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1. OBJETIVO 

Este documento tem a finalidade de apresentar o Memorial Descritivo dos serviços de 
terraplenagem para o sistema EMAS nas cabeceiras 17R e 35L da Pista de Pouso Principal do 
Aeroporto de Congonhas (SBSP), destinado a caracterizar o anteprojeto de engenharia para a 
contratação de projetos, obras e serviços de implantação das RESAs no Aeroporto de 
Congonhas/SP.  

O objetivo deste documento é descrever os parâmetros mínimos de caráter técnico e 
operacional, suficientes para a elaboração dos projetos básico e executivo da terraplenagem 
para o sistema EMAS. 

Os produtos oriundos deste Anteprojeto deverão atender às diretrizes apresentadas nos 
memoriais de Critérios e Condicionantes e nos Requisitos de Qualidade da Infraero.  

As soluções aqui apresentadas deverão ser ratificadas e aprimoradas em função das condições 
locais durante a elaboração dos projetos de engenharia. 

 

2. NORMAS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração deste Memorial, foram adotadas as recomendações constantes nas seguintes 
Normas Técnicas e Regulamentadoras: 

NBR 5.681 - Controle tecnológico de Execução de Aterro 

NBR 9.061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto 

NBR 11.682 - Estabilidade de Taludes 

 

3. ABREVIATURAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR Norma Brasileira 

SBSP Aeroporto de Congonhas 

RESA Runway End Safety Area – Área de Segurança de Fim de Pista (Área de Escape) 

EMAS Engineered Materials Arrestor System – Sistema de desaceleração com materiais 
projetados 
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4. PARÂMETROS DE PROJETO 

4.1. Solução técnica  

Deverá ser executada a terraplenagem do local, de forma a efetuar a concordância da topografia 
existente ao novo projeto, incluindo soluções de contenção dos maciços de solo em taludes com 
bermas de equilíbrio. 

 

4.2. Metodologia  

Previamente e concomitantemente aos serviços de terraplenagem deverão ser executados os 
serviços de topografia, limpeza de terreno e as soluções de drenagem descritas nos itens a 
seguir. 

4.1.1. Topografia 

Deverá ser previsto serviço topográficos de locação, controle geométrico, nivelamento, 
seccionamento transversal, marcação dos offsets e os respectivos nivelamentos, a serem 
executados na área de abrangência do projeto durante toda a execução. 

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução dos serviços, até a sua total conclusão, 
equipamentos adequados e pessoal especializado para realização de serviços topográficos 
planialtimétricos e de locação dos elementos projetados, acompanhamento da execução de 
serviços, medições ou quaisquer outros que se fizerem necessários. 

A CONTRATADA fornecerá, formalmente, cópias das cadernetas, dos croquis, dos memoriais e 
dos demais documentos referentes à realização dos serviços topográficos. 

Os pontos construtivos, definidos no projeto serão locados por processos adequados, sempre 
dentro dos limites de tolerância e precisão especificados. 

Para a execução dos serviços previstos, deverá a CONTRATADA empregar equipamento de 
precisão, submetido à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. O responsável pelos serviços 
topográficos deverá ser de nível “agrimensor” e ter experiência comprovada. 

A ocorrência de erro na locação implicará, para a CONTRATADA, na obrigação de proceder, por 
sua conta, as necessárias modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias. 

O levantamento topográfico planialtimétrico deverá levar em conta o sistema de coordenadas 
UTM e suas correspondentes transformadas em Coordenadas Planas e o RN oficial do aeroporto 
e será executado de acordo com a norma NBR-131333 da ABNT, com o grau de precisão 
definido em cada item de serviço especificado. 

Caberá à CONTRATADA realizar os levantamentos topográficos para o acompanhamento e o 
controle dos serviços de pavimentação previstos no projeto. Os marcos de partida serão 
fornecidos pela CONTRATANTE e transportados até o local das obras pela CONTRATADA. 
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4.1.2. Limpeza do Terreno 

A escavação deve ser precedida pelos serviços de desmatamento, de destocamento e de 
limpeza do terreno, visando à remoção, nas áreas destinadas às obras e naquelas 
correspondentes aos empréstimos, do solo orgânico e das obstruções porventura existentes, tais 
como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matacões, antecedendo aos serviços de 
terraplenagem.  

Os serviços devem ser executados mediante a utilização de equipamentos adequados, 
complementados com o emprego de serviços manuais. O equipamento será função da 
densidade e tipo de vegetação local e dos prazos exigidos à consecução da obra.  

A CONTRATADA deve assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as 
referências topográficas, efetuarem as relocações indispensáveis nas diversas etapas de 
serviços. 

No desmatamento devem ser realizados o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que 
seja a sua densidade.  

No destocamento e limpeza do terreno devem ser realizadas a retirada de todos os tocos e a 
remoção da camada vegetal, até a profundidade de 20 cm. 

O material proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza do terreno deve ser 
removido. 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza do terreno junto à obra, devem ser 
executados até 2m além dos offsets. 

No caso de empréstimos, este serviço se restringirá às áreas indispensáveis.  

Nas áreas de corte devem ser removidos tocos e raízes, até a profundidade de 1m abaixo da 
cota de terraplenagem.  

Nas áreas de aterro, com cota vermelha superior a 2m, não é necessário o completo 
destocamento, sendo suficiente o corte das árvores até a cota de fundação do aterro.  

Nas áreas de aterro, com cota vermelha inferior a 2m, devem ser removidos tocos e raízes até a 
profundidade de 1m abaixo da cota do terreno natural.  
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4.1.3. Escavação 

Deverá ser prevista escavação de material constituinte do terreno natural, quer para rebaixá-lo 
até o nível do greide de terraplenagem fixado no projeto (corte), quer para obtenção de material 
necessário para complementar a constituição de aterros (empréstimo).  

O material de escavação compreende os materiais terrosos, em geral, e as alterações de rocha 
que ocorrem em depósitos sedimentares, em taludes e encostas, podendo conter pedras e 
matacões, e cujo desmonte se faz com equipamentos adequados sem o emprego de explosivos.  

A escavação deve ser executada mediante a utilização racional de equipamentos adequados, 
que possibilitem o desenvolvimento dos serviços de acordo com as condições especificadas e a 
produtividade requerida para atendimento ao cronograma das obras. 

Para a escavação em solo, são empregados caminhões basculantes, tratores equipados com 
lâminas escavo-transportadores ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A 
operação inclui, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para 
escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores para a 
operação de pusher. 

A escavação em cortes deve ser executada de acordo com a previsão da utilização adequada 
ou da rejeição dos materiais extraídos. Somente devem ser aproveitados na construção dos 
aterros os materiais que, pela classificação e caracterização efetuada nos cortes, sejam 
compatíveis com as especificações constantes do projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados nos cortes, 
para a confecção das camadas finais de aterro, deve ser procedido o depósito dos referidos 
materiais, para sua oportuna utilização. 

O material excedente deve ser removido para local de bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Os taludes dos cortes devem apresentar, após terraplenagem, a inclinação indicada no projeto, 
para cuja definição devem ter sido consideradas as indicações provenientes das investigações 
geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração posterior da inclinação só será efetivada caso o 
controle tecnológico, durante a execução, a fundamentar. As superfícies dos taludes, obtidas 
pela normal utilização do equipamento de escavação, devem se apresentar desempenadas.  

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo a este último, deve ser feita uma 
escavação até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais. 

Nos cortes em que o projeto indicar, ou naqueles em que ocorrerem deslizamentos durante a 
construção, deve ser executado um terraceamento e as respectivas obras de drenagem dos 
patamares, bem como o revestimento das saias dos taludes para proteção contra a erosão. 
Quando necessário, antes da aplicação do revestimento de proteção, a saia do talude deverá 
ser compactada. 

As valetas de proteção dos cortes devem ser obrigatoriamente executadas e revestidas, 
independente das demais obras de proteção projetadas. 
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As obras específicas de proteção dos taludes, objetivando sua estabilidade, devem ser 
executadas em conformidade com este memorial. Obras de proteção, recomendadas 
excepcionalmente, deverão ser objeto de projeto específico.  

Quando executado em áreas de empréstimo, o acabamento das bordas das caixas de 
empréstimo deverá ser executado sob taludes estáveis. A localização e a conformação final das 
caixas de empréstimo devem ser feitas de forma a não prejudicar o aspecto paisagístico da área 
na qual se situa.  

O acabamento da plataforma de corte deve ser executado mecanicamente, de forma a alcançar-
se a conformação da seção transversal do terreno, admitidas as seguintes tolerâncias:  

a) variação de altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos paralelos;  
b) variação máxima da dimensão horizontal da plataforma, em qualquer direção e sentido, 

e   0,20m, não se admitindo variação para menos; 

4.1.4. Aterro 

Deverá ser previsto o aterro e o depósito de materiais, quer provenientes de cortes, quer de 
empréstimo, nos limites das seções de projeto (offsets), que definem o terrapleno.  

As operações de execução de aterros compreendem umedecimento ou aeração homogeneizada 
e compactação de materiais oriundos de cortes ou de empréstimo para:  

a) constituição do corpo do aterro, até 0,40m abaixo da cota correspondente ao greide de 
terraplenagem;  

b) constituição da camada final do aterro, até a cota correspondente ao greide de 
terraplenagem;  

c) eventual substituição dos materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de 
melhorar as fundações dos aterros.  

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, 
atendidas as condições locais e a produtividade exigida.  

Na construção dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, 
moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, 
pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios.  

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, 
em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e 
compactação de acordo com o previsto neste memotial. Para o corpo dos aterros, a espessura 
da camada compactada não deverá ultrapassar de 0,30 m. Para as camadas finais essa 
espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m.  

Todas as camadas devem ser adequadamente compactadas. No corpo dos aterros, o grau de 
compactação deve ser o correspondente no mínimo a 95% da massa específica aparente seca, 
máxima, do ensaio de compactação, segundo a NBR 7182, com a energia modificada. Nas 
camadas finais, o grau de compactação deve corresponder a 100% da massa específica 
aparente seca, máxima, do mesmo ensaio. O teor de umidade de compactação deve se situar 
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em faixa, previamente determinada em laboratório, contida no intervalo estabelecido pela 
umidade ótima, do ensaio citado ± 2%. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de 
compactação e de espessura devem ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade 
adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.  

No caso de alargamento de aterros, sua execução deve ser procedida de baixo para cima, 
acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto, poderá a 
execução ser feita por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material 
escavado preencha a nova seção transversal. Complementar após, com material importado, toda 
a largura da referida seção transversal.  

Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, poderá esta, verificada a 
conveniência e a critério da FISCALIZAÇÃO, ser utilizada na constituição de aterros. Neste caso 
a compactação deve ser realizada com o material saturado, e o controle da compactação 
executado pela avaliação da compacidade. Para tanto, devem ser determinados em laboratório 
as densidades aparentes, máxima e mínima, da areia, através da média de, pelo menos, quatro 
ensaios. O grau de compacidade a ser obtido deve ser superior a 80% da densidade aparente 
máxima para o corpo do aterro e 100% para as camadas finais. Devem ainda ser atendidos os 
requisitos referentes ao dimensionamento da espessura das camadas, à execução de leivas de 
contenção sobre o material terroso e à compactação das camadas de material terroso 
subsequentes ao aterro em areia.  

Para proteger os taludes dos aterros dos efeitos da erosão, a sua drenagem e estabilidade 
devem ser asseguradas pela execução de valetas revestidas na crista do aterro, pelo plantio de 
gramíneas, estabilização betuminosa ou execução de patamares, de conformidade com o 
estabelecido no projeto.  

Havendo a possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deverá ser 
providenciada a construção de enrocamento, no pé do aterro.  

Sempre que possível, nos locais de travessia de cursos d'água ou passagens superiores, a 
construção dos aterros deve preceder à das obras de arte projetadas. Em caso contrário, todas 
as medidas de precaução deverão ser tomadas a fim de que, o método construtivo empregado 
para a construção dos aterros de acesso, não origine movimentos ou tensões indevidas na 
estrutura da obra de arte. 

O enchimento de cavas de fundações e das trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de 
difícil acesso ao equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso de 
equipamentos adequados, como soquetes manuais, sapos mecânicos, etc. A execução será em 
camadas e nas mesmas condições de massa específica aparente seca e umidade descritas para 
o corpo dos aterros. 

Durante a construção, os serviços já executados devem ser mantidos com boa conformação e 
permanente drenagem superficial.  
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Para controle tecnológico deverá ser previsto, no mínimo: 

a) um ensaio de compactação (NBR 7182), com a energia modificada, para determinação 
da massa específica aparente seca máxima, para cada 500 m³ de um mesmo material 
do corpo do aterro ou, no mínimo, dois ensaios por dia;  

b) um ensaio de compactação (NBR 7182), com energia modificada, para determinação da 
massa específica aparente seca máxima, para cada 100 m³ de um mesmo material da 
camada final do aterro ou no mínimo, dois ensaios por dia;  

c) uma determinação do teor de umidade pelo método DNER-ME 52/94 ou DNER-ME 88/94, 
utilizando pelo menos 3 amostras coletadas a cada 500 m² de área, imediatamente antes 
da compactação;  

d) um ensaio para determinação da massa específica aparente seca, in situ, após 
compactação, pelo método DNER-ME 092/94, para cada 500 m³ de material compactado 
do corpo do aterro, nos locais onde forem coletadas amostras para os ensaios referido 
na alínea a;  

e) um ensaio para determinação da massa específica aparente seca in situ, após 
compactação, pelo método DNER-ME 092/94, para cada 500 m³ da camada final do 
aterro, nos locais onde forem coletadas amostras para os ensaios referidos na alínea b;  

f) um ensaio de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, 
respectivamente segundo os métodos NBR 6459, NBR 7180 e DNER-ME 80/94), para o 
corpo do aterro, para cada grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação 
indicado na alínea a;  

g) um ensaio de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria, 
respectivamente, segundo os métodos NBR 6459, NBR 7180 e DNER-ME 80/94) para 
as camadas finais do aterro, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio 
de compactação, segundo a alínea b;  

h) um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, segundo o método DNER, para o corpo do 
aterro, para cada grupo de 10 amostras submetidas ao ensaio de compactação indicado 
na alínea a; um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, segundo o método DNER, para 
as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de 
compactação indicado na alínea b.  

Para aceitação, os valores máximo e mínimo decorrentes da amostragem do grau de 
compactação ou compacidade, do Índice Suporte Califórnia e da expansão volumétrica, a 
confrontar com os especificados, devem ser calculados pelas fórmulas que se seguem:  

X  X +  
s

n
  t (1- )max  =  med  n-1  

                             
X  X -  

s

n
  t (1-  )min  =  med  n-1  

 

onde: 

0,5

s =  
somatório (x -  X )med 

2

n 








1

 

tn-1
( 1-  ) é o percentual obtido da distribuição de Student apresentado na tabela 1, n é o número 

de elementos da amostra ou número de ensaios feitos, ( 1-  ) é o intervalo de confiança da média.  
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Pode-se tomar: 1 -  = 80%%, ou seja, 10% para cada área extrema, ou da cauda, não incluída 
no intervalo de confiança.  

O número n deve ser igual ou superior a 9.  

Tabela 1 

Valores do coeficiente da distribuição de Student (*) grau de liberdade = n-1 

N V (*) tn-1 (0,80) 

32 31 0,842 

30 29 0,854 

25 24 0,857 

20 19 0,861 

18 17 0,863 

15 14 0,868 

12 11 0,876 

10 9 0,883 

9 8 0,889 

8 7 0,896 

7 6 0,906 

6 5 0,920 

No caso da não aceitação dos serviços pela análise estatística, a área considerada será 
subdividida em subáreas, e o material coletado em cada uma delas deve ser submetido a ensaio.  

Para os ensaios do Índice de Suporte Califórnia, cada uma destas subáreas terá uma extensão 
máxima de 500 m³ e, para os demais ensaios, no máximo, 250 m³. As subáreas serão dadas 
como aceitas quando houver conformidade entre os resultados dos ensaios e os valores fixados 
pelas especificações.  

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se 
a conformação da seção transversal do terreno, admitidas as seguintes tolerâncias:  

a) variação da altura máxima de ± 0,05 m para o eixo, bordas e alinhamentos paralelos;  
b) variação máxima da dimensão horizontal da plataforma, em qualquer direção e  sentido, 

de + 0,20 m, não se admitindo variação para menos.  

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela 
FISCALIZAÇÃO, de acordo com o projeto.  

O transporte de materiais será executado em caminhões do tipo basculante, com capacidade 
suficiente para atender os cronogramas e produções necessárias, sem, contudo, ter capacidade 
além da suportada pelas vias de acesso do canteiro, o que ocasionaria excesso de ondulações 
nas pistas. Os caminhões deverão estar em perfeitas condições de uso e em hipótese alguma, 
as viaturas que se ausentarem do canteiro, indo ou vindo de jazida ou bota-fora, poderão deixar 
vazar materiais ao longo de trajetos, as cargas deverão ser sempre cobertas com lona.  
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4.4. Materiais a serem empregados 

Os materiais para aterro devem provir de empréstimos ou de cortes, devidamente indicados no 
projeto. A substituição desses materiais por outros de qualidade nunca inferior, quer por 
necessidade de serviço, quer por interesse da CONTRATADA, somente deve ser processada 
após prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Os solos para os aterros devem ser isentos de matérias orgânicas, micácea e diatomácea. Turfas 
e argilas orgânicas não devem ser utilizadas em aterros. 

Na execução do corpo dos aterros não devem ser permitidos o emprego de solos de baixa 

capacidade de suporte, (CBR  6%) e de expansão superior a 2%.  

A camada final dos aterros deve ser constituída de solos indicados no projeto dentre os melhores 
disponíveis. Não deve ser permitido emprego de solos de expansão superior a 1%.  

A CONTRATADA deverá apresentar ensaios de laboratório que comprovem que os materiais 
ofertados estão dentro dos padrões.  

A CONTRATADA transportará os materiais desde as jazidas até o local de estoque intermediário 
ou de aplicação imediata na obra. 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO 

5.1. Aplicação de Materiais, amostras e ensaios 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 
acabamentos a serem utilizados na obra. Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas 
obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo. Não será admitido 
o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados. As amostras de 
materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no 
canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de 
sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

A INFRAERO se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, 
elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações 
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. 

 

5.2. Substituição de materiais 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a 
CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta.  

A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, não 
admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar o 
não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.  

Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação 
necessária à análise. A similaridade será julgada, em qualquer caso, pela INFRAERO. 

5.3. Assistência Técnica 

Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá executar todas atividades necessárias à solução das imperfeições 
detectadas, bem como as surgidas neste período, independentemente de sua responsabilidade 
civil. As imperfeições e irregularidades detectadas na vistoria final deverão ser imediatamente 
corrigidas com técnica adequada, antes da emissão do TRD – Termo de Recebimento Definitivo. 

5.4. Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA 

A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA referente à execução da obra ou serviço, 
com a respectiva taxa recolhida, no início da obra, atualizando-a sempre que necessário. A 
apresentação de ARTs em nome de profissionais que efetivamente participarem da obra será 
fundamental para a emissão dos Atestados Técnicos no final do Contrato. 

5.5. Critério operacional 

Os serviços deverão ser realizados em regime de 24 (vinte e quatro) horas ao dia. Porém, em 
locais onde haja a utilização de equipamentos que interfiram nas rampas de aproximação de 
aeronaves no SBSP, os serviços deverão ser realizados no período noturno em que não houver 
operações de pousos e decolagens, devendo essa questão ser considerada no planejamento de 
execução pela CONTRATADA. 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
02

20
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO e THIAGO GIL GOMES em 06/07/2020 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 06/07/2020 00:00:00.
Documento Nº: 1157597.5049986-1138 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1157597.5049986-1138

https://linksiga.trf2.jus.br

	12 - SP_02_104_75_002481_00 MDSC TERRAPLANAGEM

