
 

 
Terratek 
www.terratek.com.br 

Datasheet 
Colunas de brita para tratamento de solos moles 

 

Nome: Pátio 7 de aeronaves, Aeroporto de Guarulhos 

Localização: Guarulhos, SP 

Cliente: GRU Airport 
 

Descrição:  O projeto de extensão do Pátio 7, 
executado em 2018-19, implicava aterros 4 a 7 m de solos 
aluviais moles.  A solução de projeto foi de tratar o solo 
mole com colunas de brita vibrocompactadas com 
diâmetro de 900 mm e espaçamento de 1.8 m.  Para 
testar a solução executou-se um aterro experimental 
instrumentado para calibrar o modelo matemático Plaxis 
3D, em seguida empregado na análise sob cargas dos 
aviões estacionados. 

Terratek realizou os seguintes serviços:   
• Consultoria geotécnica e revisão de projeto; 
• Modelagem numérica Plaxis 3D;   
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Datasheet 

Melhoramento do solo com jet-grouting 
 

Projeto:  Passeio Olímpico 

Local: Rio de Janeiro 

Cliente: Construcap 
Descrição:  A Construcap executou entre 2013 a 
2016 as obras do Passeio Olímpico, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, como parte das obras para as 
Olimpíadas.  Este região está sobre extensa camada 
de solo mole com profundidades entre 12 e 18 m. 

Todas estruturas for a estaqueadas e os aterros 
de acesso aos quatro viadutos construídos 
tiveram a fundação tratada com colunas de jet-
grouting φ 1.2 e 0.6 m, com espaçamento 
variável em função das alturas de aterro.  Os 
demais trechos da obra, com aterros de altura 
menor e da ordem de 2 m, tiveram o solo mole 
tratado com geodrenos e sobrecarga 
temporária. 

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Investigações geotécnicas: ensaios CPTU, VST, amostragem e 

ensaios de laboratório 
• Concultoria geotécnica e projeto de todos aterros sobre 

solos moles, contenções de taludes  
• Projeto de fundação em estacas; 
• Instrumentação e monitoramento; 
• Provas de cargas estáticas e dinâmicas em estacas; 
• Acompanhamento técnico da obra (ATO) 
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Datasheet:  
Revisão de projeto e análise de liquefação 

 

Projeto: Sir Solomon Hochoy Highway 

Localizacão: Trinidad 

Cliente: OAS 
 

Descrição:  Trata-se de uma rodovia importante 
em Trinidad cruzando a ilha de norte a sul.  A obra 
cruza muitos trechos de solos moles desde argilas a 
siltes.  A ilha está sujeita a terrremotos com 
acelerações sísmicas da ordem de 0.55 g.  O projeto 
incluia 18 viadutos. 

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Análise de ensaios CPTU e VST; 
• Análise sísmica probabilística e determinação da 

aceleração de projeto; 
• Análise de liquefação de todos os 13 encontro de pontes e recomendação de tratamento em 

somente dois viadutos, levando a uma economia de £ 10 m 
• Consultoria geotécnica de todos os trechos de solos moles; 
• Revisão de projeto de fundação dos viadutos e pontes. 
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Datasheet 
Melhoramento do solo mole com DSM 

 

Projeto: Aterro experimental sobre DSM 

Local: Porto Alegre 

Cliente: Keller Tecnogeo 
 

Descrição: Este trabalho teve objetivo a análise numérica 
do comportamento de uma aterro experimental 
instrumentado sobre 8 m de solo mole e tratado com colunas 
de 800 mm de diâmetro de DSM (deep soil mixing) ou mistura 
profunda.   
 

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Análise das investigações geotécnicas; 
• Análise numérica do comportamento do aterro. 
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Datasheet 
Geodrenos e sobrecarga temporária 

Projeto: Ponte Pericumã: 
acessos e estrada 

Local: Maranhão 

Cliente: Epeng-FN 
Descrição:  A Ponte sobre o Rio Pericumã tem 500 m de extensão e os encontros e a estrada de 
acesso com 7 km de extensão atravessam depósitos de solos moles de até 25 m de espessura.  O 
projeto elaborado entre 2017-18 adotou tratamento de solos moles com geodrenos espaçados de 
1.5 m, sobrecarga temporária entre 2 a 2.5 m de altura e geogrelhas de reforço de até 1000 kN/m.  

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Investigações geotécnicas incluindo ensaios in situ CPTU e VST; 
• Projeto de fundação da ponte; 
• Projetos dos aterros de encontro com até 9 m de altura sonbre solos moles. 
• Projetos dos 7 km de aterros da estrada de acesso; 
• Projeto de instrumentação. 
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Datasheet  
EFC Estrada de Ferro Carajás 

Projeto: Duplicação da Estrada de Ferro Carajás 

Local: Maranhão 

Cliente: Vale 
 

Descrição:  Este foi uma obra 
enorme com cerca de 1000 km de 
trilhos desde a mina no Pará até o 
Porto de Itaqui em São Luís, MA. 
A primeira linha férrea construída 
em 1980 foi duplicada em 2015-
2016.  Um dos principais desafions 
é o extenso depósito de solos 
moles com 8 a 17 m de espessura 
do Campo de Perizes, perto de São 
Luís.  A linha antiga foi assentada 
sobre uma aterro com bermas de equilíbrio.  O projeto original da linha nova previa uma entre-via 
de 16 m.  A Vale, então, decidiu analisar a possibilidade de reduzir essa entre-via para 5 m A Terratek 
analisou a investigação geotécnica, incluindo ensaios CPTU e VST, e propôs assentar a linha nova 
sobre a berma, sem necessidade de tratamento dos solos moles.  Isso levou a uma economia da 
ordem de R$ 150 M 
 

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Investigações geotécnicas incluindo ensaios in situ CPTU e VST; 
• Consultoria e projetos geotécnicos; 
• Análises numéricas Plaxis 2D de consolidação; 
• Instrumentação e monitoramento. 
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Datasheet   
Aterros e fundações sobre solos moles 

Projeto: Base da Oil States 

Location: Santa Cruz, RJ 

Cliente: Gercon 
 

Descrição:  Trata-se de uma 
fábrica construída em Santa Cruz, 
RJ, sobre sobre solos moles com 
12 m de espessura.  O projeto 
incluiu um aterro com 2 m de 
altura e vários galpões industriais estaqueados com 
estacas centrifugadas de concreto armado.  O solo 
mole foi tratado com geodrenos e sobrecarga 
temporária  

Terratek realizou os seguintes 
serviços: 

• Investigações geotécnicas: SPT, CPTU, VST e 
ensaios de laboratório; 

• Projeto dos aterros e do tratamento de 
fundações; 

• Projeto de fundações estaqueadas; 
• Instrumentação e monitoramento dos aterros; 
• Ensaios dinâmicos (PIT e PDA) e estáticos nas estacas. 
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Datasheet  
Aterros e fundações sobre solos moles 

Projeto: Tiplam 

Localização: Cubatão, SP 

Cliente: Progen / Vale 
 

Descrição:  Este é um grande terminal portuário 
exportador de fertilizantes e grãos.  Está situado em 
20+ m de espessura de solos moles.   Em 2011 a 
Terratek realizou consultoria geotécnica para os 
aterros e fundações das estruturas. 

Terratek realizou os seguintes 
serviços: 

• Programa de investigações geotécnicas e 
análise de dados; 

• Projeto de viabilidade técnica, analisando 
alternativas de tratamento das fundações 
dos aterros com geodrenos e sobrecarga 
temporária e colunas de brita; 

• Projeto preliminar de fundações das estruturas com estacas de concreto armado e 
metálicas. 
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Datasheet   
Jet-grouting na estabilização de ruptura e 

encontro de ponte  
Projeto:  Estabilização da ruptura dos aterros de encontro Ponte do 
Rio Curimataú, BR 101 RN 

Local: Rio Grande do Norte 

Cliente: Consórcio Construcap Constran 
 

Descrição: Os aterros de encontro da Ponte do Rio Curimatú romperam durante a construção.  
A investigação pós-ruptura indicou falha nas sondagens e solos moles mais espessos que o esperado, 
além de uma solução de projeto denominada CPR (consolidação profunda radial)  totalmente 
inadequada.  A Terratek re-projetou os aterros sobre colunas de jet-grouting de 0.6 m de diâmetro. 

Terratek realizou os seguintes serviços: 
• Investigação das causas das rupturas; 
• Análise de resultados de investigações complementares; 
• Consultoria geotécnica e projeto da solução com colunas de jet-grouting; 
• Reforço com geogrelhas. 
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Datasheet   
Aterros sobre solos moles 

Projeto: Aterros da Lagoa da Jansen  

Local: São Luis, MA 

Cliente: Coesa OAS 
 

Descrição:  A obra que iniciou em 
2003 constou da urbanização das áreas 
marginais da Lagoa da Jansen e criação de 
áreas de lazer.  O desafio era a camada de 
até 12 m de solos moles que cobria a 
região.  A Terratek projetou aterros com 
cerca de 2 m de altura e sobre geodrenos e 
sobrecarga temporária com 1.5 de altura 
que permaneceu aplicada por seis meses. 
 

Terratek realizou os seguintes 
serviços: 

• Projeto dos aterros e do tratamento 
de fundações; 

• Projeto de fundações estaqueadas; 
• Instrumentação e monitoramento 

dos aterros; 
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