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1. OBJETO  

O presente documento tem por objetivo apresentar as recomendações a serem 

empregadas na recomposição (aterro) de uma cavidade observada na quadra 51 do 

campus da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, localizada no distrito de 

Barão Geraldo, município de Campinas-SP. 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Dentro do campus localizado no distrito de Barão Geraldo da Universidade Estadual de 

Campinas, mais especificamente na Quadra 51, é observada a presença de uma cavidade, 

a qual é objeto do presente documento, no que tange à sua recomposição (aterro), 

permitindo o nivelamento dessa região com as cotas médias do terreno no entorno. 

Esta cavidade possui uma área com aproximadamente 1.800 m², cerca de 80 m de 

extensão e profundidade (topo até a base) de aproximadamente 15m. No interior da 

cavidade é observada a presença de um grande volume de água, em que a lâmina d’água 

encontra-se na região do nível 639 m. 

A seguir são apresentadas algumas fotografias que ilustram a condição atual da cavidade. 

 

Foto 2.1 – Vista geral do “fundo” da cavidade 
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Foto 2.2 – Vista geral da “entrada” da cavidade  

 

 

 

Foto 2.3 – Nível d’água próximo na região da cota 638,50m 
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Foto 2.4 – Rocha aflorante (cota 639,0m) 

 

 

 



-6- 

PROJETO EXECUTIVO PARA ATERRO DE CAVIDADE EXISTENTE EM TERRENO 

NA QUADRA 51 DA UNICAMP  

CEPETROaterro_GEO_PE_F02_TXT 

 

Foto 2.5 – Presença de vegetação, chapisco de concreto e tela nos taludes  

 

3. PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO (ATERRO) DA CAVIDADE 

3.1 LIMPEZA DA ÁREA 

Deverá ser considerada a remoção de toda a vegetação superficial no entorno da cava, 

bem como os entulhos, de todo o canteiro existente, inclusive os depósitos de areia, solo, 

brita e materiais presentes na área a fim de iniciar qualquer trabalho e servir de base para 

a implantação de novo canteiro de obra, antes da limpeza da cava. 

A área total do local é de 7.203 m², aproximadamente, em área levantada através de 

projeto planialtimétrico e nele estão materiais remanescentes da obra anterior, como 

entulhos, depósitos de materiais de empréstimo e canteiro de obras composto por 4 

edificações em madeira. O local deve estar livre de qualquer obstáculo antes da execução 

dos serviços de terraplenagem. O volume estimado de materiais a serem removidos é de 

cerca de 200 m³, entre materiais do canteiro, entulhos e outros existentes. Os materiais 

devem ser removidos para área de bota-fora. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA CAVIDADE 

3.2.1 BOMBEAMENTO E ESTABILIZAÇÃO DO NÍVEL D’ÁGUA 

Inicialmente, deverá ser realizado o bombeamento direto superficial, com o emprego de 

bombas submersíveis instaladas dentro da cavidade para a retirada/esgotamento da 

água. Cuidados especiais deverão ser tomados, podendo ser indicado o emprego de 

filtros, caso seja verificada a presença de materiais granulares (areia) ou vegetação, que 

possam danificar o sistema de esgotamento empregado. Eventualmente, com o intuito de 

estabilizar o nível d’água propiciando condições de trabalho (escavação e recomposição) 

no interior da cavidade, poderá ser necessário empregar um sistema de rebaixamento 

provisório do lençol freático com o uso de bombas e ponteiras filtrantes. 

A quantidade e capacidade das bombas a serem empregadas deverá ser 

definida/confirmada pelo executor, devendo ser compatível com o volume e tempo 

disponível para o esgotamento da cavidade, o qual deverá ser verificado/estimado 

previamente ao início dos trabalhos.  

De forma indicativa, com base no levantamento realizado na área de interesse, foi 

estimado que o volume de água no interior da cavidade seja da ordem de 1.850 m³. 

Considerando o emprego de uma bomba submersa com vazão de captação de                   
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60 m³/hora e uma eficiência da ordem de 80%, estima-se que o esgotamento da água no 

interior da cavidade demande aproximadamente 38,5 horas de trabalho, ou seja, possa 

ser realizado em um período de 5 dias, considerando turnos de 8 horas.  

Caso seja necessário realizar em um período menor, poderão ser empregadas bombas 

com maior vazão, aumentar a quantidade de bombas e/ou o tempo de bombeamento. 

De qualquer forma, recomenda-se que o esgotamento não seja realizado de forma muito 

acelerada, permitindo que o maciço também reduza sua saturação gradualmente. 

Com relação ao volume esgotado, cabe destacar que toda a água captada deverá ser 

conduzida para poços de armazenamento com dimensões compatíveis, de onde deverão 

ser direcionados para fora da área de trabalho. Para a destinação final da água, deverá 

ser avaliada suas características, e em função de sua qualidade, estas poderão ser 

restituídas para corpos d’água e/ou submetidas a tratamentos, conforme indicação da 

equipe de fiscalização. 

O estudo de rebaixamento não faz parte do escopo desse projeto, e caso seja necessário, 

deverá ser objeto de estudo e contrato complementar. 

3.2.2 LIMPEZA DA CAVIDADE 

Após o esgotamento da cavidade, deverá inicialmente ser verificada as condições de 

segurança locais (estabilidade dos taludes), para então a partir de então ser iniciada a 

limpeza da cavidade e área do entorno.  

De forma geral, a limpeza da cavidade e entorno contempla a limpeza de toda a área 

objeto de recomposição, devendo ser retirada toda a capa vegetal (grama e plantas em 

geral), removida a camada superficial dos taludes, onde foi observada a presença de um 

chapisco de cimento e tela metálica, remoção do material de baixa consistência na base 

(lama), bem como de todo material presente na superfície que possa prejudicar os serviços 

e comprometer a estabilidade das camadas a serem compactadas. 

Também deverão ser removidos eventuais elementos de concreto presentes na região da 

cavidade, bem como blocos de rocha que podem ser soltos (chocos) e/ou facilmente 

destacáveis (cascas de rocha). 

Todo material removido deverá ser convenientemente destinado à locais de bota-fora ou 

bota-espera (para os materiais passível de reaproveitamento), devidamente autorizados 

pela fiscalização da obra.  

3.2.3 TRATAMENTO DE FUNDO E PREPARO DO TERRENO NATURAL 

Uma vez realizada a limpeza da cavidade e área do entorno, deverá ser realizado o 

tratamento no fundo da cavidade, permitindo dessa forma a construção de uma base 

estabilizada que permita a movimentação de maquinário durante os serviços de 

escavação e compactação. 
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Dada à dificuldade de remover todo o material compressível da base, recomenda-se 

remover o material de baixa consistência (lama) e realizar um tratamento para a 

estabilização da camada sobrante. Considerando que essa camada ainda possa ter baixa 

capacidade de suporte e a presença d’água, é recomendada a execução de uma camada 

de agulhamento. Tal técnica consiste em lançar/espalhar rachão (ou brita de maior 

graduação) sobre o terreno e realizar a compactação desse material contra o terreno de 

baixa capacidade, “agulhando” o material grosseiro no terreno local. O agulhamento deve 

ser realizado até que seja possível observar que há uma estabilização no material 

compactado, em que não é mais perceptível a penetração do rachão (brita) no terreno, 

formando um colchão granular estável. 

Para o agulhamento deverá ser empregado um material com graduação variando de 

rachão para brita#2, classificado de acordo com a HRB-AASHTO como solo 

CLASSE/GRUPO A1, e de acordo com a tabela SUCS como “G” (brita). Este material deve 

ter diâmetro variando de 40 a 100mm e D50 de 65mm. 

Sobre esse colchão, deverá ser executada uma camada de transição, composta por 

pedregulho e areia. A camada de transição deve restringir a migração das partículas de 

solo compactado para o interior das camadas inferiores, compostas por material granular. 

O material a ser empregado na camada de transição possui graduação variando de 

pedregulho para areia grossa, classificado de acordo com a HRB-AASHTO como solo 

CLASSE/GRUPO A1, e de acordo com a tabela SUCS como “GW a GP” (misturas de 

pedregulhos com areia). Este material deve ter diâmetro variando de 3,5 a 12mm e D50 

de 6,5mm.  

Após a execução do tratamento na base, poderá ser iniciado o preparo do terreno para 

a execução das camadas de solo compactado, que irão recompor toda a cavidade. 

Previamente à compactação do aterro, as superfícies existentes deverão ser 

convenientemente preparadas para aumentar a aderência das camadas compactadas 

com o terreno local.  

Na base, é recomendada a escarificação da superfície, desagregando o solo superficial, 

enquanto que nos taludes é recomendada a execução de um denteamento 

(escalonamento) da superfície, de forma com que a compactação seja realizada contra o 

maciço, melhorando seu contato e aderência (Figura 3.1). De forma orientativa, 

recomenda-se que os degraus tenham alturas similares ou múltiplas à altura das camadas 

finais compactadas. Considerando que as camadas finais compactadas devem ter altura 

máxima de 0,25m, recomenda-se que os degraus tenham altura de 0,25 ou 0,50m. Na 

horizontal, o comprimento pode ser variável, em função da inclinação do talude, porém, 

é recomendado que a base não seja inferior a 0,30m. 
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Figura 3.1 – Detalhe do denteamento/escalonamento do talude  

A etapa de denteamento dos taludes e compactação dos aterros podem ser intercaladas, 

ou seja, executadas a cada nível, conforme preferência do executor e desde que 

previamente aprovada pela fiscalização. 

Os materiais escavados nessas etapas também deverão ser destinados à áreas de bota-

fora e bota espera, previamente indicadas e aprovadas pela fiscalização. 

3.2.4 RECOMPOSIÇÃO COM ATERRO COMPACTADO 

Uma vez realizado toda a preparação da base (fundo da cavidade) e preparado o terreno 

nos taludes, dar-se-á início a recomposição da cavidade com a execução de camadas de 

solo compactado. 

Caso seja observada a necessidade em campo, para facilitar o acesso de equipamentos 

na cavidade mais profunda, poderá ser construída uma rampa de acesso com o próprio 

material a ser empregado na recomposição. Esta rampa de acesso pode ser construída 

de forma similar à execução de um aterro de conquista, com o lançamento e compactação 

do material, que a superfície final (rampa) tenha uma inclinação de 8 a 10%. 

O material (solo) a ser empregado no reaterro deverá ser composto por solo de boa 

qualidade, isento de matéria orgânica, restos de entulho ou materiais expansivos. É 

recomendado o emprego de solos predominantemente arenosos, com menos que 40% 

de finos, classificados como solos de CLASSE/GRUPO A2 pela tabela da HRB-AASHTO, e 

como solos tipo “SF a SC” (areia siltosa e areia argilosa) pela tabela SUCS. Para a região é 

indicado o emprego de solos com características (texturas) de qualidade similar ao solo 

local, de forma que as características de desempenho do maciço sejam similares (fluxo e 

deformação).  

Previamente ao uso na obra, o material (solo) a ser empregado deverá ser submetido a 

ensaios de laboratórios, que deverão confirmar suas características e aplicabilidade na 

obra, bem como as orientações e requisitos a serem adotados durante os serviços de 

terraplenagem. 
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Das notas referidas no desenho CEPETROaterro_TOP_PE_F04_DES_R00 estão abaixo 

relacionadas: 

1.  Divergências na topografia deverão ser adaptadas na obra sempre respeitando as 

seções de referência e tipos de matérias empregados. 

2.  A profundidade da base poderá ser adaptada em função dos materiais 

encontrados durante a etapa de escavação, a qual deverá remover todo o material 

de baixa consistência encontrado na base. 

3.  A primeira camada de recomposição compreende o emprego de uma camada 

rachão que deverá se compactado contra o terreno natural (agulhado), com o 

emprego de equipamento mecanizado com peso estático de pelo menos 9 ton. A 

quantidade de passadas deverá ser suficiente para a máxima penetração do rachão 

na camada mole, e formação de uma base firme. 

4. Sobre a camada de rachão deverá ser executada uma camada de transição com 

pedrisco e areia grossa compactada, com espessura de aproximadamente 0,50m. 

5. O solo a ser utilizado na recomposição da cavidade deverá conter o máximo de 

40% em peso passando na peneira #200. Deverá estar livre de matéria orgânica, 

turfa e argila mole. 

6. O solo deverá ser compactado com equipamento mecânico tipo rolo vibratório em 

camadas de espessura máxima final de 25 cm e com grau de compactação mínimo 

de 98% (energia normal – PN 98%), e desvio de umidade de 2% em relação a 

ótima. 

7.  Deverão ser realizados ensaios de laboratório para determinação da umidade 

ótima e curvas de compactação dos solos e deverão ser realizados ensaios de 

compactação em todas as camadas a cada 100 m2 de praça de compactação. Os 

resultados deverão ficar disponíveis para a fiscalização. Toda a terraplenagem, 

compactação e ensaios são de responsabilidade da empresa de terraplenagem. 

8.  Na região dos taludes deverão ser executados degraus (escalonamentos) com 

altura de 0,25m ou 0,50m, múltiplos das camadas finais, de forma a garantir maior 

aderência das novas camadas no terreno existente. 

9. Na camada final (superficial) poderá ser empregado o solo de bota espera, e nesse 

realizado o plantio de placas de grama para a recomposição da vegetação no local. 
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3.2.5 COBERTURA FINAL (REVEGETAÇÃO) 

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento da vegetação na área da cavidade, os últimos 

30cm na área de projeção da cavidade, deverão ser executadas com solo levemente 

compactado, sendo recomendada uma compactação manual, apenas para 

reconformação/regularização da superfície. 

Sobre essa área e na área do entorno em que foi realizada a limpeza, deverá ser realizado 

o plantio de grama em placas, para promover um aspecto natural e proteger a superfície 

do terreno contra eventuais processos erosivos. 

3.3 EVENTUALMENTE, CASO SEJA OBSERVADA ALGUMA LINHA DE DRENAGEM 

PREFERENCIAL, PODERÁ SER EXECUTADO UM ELEMENTO DE DRENAGEM 

(CANALETA CIRCULAR OU TRIANGULAR). CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

NATURAIS EMPREGADOS NA RECOMPOSIÇÃO 

3.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA RECOMPOSIÇÃO  

A seguir são apresentadas as tabelas de referência HRB-AASHTO (Figura 3.2) e SUCS 

(Figura 3.3), usualmente empregadas na classificação de solos. 

 

Figura 3.2 – Tabela de Classificação de Solos  HRB-AASHTO 
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Figura 3.3 – Tabela de Classificação de Solos  SUCS 

 

Com base nas indicações da norma NBR 6502 – Rochas e Solo – terminologia e 

considerando as tabelas de referência HRB-AASHTO e SUCS, são apresentadas a seguir 

as características dos materiais naturais (pétreos e solos) indicados para a execução da 

recomposição (aterro) da cavidade. 
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 Material para agulhamento: material pétreo com graduação variando de pedra de mão 

(rachão) para pedregulho grosso, com diâmetro variando entre 20 e 120 mm (Dmédio 

65 mm). Classificados de acordo com a HRB-AASHTO como solo de Classe/Grupo A1 

e de acordo com a SUCS como “G” (gravel - brita). 

 Material para transição: material granular com graduação variando de pedregulho 

médio para areia grossa, com diâmetro variando entre 12 e 20 mm (Dmédio 6,5 mm). 

Classificados de acordo com a HRB-AASHTO como solo de Classe/Grupo A1 e de 

acordo com a SUCS como “GW a GP” (misturas de pedregulho e areia). 

 Material para recomposição (solo): solo predominantemente arenoso (≥60%), isento 

de matéria orgânica, restos de entulho e materiais expansivos. Material classificado 

pela HRB-AASHTO como solos de Classe/Grupo A2 e de acordo com a SUCS como 

“SF a SC” (areia siltosa a areia argilosa). Os materiais deverão atender a granulometria 

e limites de consistência indicados na tabela da HRB-AASHTO e apresentar um valor 

de CBR ≥ 8% e índice de expansão inferior a 2% 

A seguir, de forma indicativa, é apresentada uma figura com a faixa granulométrica 

esperada para os materiais empregados na recomposição. 

 

Figura 3.4 – Faixas granulométricas indicadas para os materiais 

 



-14- 

PROJETO EXECUTIVO PARA ATERRO DE CAVIDADE EXISTENTE EM TERRENO 

NA QUADRA 51 DA UNICAMP  

CEPETROaterro_GEO_PE_F02_TXT 

 

Cabe destacar que as faixas indicadas são uma referência, sendo recomendado que se 

busquem materiais que se adequem aos limites indicados na faixa, sendo admitidas 

pequenas variações nas graduações, devido às possíveis diferenças na obtenção e 

características das jazidas disponíveis. 

3.3.2 ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO 

Previamente à aplicação na obra, deverão ser comprovadas as características dos 

materiais e sua adequabilidade com as indicações do projeto. Para tal, o fornecedor 

deverá fornecer laudos técnicos que comprovem tais características e/ou os materiais 

deverão ser submetidos à ensaios de laboratórios para sua caracterização. 

Deverão ser realizados no mínimo 03 conjuntos de ensaios de caracterização/confirmação 

das características ou um a cada 1.500m³ de solo em volume de empréstimo, devendo ser 

garantido também nesse caso pelo menos 03 conjuntos de ensaios. A seguir são 

apresentados os ensaios de caracterização recomendados para os materiais de 

empréstimo: 

 Classificação HRB-AASHTO e SUCS (Inspeção Visual e táctil); 

 Índices Físicos (peso específico dos grãos); 

 Granulometria completa (com sedimentação); 

 Estados limites e consistência (Limites de Atterberg); 

 Ensaios de Proctor (compactação); 

 

3.3.3 CONTROLE DA EXECUÇÃO DA COMPACTAÇÃO 

A cada camada de material e/ou solo compactado, deverão ser realizados ensaios de 

controle de execução, devendo ser coletadas no mínimo uma (01) amostra a cada 100 m² 

de área/praça, devendo ser garantida a retirada de pelo menos uma amostra a cada 

camada. 

Os ensaios para a verificação do atendimento ao grau de compactação mínimo e teor de 

umidade podem ser realizados em laboratório, pelo Método Hilf-Proctor, pelo Método 

do frasco de areia, etc. Deverá ser atendido um GC ≥98% (PN) e desvio de umidade de 

2% da ótima. No caso de solos granulares, caso não seja possível definir a curva de 

compactação, será requerida uma compacidade relativa mínima de 70%. 
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4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTOS DE REFERÊNCIA 

Com base no projeto desenvolvido, foi realizado uma estimativa de quantidades e com 

base nessas quantidades e serviços, foram inferidos os custos da obra, a partir das 

planilhas de referência (TPU) apresentadas pelo DER/SP, com data de 31/03/2017. 

Cabe destacar que tais levantamentos de quantidades são indicativos, realizados com 

base no projeto desenvolvido, porém, em função das reais condições de campo, poderão 

sofrer algumas variações durante o desenvolvimento das obras. Os custos de referência 

utilizados nessas análises são os estabelecidos e publicados pelo DER/SP, e tem como 

finalidade apresentar um indicativo do preço de referência/custo para os serviços a serem 

realizados no âmbito da geotecnia. Durante a contratação da empresa executora, tanto 

os custos unitários como o global, deverão ser previamente reavaliados e consolidados. 

Cabe destacar que no presente relatório são apresentados somente os itens relacionados 

aos serviços geotécnicos considerados na recomposição da cavidade, os quais serão 

listados na planilha de quantidades (Tabela 4.1). Os demais serviços necessários para o 

desenvolvimento da obra deverão ser apresentados em tabelas/relatórios específicos. 

TABELA 4.1 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E CUSTOS DE REFERÊNCIA DAS OBRAS GEOTÉCNICAS 

ITEM 
CÓDIGO / 

REFERÊNCIA 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. 

PREÇO 

UNIT. (R$) 

PREÇO FINAL 

(R$) 

1  TRABALHOS EM TERRA     

1.1  Preparação da área/terreno     

1.1.1 22.01.01 LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES m² 2.325,00 0,35 813,75 

1.1.2 72.05.02.01 BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A hora 38,50 21,12 813,12 

1.2  Escavações e Aterros     

1.2.1 22.02.05 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA m³ 140,00 13,68 1.915,20 

1.2.2 22.03.09 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM (BOTA ESPERA) m³*km 210,00 4,47 938,70 

1.2.3 37.04.72 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO (AGULHAMENTO) m³ 69,45 97,81 6.792,90 

1.2.4 37.03.08 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO (AGULHAMENTO) m³ 69,45 6,28 436,15 

1.2.5 24.12.02 ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA (TRANSIÇÃO) m³ 34,73 131,63 4.570,85 

1.2.6 37.03.08 COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO (TRANSIÇÃO) m³ 34,73 6,28 218,07 

1.2.7 25.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO (DENTEAMENTO) m³ 615,00 66,22 40.725,30 

1.2.8 22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM m³*km 738,00 4,77 3.520,26 

1.2.9 22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA (EMPRÉSTIMO) m³ 11.854,00 6,29 74.561,66 

1.2.10 22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM (EMPRÉSTIMO - 5KM) m³*km 71.124,00 2,18 155.050,32 

1.2.11 22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m³ 11.854,00 3,68 43.622,72 

1.3  Paisagismo     

1.3.1 24.12.08 
COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL (SOLO PARA PLANTIO 

- ESP=0,3m) 
m³ 531,00 32,08 17.034,48 

1.3.2 30.01.02 GRAMA PLACA COM ADUBO m² 2.325,00 8,77 20.390,25 

  TOTAL - OBRAS GEOTÉCNICAS    371.403,74 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente documento apresenta recomendações gerais e sequência executiva 

orientativa a ser adotada no processo de esgotamento da água e recomposição de uma 

cavidade observada na Quadra 51, do campus da Universidade Estadual de Campinas – 

Unicamp. 

Além da descrição dos serviços a serem executados, são apresentados também a 

estimativa de quantidades dos serviços relacionados às obras geotécnicas, bem como os 

custos de referência, considerando os valores indicados na TPU do DER/SP, com data de 

referência de31/03/2017. 
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GEOTECNIA - CÁLCULO DE QUANTIDADES 

  



-18- 

PROJETO EXECUTIVO PARA ATERRO DE CAVIDADE EXISTENTE EM TERRENO 

NA QUADRA 51 DA UNICAMP  

CEPETROaterro_GEO_PE_F02_TXT 

 

i. Área de limpeza (m²) 

Para determinar a área de limpeza, foi considerada a área de projeção da cavidade 

(A=1.771m²), considerando ainda um offset adicional de 2,50m, que resultou em uma área 

de 2.325,00m². 

 

ii. Bombeamento (horas) 

Para determinação do tempo de bombeamento, foi estimado o volume de água presente 

na cavidade, considerando que a base está na região da cota 630,50m e o nível d’água 

na cota 638,50m. 

Cota Área (m²) Volume (m³) 

631 39 65,5 

632 92 115 

633 138 160 

634 182 204,5 

635 227 250 

636 273 297,5 

637 322 360 

638 398 398 

  Total 1850,5 

 

Uma vez definido o volume de água a ser esgotado, foi considerado o emprego de uma 

bomba com vazão de 60m³/hora e eficiência de 80%, para ser estimado um tempo de 

38,50 horas para esgotamento da cavidade. 
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iii. Escavação solo mole - material inconsolidado (m³) 

A escavação de solo mole corresponde à remoção de uma camada com cerca de 1,50m, 

na área de projeção da cota 632,0m. 

Desta forma, para uma área de 96,2m², foi estimada uma remoção de aproximadamente 

140m³ de solo mole (lama). 

iv. Transporte do material inconsolidado (m³xkm) 

Considera-se que o material será depositado em bota fora (distância que pode ser de 

5km ou maior), foi estimado que a distância de transporte do material inconsolidado (solo 

mole) seja de 5,0 km. 

O cálculo final consiste em multiplicar o volume escavado (140m³) pela distância de 5 km, 

que resulta em 700 m³*km. Considerando que esse material possui grande quantidade de 

água, e que durante a espera e transporte ocorre a evaporação, não será considerado o 

empolamento (aumento de volume) com a remoção, visto que há uma redução de massa 

e volume com evaporação da água. 

v. Agulhamento – volume de rachão (m³) 

Para a mesma área de projeção considerada na remoção da camada de material 

inconsolidado (A=92,6m²) foi considerada a execução de um agulhamento com espessura 

final da ordem de 0,75cm, que resulta em um volume de 69,45m³ de rachão para 

agulhamento. 

vi. Agulhamento – volume compactado (m³) 

Foi considerada a compactação de todo o volume lançado, que resultou em 69,45m³ de 

rachão compactado. 

vii. Transição – volume de areia (m³) 

Sobre a área de projeção considerada na execução do agulhamento (rachão) deverá ser 

realizada uma camada de transição. Estima-se que a camada de transição tenha a metade 

da espessura da camada de rachão, entre 30 e 35cm. Dessa forma, o volume de material 

para a transição corresponde a 92,6m² * 0,325m = 34,73 m³ de areia para transição. 

viii. Transição – volume compactado (m³) 

Foi considerada a compactação de todo o volume de areia lançada, que resultou em 

34,73m³ de areia compactada. 

ix. Escavação/denteamento (m³) 

Para a determinação do volume escavado para o denteamento, foram verificadas as áreas 

de cada seção transversal extraída do projeto de escavação. 
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As áreas e estimativas de volumes estão apresentadas a seguir. 

 

SEÇÕES ÁREA VOLUME (M³) 

A-A 0   

B-B 3 33,00 

C-C 4 36,40 

D-D 4 41,50 

E-E 11 76,10 

F-F 12 56,50 

G-G 11 114,10 

H-H 15 257,80 

  TOTAL 615,00 

 

x. Transporte do material 1/2ª categoria (m³xkm) 

Considerando que esse material pode ser empregado em recomposições da obra, foi 

considerado que o material será enviado para um bota-espera com distância de 1km. 

O cálculo final consiste em multiplicar o volume escavado (615m³) pela distância de 1 km, 

que resulta em 615 m³*km 

xi. Material para recomposição – aterro (m³) 

Foi considerado o empréstimo de material em jazida para a recomposição da cavidade. 

Dessa forma, foi estimado o volume de aterro necessário (ver tabela abaixo) e aplicado tal 

volume, que deve ser obtido em jazida, para os cálculos de escavação e carga, transporte 

e compactação. 

A seguir são apresentadas as seções que permitiram estimar o volume de solo necessário 

para a recomposição/aterro da cavidade. 

SEÇÕES ÁREA VOLUME 

A-A 0   

B-B 12 124,60 

C-C 30 210,60 

D-D 54 420,70 

E-E 165 1.097,15 

F-F 285 1.124,03 

G-G 268 2.764,30 

H-H 146 4.137,50 

   TOTAL 9.878,00 

A compactação do solo de empréstimo ocasionar uma redução no volume da ordem de 

20%. Desta forma, será considerado um incremento 20% no volume de empréstimo para 

que seja preenchida toda a cavidade com solo compactado. Desta forma, o volume de 

empréstimo deve ser de 11.854 m³. 
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xii. Transporte do material de empréstimo 1/2ª categoria (m³xkm) 

Considerando que esse material deve ser obtido em jazida, e desconhecendo as jazidas 

próximas do local de estudo não foi considerada distância máxima de transporte. 

Tanto a remoção de materiais inconsolidados quanto a compra de material de 

empréstimo deve ser realizada por empresas com licença ambiental, e a área a jazida 

também deve estar em dia com o licenciamento ambiental. 

 

xiii. Compactação do material para recomposição – aterro (m³) 

Para o cálculo da compactação, foi considerado todo o volume de material necessário 

para a recomposição sendo compactado com maquinário. O volume de material 

compactado a PN > 98% é de 9.878,00m³. 

xiv. Compactação do manual – cobertura final (m³) 

Para a camada final, onde pretende-se posteriormente executar o plantio de grama, 

deverá ser realizada a compactação manual leve, de forma com que o solo seja 

regularizado e permita posteriormente o desenvolvimento/enraizamento da camada de 

vegetação (grama). Para essa camada será considerado o emprego dos materiais 

provenientes das escavações da própria cava (solos escavados para denteamento e 

presentes no fundo da cava). 

Para o cálculo desse volume foi considerado toda a área de projeção da cavidade 

(A=1.771m²), sendo realizada uma camada de solo levemente compactado com espessura 

média de 30cm. 

Para tal espessura, o volume de solo compactado manualmente será de 531,00m³. 

xv. Plantio de grama em placas (m³) 

Foi considerado o plantio de grama em placas em toda a projeção da cavidade 

recomposta e também na área de offset (+2,5m), visto que durante o serviço de limpeza 

a capa superficial gramada eventualmente foi removida. 

Desta forma, a área de plantio de grama em placas corresponde a mesma área de 

limpeza, que é de 2.325,00m². 
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ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
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ANEXO II – DESENHOS TÉCNICOS 


