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1 RESUMO 

Os aterros hidráulicos são áreas preenchidas com material de empréstimo e caracterizam uma 

solução bastante interessante quando há a necessidade da criação de novos espaços. É 

possível aumentar a estabilidade de tais estruturas com bermas de equilíbrio ou geossintéticos, 

uma família de produtos produzidos a partir de polímeros. Eles podem desempenhar funções 

distintas quando aplicados em aterros hidráulicos, reforçando-os ou contendo o material 

lançado. Um excelente exemplo do primeiro caso é o Terminal Embraport no Porto de Santos. 

Trata-se de um grande aterro, reforçado com geotêxteis e geogrelhas, destinado à 

movimentação de contêineres. Já segundo caso foi empregado durante a execução da Ponte 

Lach Huyen no Vietnã. Para o aterramento de duas plataformas de trabalho foram construídos 

diques de contenção com tubos de geotêxtil empilhados em até cinco camadas. 

2 INTRODUÇÃO 

O principal problema contemplado neste trabalho tem relação com a viabilidade técnica dos 

geossintéticos. Mais especificamente, da aplicação dos mesmos em aterros hidráulicos. Nesse 

contexto, é essencial o conhecimento de todas as etapas de execução do aterro, garantindo 

compatibilidade entre as propriedades do elemento sintético e as condições necessárias para 

que o conjunto funcione de modo eficiente e seguro.  

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral é estudar a aplicação de geossintéticos em aterros hidráulicos. E os 

específicos consistem em: explicitar as características do aterro e verificar a estabilidade da 

estrutura com e sem os geossintéticos. 

4 METODOLOGIA 

O equacionamento direcionado aos aterros sobre solos moles, reforçados com geossintéticos, 

engloba três verificações: possibilidade de expulsão do solo mole da fundação, ruptura 

circular do corpo do aterro e condições de ancoragem do reforço. A análise de estabilidade 

global é feita por meio de simulações em software. 

Os estudos de caso são de caráter nacional e internacional, e se referem, respectivamente, ao 

Terminal Portuário Embraport e ao Lach Huyen. O primeiro localiza-se na margem esquerda 



do Porto de Santos, no estado de São Paulo, e consiste em um aterro reforçado com geotêxteis 

tecidos de polipropileno e geogrelhas. Já o segundo trata de uma ponte construída na região 

norte do Vietnã. 

5 DESENVOLVIMENTO 

As seções dos aterros hidráulicos consideradas para a realização dos cálculos de estabilidade 

podem ser vistas nas Figuras 1 e 2.  

FIGURA 1 – SEÇÃO DO ATERRO PILOTO DO TERMINAL EMBRAPORT 

 

FONTE: Autores. 

FIGURA 2 – SEÇÃO DAS PLATAFORMAS DE TRABALHO DA PONTE LACH HUYEN 

 

FONTE: Autores. 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Para o primeiro estudo de caso, o Terminal Portuário Embraport, é possível fazer uma 

investigação completa acerca da estabilidade. O conhecimento das propriedades do aterro e 

dos geossintéticos permite a realização das três verificações. Nas plataformas de trabalho da 

Ponte Lach Huyen, o principal objeto de análise é o dique formado por tubos de geotêxtil 

empilhados. Assim como acontece com os taludes, são examinados os riscos de deslizamento, 

tombamento, capacidade de carga e ruptura global.  

A ponderação dos resultados baseia-se em comparações com requisitos mínimos. Espera-se 

que: para o aterro reforçado, tanto o comprimento mínimo de ancoragem quanto o módulo de 

resistência requerido sejam atendidos com os geotêxteis e as geogrelhas especificados; e para 

ambas as situações, reforço e contenção, os fatores de segurança calculados sejam iguais ou 

superiores ao valor limite da ordem de 1,5.  
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