Vários ciclos regressivos e transgressivos se sucederam 
até os dias atuais, explicando a progradação positiva dos 
sedimentos em direção à baía de Sepetiba e a formação da 
restinga de Marambaia. Registros indicam que após 2500 
anos (AP), o mar entrou no último grande ciclo regressivo 
e sofreu um abaixamento relativo até atingir a posição atual.

Fig. 3: Mapa Geoambiental do Rio de Janeiro: localização das 
Zonas 1 e 2 (presente estudo) e de um depósito de solo mole do 

Recreio. (Adaptado de [17]).

Segundo Massad [7], estes eventos, que favorecem a ero-
são e consequente remoção de cargas, explicam a condição 
de leve sobreadensamento das argilas das baixadas litorâne-
as brasileiras. 

Dias Brito e outros [18] também denominaram a região 
onde se encontra a área de estudo como planície de maré su-
perior. Segundo os autores, a região atualmente é alcançada 
apenas pelas marés de sizígia (altas) e, consequentemente, as 
exposições frequentes dos terrenos à alta incidência de raios 

solares contribuem para a formação de finas crostas de sal. 
Ao norte e a leste da área de estudo, destaca-se a forma-

ção do maciço costeiro granito gnáissico da Pedra Branca 
(unidade 15a2), do período Pré-Cambriano, de gradiente ele-
vado e altitude superior a 300m. Esta unidade apresenta, em 
geral, solos pouco espessos e alta suscetibilidade a processos 
de erosão e de movimentos de massa [17]. Essas caracte-
rísticas, somadas aos processos de denudação dos morros, 
contribuem para a distribuição errática dos sedimentos na 
baixada de Guaratiba. 

A limitação da baixada pelo maciço e o seu relevo pla-
no, mal a muito mal drenado, com nível d’água próximo ou 
coincidindo com a superfície, contribuem para a ocorrência 
de enchentes na região [19].

Ainda na Fig. 3, à direita do maciço da Pedra Branca, é 
destacada com um círculo uma área do bairro Recreio dos 
Bandeirantes, cujo depósito de solo mole, com espessuras 
variando de 2,0 m a 11,0 m, foi estudado por ocasião das 
obras de um condomínio residencial [20]. 

A área do Recreio (Fig. 3), apesar de sua proximidade 
com a área de Guaratiba, se encontra na planície fluviola-
gunar (2b1), assim como parte da Zona 1. Entretanto, os 
ambientes de deposição das duas áreas diferem entre si e 
estão separados pelo maciço da Pedra Branca, o que resulta 
em características geotécnicas diferentes entre os dois de-
pósitos, como será discutido adiante. Esta área também está 
próxima à unidade planície costeira (5a), a qual é formada 
por cordões litorâneos constituídos de sedimentos quaterná-
rios, arenosos, de origem marinha, permeáveis. A ocorrência 
destes depósitos sedimentares de areia, de maior capacidade 
de carga, explicam em parte o fato da expansão imobiliá-
ria da Barra da Tijuca e Recreio ter ocorrido primeiramente 
na orla marítima. Não muito distante desta área, ocorre uma 
formação semelhante, nos bairros de Ipanema e Leblon, Rio 
de Janeiro, que são compostos de areias compactas e muito 
compactas, ou seja, um cordão litorâneo arenoso, fechando a 
Lagoa Rodrigo de Freitas [21].

Com relação à pedologia, Santos [19] identifica os solos 
da região onde se encontram as Zonas 1 e 2 como gleissolos 
salinos indiscriminados (GIS), baseado no levantamento fei-
to pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA). Os gleissolos são solos minerais hidromórficos e 
podem apresentar aspecto acinzentado, esverdeado ou azula-
do, e são caracterizados pela textura argilosa a muito argilosa 
e pela baixa permeabilidade. Como os solos da unidade GIS 
estão sujeitos à influência das marés, a concentração de con-
chas marinhas a partir de 50 cm de profundidade é comum e 
favorece a redução dos compostos de enxofre. Assim, é usual 
a ocorrência de conchas em profundidades elevadas, como 
por exemplo, observado na área do Recreio, onde em pro-
fundidades de 9 m ainda havia conchas nas amostras de solo.

3. Investigações Geotécnicas
A partir da descrição geológica e geomorfológica, já era 

possível prever que a área destinada ao PCTEG se encontra-
ria em região de depósitos de solos moles e/ou muito mo-
les. O segundo passo do estudo consistiu em reunir dados de 
estudos geotécnicos realizados em áreas próximas, da Zona 
Oeste da cidade do Rio de Janeiro, também formadas por 
sedimentos compressíveis e de baixa resistência. Os dados 
geotécnicos obtidos estão reunidos na Tab. 1.

A área mais próxima da região de estudo onde foram re-
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alizadas investigações geotécnicas, por ocasião das obras do 
corredor destinado ao BRT, é a Av. Dom João VI [22]. Uma 
vez que este corredor divide as Zonas 1 e 2, conforme obser-
vado na Fig. 2, tem-se a expectativa de que nestas áreas as 
características dos solos sejam semelhantes, apesar da gran-
de variação da estratigrafia.

Na avenida, as espessuras de solos moles identificadas nas 
sondagens variaram de 2 m a 13,5 m, a umidade natural variou 
entre 55% a 139%, o índice de plasticidade variou entre 62% e 
103% e o índice de vazios variou entre 1,51 e 3,65. Em relação 
aos parâmetros obtidos nos ensaios de adensamento oedomé-
trico realizados naquela área, a razão de compressão Cc(1+e0) 
variou entre 0,30 e 0,55 e o coeficiente de adensamento vertical, 
em 10- 8 m²/s, variou entre 1,4 e 2,4.  

Cabe ressaltar que valores elevados de CR = Cc (1+e0, por 
exemplo, da ordem de 0,4, são indicativos de magnitudes de re-
calques elevados. Por outro lado, valores baixos de coeficiente 
de adensamento vertical, por exemplo da ordem de 10-8 m²/s, 
são indicativos de prazos longos para a obra, pois este parâ-
metro é diretamente proporcional à permeabilidade do solo. 
Os prazos de obras podem ser reduzidos com a utilização de 
drenos verticais para aceleração do processo de adensamento. 
Assim, devido à alta compressibilidade e à baixa permeabili-
dade do solo de fundação, na execução das obras do corredor 
BRT, foram utilizados drenos verticais, de forma a acelerar os 
recalques, além de sobrecarga para compensar os recalques dos 
aterros.

Ainda na área do BRT de Guaratiba, as resistências não 
drenadas (Su) eram muito baixas, variando de 9 kPa a 14 kPa, 
o que conduziu à utilização de bermas de equilíbrio com re-
forço de geogrelha para garantir a estabilidade quanto à rup-
tura naquela obra.

Na Tab. 1 também podem ser observados dados geotécnicos 
de um depósito localizado na região de Santa Cruz [23], de ou-
tros estudos conduzidos em depósitos localizados em Guaratiba 
[19], de um depósito localizado no Recreio dos Bandeirantes, 
correspondente à área circulada na Fig. 3 [20], e de mais dois 
depósitos situados na Barra da Tijuca [24,25]. 

O depósito de solo mole localizado no Recreio dos Ban-
deirantes (Fig. 3) possui valores muito elevados de umidade 

natural, chegando a 950%. Este valor corresponde à camada 
superficial de turfa, que atinge até 3 m de espessura, e é a maior 
responsável pelos elevados valores de recalques medidos no lo-
cal. Os recalques primários e secundários estimados em projeto 
foram da ordem de 4,3 m, considerando a área de camada argi-
losa mais espessa [20]. 

A solução adotada no Recreio para estabilizar o aterro 
na cota final de +2,6 m, em até 30 meses, que era o pra-
zo da obra, foi a construção do aterro em três etapas sobre 
drenos verticais com sobrecarga. Devido à baixa resistência 
não drenada do depósito, foi necessário ainda o emprego de 
geotêxtil como reforço construtivo sob o aterro de conquista 
e geogrelha no bordo do aterro, na região de maior espessura 
de argila mole [20]. 

Observa-se que os depósitos de solos moles situados a 
oeste do maciço da Pedra Branca apresentam características 
semelhantes entre si, assim como aqueles localizados a leste 
do maciço. Cabe ressaltar que os depósitos de solos moles da 
Barra da Tijuca e do Recreio estão entre os que apresentam 
as piores características geotécnicas na costa brasileira [13]. 
Segundo os ensaios preliminares, as argilas de Guaratiba e 
de Santa Cruz apresentam características geotécnicas um 
pouco mais favoráveis em comparação com aquelas argilas, 
pois apresentam wn, IP, e0 e teor de matéria orgânica menores. 
Entretanto, ainda assim, a construção sobre estes depósitos 
vai requerer cuidados com as investigações de campo e la-
boratório, com o dimensionamento e o planejamento da obra 
no que se refere a prazos, e o posterior monitoramento da 
construção dos aterros nestas áreas, a exemplo da obra do 
BRT, que foi instrumentada e monitorada.

3.1. Programação das investigações geotécnicas

Após a análise dos dados de regiões próximas, foram 
programadas as investigações geotécnicas. A primeira fase 
de investigação consistiu na realização de duas campanhas 
de sondagens à percussão. Na primeira campanha foram pro-
gramadas 80 sondagens na Zona 1, 18 sondagens na Zona 2 e 
24 sondagens na Zona 3, e na segunda campanha foram pro-
gramadas 80 sondagens na Zona 1 e 32 sondagens na Zona 
2, totalizando 234 verticais, conforme apresentado na Fig. 4.

Tabela 1: Dados geotécnicos de alguns depósitos de solos moles a muito moles da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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Devido às suas limitações, as sondagens à percussão têm 
como objetivo principal fornecer subsídios para o mapea-
mento geotécnico das camadas compressíveis e para o pré-
-dimensionamento das fundações profundas. Além da iden-
tificação preliminar da estratigrafia do subsolo, as sondagens 
forneceram a identificação do nível d’água e as amostras 
deformadas coletadas para determinação da umidade natural 
dos solos compressíveis a cada metro de profundidade em 
algumas verticais. Este conjunto de informações foi funda-
mental para a escolha do local das ilhas de investigação e 
para a determinação das profundidades dos ensaios de dis-
sipação de poropressão realizados com o piezocone (CPTu), 
dos ensaios de palheta e das coletas de amostras indeforma-

das.
Na Fig. 4 também é apresentada a localização das ilhas 

de investigação, que são os locais onde ensaios especiais fo-
ram realizados. Cada ilha é composta de uma sondagem à 
percussão, ensaio de palheta (Vane Test), piezocone (CPTu) 
com medida de dissipação de poropressão e retirada de 
amostras indeformadas tipo Shelby. As verticais dos ensaios 
de campo e da coleta de amostras de uma mesma ilha são 
espaçadas entre si de 2,0 m a 4,0 m. Este procedimento pos-
sibilita a complementação dos resultados dos diferentes en-
saios, e também verificar a coerência dos resultados obtidos 
por diferentes métodos de investigação, além de possibilitar 
o estabelecimento de correlações entre os parâmetros geo-

Fig 4: Localização das sondagens e detalhe das ilhas de investigação.

Fig. 5: Mapa de isoespessuras das Zonas 1, 2 e 3, BRT e regiões próximas.
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técnicos do depósito.
Foram realizadas coletas de amostras indeformadas em 

12 verticais na Zona 1, e 3 verticais na Zona 2. A quantidade 
de coleta variou de 1 a 3 por vertical, sendo que no total fo-
ram 30 coletas. Nas amostras indeformadas foram realizados 
ensaios de adensamento oedométrico convencionais, de ca-
racterização completa e de determinação do teor de matéria 
orgânica, conforme descrito em detalhe por [26].

A partir dos valores de SPT foram identificadas camadas 
de solos muito moles (NSPT < 2) de até 14 m de espessura. As 
maiores espessuras, acima de 11 m, ocorrem nas proximida-
des da Av. Dom João VI, conforme observado no mapa de 
isoespessuras (Fig. 5). Neste mapa foram incluídos também 
os resultados de investigações de áreas adjacentes, a exem-
plo da área do BRT, totalizando 297 sondagens. 

Nota-se na Fig.5 que toda a Zona 2 possui espessuras de 
solo mole acima de 4 m, sendo grande parte acima de 8 m. Já 
na Zona 1, predominam camadas argilosas com espessuras 
entre 4 m e 8 m e as espessuras menores, ou mesmo a ausên-
cia de solo mole, estão no entorno da área, onde, provavel-
mente, as cotas do terreno são mais elevadas.

Um perfil geológico-geotécnico foi elaborado com base nas 
sondagens da linha de frente da Zona 1, ou seja, próximas à ave-
nida, e pode ser observado na Fig. 6. Observa-se a existência de 
uma camada de argila siltosa mole, de cor cinza, com espessura 
variando entre 6,5 m e 12,5 m, seguida de uma camada de areia 
argilosa de espessura variando entre 0,5 m e 4,0 m. Abaixo da 

camada arenosa tem-se, tipicamente, um solo residual seguido 
de rocha alterada, esta a partir de 12,8 m a 26,1 m de profun-
didade. A linha do N.A encontra-se próxima à superfície, com 
profundidade variando entre 0,48 m e 0,58 m. 

Na Fig. 7 são apresentados os perfis de umidade natural 
das Zonas 1 e 2, obtidos a partir das amostras coletadas no 
amostrador SPT junto com os dados obtidos nos ensaios rea-
lizados na área do BRT. Observa-se que os valores de wn das 
camadas de solo mole estão entre 12% e 160% na Zona 1. 
Na Zona 2 os valores de wn variaram entre 14% e 159%. A 
ocorrência de valores de umidade natural da ordem de 15% 
provavelmente deve-se à presença de areia nas amostras. 
Não se observaram valores de umidade superiores a 160%, 
comumente encontrados na região da Barra da Tijuca e Re-
creio. Não há também registro de ocorrência de espessuras 
significativas de turfas nestas investigações.

Esta faixa de umidade é esperada, pois os valores de wn 
da região variaram entre 40% e 147%. Assim, observa-se 
que os valores máximos de wn dos depósitos situados a leste 
do maciço da Pedra Branca, ou seja, bairros do Recreio e 
Barra da Tijuca, são bem maiores em função da grande quan-
tidade de matéria orgânica daqueles depósitos e também dos 
diferentes ambientes de deposição.

É importante ressaltar que os valores mais elevados de umi-
dade são associados a solos de elevada compressibilidade e bai-
xa resistência, o que influencia a escolha da metodologia cons-
trutiva a ser adotada na construção de aterros sobre estes solos.

Fig. 6: Perfil geológico-geotécnico de uma seção da Zona 1.

Fig. 7: Perfis de umidade natural das amostras das Zonas 1 e 2 e amostras da área do BRT.
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Tabela 2: Resultados preliminares dos ensaios de laboratório

3.2. Ensaios de laboratório

A Tab. 2 reúne alguns parâmetros dos corpos de pro-
va submetidos aos ensaios oedométricos e a qualidade das 
amostras de acordo com os critérios de classificação de 
Lunne e outros [27] e de Coutinho [28].

A avaliação da qualidade das amostras permite verifi-
car a confiabilidade dos resultados obtidos nos ensaios de 
adensamento oedométrico e outros ensaios, a exemplo do 
ensaio triaxial, já que as amostras de boa qualidade são 
fundamentais para a obtenção de parâmetros para projeto. 
No entanto, devido às dificuldades inerentes à amostragem 
do solo mole, 33% das amostras foram classificadas como 
ruins a muito ruins. Este percentual, apesar de aparente-
mente elevado, é o usualmente obtido mesmo quando se 
tem cuidado na coleta de amostras indeformadas e na pre-
paração dos corpos de prova dos solos moles da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro. 

Marques e outros [29] avaliaram a qualidade de amos-
tragem de amostras coletadas na Barra da Tijuca e Recreio 
e observaram que somente 24% das amostras foram de ex-
celente ou boa qualidade em um universo de 33 amostras 
ensaiadas, apesar de todos os cuidados com os procedimen-
tos de coleta e manuseio das amostras.

Baroni [24], por exemplo, apesar de todos os procedi-
mentos aplicados em sua dissertação de mestrado visando 
à minimização do amolgamento, obteve 28% das amostras 
com qualidade ruim, segundo o critério de Coutinho [28]. 
Este padrão de qualidade foi superior ao usual de ensaios 
realizados em projetos na região da Barra da Tijuca, descri-
to por Marques e outros [29], onde os solos são mais com-
pressíveis que os de Guaratiba, e consequentemente mais 
difíceis de coletar amostras de boa qualidade.

Os valores de CR das amostras com qualidade satisfató-
ria, seguindo o critério Lunne e outros [27], variaram entre 
0,27 e 0,51. Esta faixa de valores se enquadra dentro da 
esperada para a região de Guaratiba, considerando-se os re-
sultados de outros depósitos próximos apresentados na Tab. 

1. Estes valores relativamente elevados de CR são indica-
tivos de elevadas magnitude de recalques, considerando-se 
as alturas de aterro usuais na região de Guaratiba.

O índice de vazios, excluindo-se os valores das amos-
tras de qualidade ruim, variou entre 1,83 e 3,87. Esta fai-
xa se encontra em concordância com o apresentado para 
outros depósitos de solos moles da região de Guaratiba e 
também de Santa Cruz. Observa-se que os valores máximos 
de e0 na região do Recreio dos Bandeirantes e da Barra da 
Tijuca são bem mais elevados (Tab. 1), em função da pre-
sença de turfa nestes depósitos.

O nível d’água medido durante a execução das SPs cor-
respondentes às amostras constantes na Tab. 2 variou entre 
0 m e 1,27 m abaixo da superfície do terreno. Estes valores, 
no entanto, podem variar muito conforme a data de medida, 
pois dependem da estação do ano. Há períodos do verão, 
por exemplo, em que a área fica alagada.

4. Metodologias Construtivas de Ater-
ros Sobre Solos Moles

A cota acabada mínima dos aterros estipulada pela Fun-
dação Rio Águas na região de Guaratiba é da ordem de 
3 m. Porém, devido à baixa permeabilidade do depósito em 
estudo e o fato de o lençol freático estar próximo ou coin-
cidindo com o terreno, estudos mais aprofundados sobre a 
cota preliminar da Fundação Rio Águas e a macro e micro-
drenagem deverão ser conduzidos para a região do PCTEG.

Assim, são esperados aterros convencionais com espes-
suras da ordem de 5 m para compensar os recalques pri-
mários e secundários, e os aterros se estabilizarem na cota 
+3 m. Esta exigência, associada às características do terreno 
de fundação das Zonas 1 e 2, leva à necessidade de adoção 
de alternativas construtivas que garantam a estabilidade do 
aterro, devido à baixa resistência esperada deste depósito e 
ao mesmo tempo minimize os recalques pós-construtivos.

Alguns métodos construtivos de aterros sobre solos 
moles são apresentados na Tab. 3, incluindo as respectivas 
referências bibliográficas. A escolha do método construtivo 
dependerá de fatores como: profundidade e espessura da 
camada de solo mole; altura de aterro; finalidade da área 
tratada, ou seja, se é possível conviver ou não com os re-
calques pós-construtivos; prazos; custos; materiais dispo-
níveis, entre outros.

Nascimento [30] elaborou um estudo de avaliação de 
alternativas de métodos construtivos de aterros de vias ur-
banas, construídos sobre solos moles da Região Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. O autor estudou o banco de dados 
geotécnico de 11 depósitos da região e elaborou modelos 
comparativos para 4 destes depósitos. Foi então determi-
nada a alternativa construtiva mais adequada para estes 
diferentes modelos geotécnicos, sob o ponto de vista técni-
co, de prazo e de custo construtivo. O autor concluiu que, 
dependendo do depósito estudado, pode haver variação da 
técnica mais viável economicamente, à medida que se varia 
a espessura de solo mole. O autor alertou também que os 
custos construtivos médios de cada solução devem ser uti-
lizados com cautela, por serem influenciados pelas carac-
terísticas geotécnicas do depósito e pelo método utilizado 
para o dimensionamento da solução.
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Tabela 3: Métodos construtivos usuais para construção de 
aterros sobre solos moles 

Fonte: Adaptado de [12] 
A grande variabilidade da estratigrafia, como observado 

no mapa de isoespessuras de solo mole (Fig. 5), provavel-
mente conduzirá a soluções diferenciadas, conforme o uso 
da área e a respectiva estratigrafia. Como a escolha das al-
ternativas construtivas é dependente da estratigrafia da área, 
no mapeamento geotécnico apresentado na Fig. 5 foram de-
finidas 3 faixas de variação de espessuras e para cada faixa 
há uma expectativa de solução. Para a faixa de 0 m a 4 m a 
solução usualmente adotada é aterro convencional, mas com 
prazos construtivos elevados. Para a faixa de 4 m a 8 m o uso 
de drenos verticais tende a ser mais vantajoso em termos de 
prazo e custos. Para a terceira e última faixa, correspondente 
a espessuras acima de 8 m, deve ser feita uma análise mais 
criteriosa, com relação a custo, prazo e desempenho dos re-
calques, comparando-se, basicamente, as soluções de drenos 
x colunas granulares x soluções estruturadas.

Nas áreas de jardins, por exemplo, os recalques pós-
-construtivos admissíveis podem ser mais elevados. Entre-
tanto, nas tubulações de água, de esgoto e de gás, não podem 
ocorrer recalques diferenciais, com risco de apresentar os 
mesmos problemas ocorridos na Vila do Pan.

As soluções estruturadas podem ser uma boa alternativa 
nas regiões onde os recalques pós-construtivos admissíveis 
são baixos. Entretanto é fundamental o cuidado no detalha-
mento das regiões de interface de soluções diferentes, pois 

nestas áreas ocorrem os maiores problemas de desempenho 
deste tipo de obra.

5. Conclusões
Nas áreas destinadas às novas construções que farão par-

te do complexo do PCTEG ocorrem solos moles de espessu-
ra variada de 0,5 m a 14,0 m, com elevados valores de umi-
dade, índice de vazios e compressibilidade. A proximidade 
com outros depósitos de solos moles investigados permite 
pressupor a respeito dos demais parâmetros, ou seja, baixa 
permeabilidade e baixa resistência ao cisalhamento.

Embora o mapa geoambiental indique a mesma unidade, 
e, consequentemente, os mesmos solos para a área localizada 
no Recreio dos Bandeirantes e parte da Zona 1, as caracterís-
ticas geotécnicas na região de Guaratiba se apresentam mais 
favoráveis que a da área do Recreio descrita por Almeida e 
outros [20] para a construção dos aterros e das fundações, 
já que os valores de CR e de umidade da argila de Guarati-
ba são menores. Além disso, destaca-se que no depósito em 
estudo não foram identificadas as turfas altamente compres-
síveis, comuns nos terrenos do Recreio e da Barra da Tijuca.

De forma a complementar ao mapeamento do depósito, 
ensaios especiais estão em andamento, incluindo ensaios de 
piezocone, com medida da dissipação da poropresão, e en-
saios de palheta, necessários para a melhor caracterização 
geotécnica da área. Os resultados destes ensaios geotécnicos 
subsidiarão os projetos de aterros e fundações do complexo 
e permitirão o detalhamento das soluções.

A partir do mapeamento geotécnico e das características 
dos solos das Zonas 1 e 2 apresentados, é recomendada que 
na definição do plano diretor do PCTEG sejam consideradas 
as condições das fundações apresentadas no mapeamento, 
idealmente, priorizando a construção nas áreas de menor es-
pessura de solo compressível.
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