
 

Rodrigues, José Martinho de Azevedo 

Curriculum Vitae 

1. Formação e títulos 

1.1. Graduação: 

Engenheiro Civil, pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - (1971) – Especialização: Mecânica dos solos e Fundações 

1.2. Outros cursos (extensão, aperfeiçoamento, outros) 

 Investigações Geotécnicas de Campo e de Laboratório, ministrado pelo 

Profº Ricardo de Oliveira, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de 

Lisboa (LNEC) - Portugal; 

 Mecânica dos Solos I - COPPE - COC 731 – Curso de Mestrado – UFRJ 

 Mecânica dos Solos II - COPPE - COC 734 – Curso de Mestrado – UFRJ 

 Colóquio sobre estacas cravadas - aplicação da equação da onda - 11 a 

15/08/86 - PUC-RJ/CNPq/University of Colorado 

 Através do Parecer nº 657/81 de 04/09/81 do Conselho Federal de Educação, 

e, Ato Executivo nº 47/80 da Portaria da Universidade Santa Úrsula 

designado professor titular das disciplinas de Mecânica dos Solos I e 

Geotécnica. 

 Coordenador dos cursos de engenharia da Associação Universitária Santa 

Úrsula no período de Jan/91 à Set/92. 

 Coordenador da área de fundações da Escola de Engenharia da UFRJ a 

partir de Jun/92. 

 Paraninfo; Grande Homenagem; Homenagem Especial 
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2. Atividades Profissionais 

2.1. Atividades do magistério 

Professor Assistente - UERJ 

Professor Adjunto I - UFRJ 

Professor Titular - AUSU 

a) Graduação 

 UFRJ – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / Escola de Engenharia / 

Deptº de Construção Civil / Setor de Mecânica dos Solos Fundações: 

Professor das disciplinas 

- Projeto Estrutural de Fundações (10º período) - 1973 à 1980; 

- Aspectos Geotécnicos do Projeto de Fundações I (9º período) - 1981 à 1982; 

- Aspectos Estruturais do Projeto de Fundações II (10º período) - 1981 à 1982; 

- Aspectos Geotécnicos e Estruturais de Fundações I (9º período) - 1983 à 1997; 

- Aspectos Geotécnicos e Estruturais de Fundações II (10º período) - 1983 à 1997. 

- Fundações e Obras de Terra I (9º período) – 1998 à 2007 

- Fundações e Obras de Terra II (10º período) – 1998 à 2007 

- Mecânica dos Solos I (Curso de Geologia aplicada à Engenharia Civil do Instituto 

de Geociências da UFRJ) – 1998 à 2007 

- Geomecânica – 2001 à 2006 

 UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Escola de  Engenharia/Deptº de 

Estruturas e Fundações. 

Professor das disciplinas 

- Fundações I (9º período) 1980 à 2007; 

- Fundações II (10º período) 1980 à 2007. 

- Fundações e Obras de Terra I (9º período) – 1996 à 2007 

- Fundações e Obras de Terra (10º período) – 1996 à 2007 

 AUSU - Associação Universitária Santa Úrsula - AUSU - Curso de Engenharia 

Civil 

Professor das disciplinas 

- Mecânica dos Solos I - 1973 e 1976 à 1995 

- Mecânica dos Solos II - 1976 à 1995 

- Geotécnica - 1976 à 1995 

- Fundações I - 1976 à 1995 

- Fundações II - 1976 à 1995 

- Fundações e obras de terra I – 1976 à 1995 

- Fundações e obras de terra II – 1976 à 1995 
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b) Pós-Graduação 

Não exerce atividades no ensino de Pós-Graduação 

2.3. Teses 

a)  Realizadas 

b)  Orientadas 

Não possui, uma vez que não exerce atividades no ensino de Pós-Graduação 

2.4. Participação em bancas examinadoras 

 Só em bancas de projeto final de curso de engenharia civil nas Universidades: 

UFRJ; UERJ; AUSU. 

2.5. Atividades técnicas, administrativas e missões no exterior 

Cargos ocupados e experiência profissional - Período:  1970 à 2010 

1)  Hidroservice Engenharia de Projetos Ltda 

No setor de Construção Civil:  detalhamento das seções de armação para o projeto Metrô 

do Rio; 

No setor de Mecânica dos Solos:  participação no projeto do Aeroporto Internacional do 

Galeão, e, Barragem de Sobradinho. 

2) Tecnosolo S.A.  

Como consultor e projetista, realizou projetos e estudo para: 

1. Ramal de Parateí - ligação ferroviária entre São José dos Campos e Engenheiro 

Manoel Feio; 

2. Variante do km 96 + 707,70 - Ramal de Mangaratiba/RJ: 

- programação de investigação geotécnica;  

- projeto de aterro;  

- projeto de estabilização de taludes, drenagem superficial e profunda;  

- projetos de muros de concreto armado atirantados; 

- projetos de muros de gravidade.  

3. Pontilhões do trecho Japeri km 61 + 749 ao terminal marítimo km 96 + 707, 

Mangaratiba/RJ  

Como projetista 

4. Ligação ferroviária Engenheiro Bley-Pinhais, PR.  

- programação geotécnica para estudo de fundações de aterro sobre camada mole; 

- projeto de aterros sobre a camada mole com as respectivas soluções técnicas. 
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5. Ramal Ferroviário Ibirité - Águas Claras/MG 

- projeto de estabilização de taludes (cortes e aterros); 

- programação de investigações geotécnicas; 

- projeto de contenção de taludes junto à Torre nº 4 da Cemig;  

Como coordenador e projetista 

6. BR-116 - Barra do Azeite, Curitiba/PR  

- projeto de estabilização de taludes (cortes e aterros);  

- projeto de drenagem superficial e profunda;  

- projetos de cortinas atirantadas;  

- estudo de estabilidade de taludes, pelo método sueco de Fellenius;  

- projeto de muros de gravidade e crib-wall. 

7. Ensecadeira da Moega de Santos  

- programação geotécnica de campo e de laboratório;  

- verificação do projeto;  

- especificação das fases de execução.  

8. Usina de Fontes Light, Barra do Piraí/RJ  

- programação de ensaios geotécnicos;  

- projeto de cortina atirantada;  

- estabilidade de taludes pelo método sueco de Fellenius;  

- projeto de drenos horizontais profundos;  

- reforço dos gigantes de apoio das tubulações de condução de água; 

- tratamento do terreno, através de injeções de cimento. 

9. BR-101 - Rio/Santos trecho da Construtora Mendes Júnior - Variante do Guitty 

- programação de sondagens;  

- projeto de cortinas atirantadas;  

- especificações e fases de execução da cortina atirantada em seção mista. 

10. Aterro do Saí Itacuruçã/Muriqui - RFFSA  

- programação geotécnica de campo e de laboratório;  

- projeto de aterro sobre camada mole.  

11. Corte do km 94 + 160 - Muriqui/RJ - RFFSA  

- projeto de estabilização de drenagem de encostas rochosas;  

- fixação de blocos isolados, lascas, etc.;  

- projeto de estruturas de  arrimo,  grelhas,  contra-fortes, etc.;  



 

 5 

12. BR-101 Rio/Santos trecho da Construtora Mendes Júnior  

- projeto de contenção das torres de transmissão da Celf, na crista do cortes 6,5A e 8. 

13. Chesf - Companhia Hidroelétrica do São Francisco  

- projeto de fundações da Usina Termoelétrica de Santa Cruz, Recife/PE.  

14. Companhia Força e Luz  Cataguazes Leopoldina - Usina  Nova Maurício/MG  

- projeto de reforço de fundações da chaminé  de equilíbrio, contra o recalque e o 

deslizamento, solução através de tubulões, vigas de coroamento e estruturas de 

concreto armado atirantadas;  

- estudo de alternativa de solução, através do uso de tratamento químico do terreno 

de fundação: injeção de cimento;  

- acompanhamento de controle de recalque;  

- projeto de reforço da tubulação de recalque e restabelecimento de juntas de 

dilatação para atender o efeito de variação de temperatura, através do 

encamisamento do tubo de concreto armado com chapas metálicas e resinas de 

epoxi.  

Como coordenador 

15. Companhia Siderúrgica Mannesman em Belo Horizonte/MG  

- projeto de estaqueamento (fundações) do Galpão S. L. 6.  

Como coordenador e projetista  

16. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - Edifício Sede - Sede 

Brasília/DF  

- programação geotécnica para projeto de fundações;  

- projeto de fundações;  

- projeto de escavações;  

- projeto de contenção;  

- especificações de projeto e de execução;  

- fases de execução;  

- detalhamento do projeto executivo.  

17. CAEEB - Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras  

- projeto de fundações das futuras instalações da companhia em Itaipava/RJ.  

18. Light - Serviços de Eletricidade S.A. - Rio Faria Timbó/RJ  

- projeto de estacas pranchas atirantadas;  

- projeto de reforço de fundações;  

- projeto de estaqueamento;  

- projeto de detalhadamento e especificação das fases de execução da obra.  
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Como consultor, coordenador e projetista  

19. Centro Médico Naval Marchlio Dias - Ministério da Marinha/RJ 

- programação geotécnica para projeto de fundações e contenções;  

- parecer técnico de fundações;  

- assistência técnica às fundações;  

- Liberação das fundações para cotas de assentamento e tensões admissíveis previstas.  

- projeto de reforço das fundações assentes em rochas muito alteradas e diaclasadas;  

- tratamento das fundações (terreno de fundação) através de injeções de calda de 

cimento,de modo a aumentar a capacidade de carga suporte do terreno de fundação;  

- projetos de estruturas de contenção diversas, inclusive para fixação de blocos, 

suportar cargas provenientes das fundações, suportar fundações, etc.;  

- Consultoria técnica à obra para todos os problemas ligados à mecânica dos solos e 

fundações.  

Como coordenador e projetista 

20. DNOCS - Açude Público de  Pedras Brancas no município de Quixadá/CE  

- projeto de fundações do sangradouro;  

- programação geotécnica de campo;  

- especificações de ensaio de perda d'água in situ;  

- acompanhamento dos estudos da forma do sangradouro em modelo reduzido, no 

Laboratório Técnico Saturnino de Brito;  

- especificações de execução;  

- dimensionamento das fases de execução;  

- dimensionamento das fundações do sangradouro à subpressão.  

Como Coordenador, projetista e supervisor técnico, durante a construção da infra-

estrutura  

21. BNDES - Banco Nacional do desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

- programação geotécnica de campo e de laboratório para elaboração de um projeto 

especial de fundações e contenção; 

- projeto de contenção em estruturas de cocreto armado atirantadas, de 22,0m de 

altura;  

- projeto de escavação;  

- projeto de rebaixamento do nível d'água;  

- projeto da laje de fundo, atirantada;  

- projeto de fundações.  



 

 7 

22. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

- Morro de Santo Antônio;  

- projeto de contenção, estabilização e drenagem do Morro de Santo Antônio;  

- estudo dos parâmetros do solo, através retro-análise;  

- projeto de instrumentação geotécnica do Morro de Santo Antônio.  

Como coordenador, projetista e supervisor técnico  

23. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

- projeto de fundações da viga de bordo do embasamento, através de uma solução em 

tubulões e presso-ancoragens  (estacas de pequeno diâmetro);  

- supervisão e acompanhamento na execução das fundações do Morro de Santo 

Antônio.  

24. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

- acesso de veículos pela rua de Santo Antônio - Largo da Carioca  

- projeto de contenção - soluções em tubulões, com viga de coroamento ancorada no 

maciço terroso através de ancoragens definitivas;  

- projeto de drenagem do acesso ao EDSERJ pela rua de Santo Antônio;  

- projeto de drenagem de águas pluviais, provenientes da encosta do Morro de Santo 

Antônio na área de acesso ao EDSERJ;  

- projeto de instrumentação e controle da área de  acesso no Morro de Santo Antônio 

tendo em vista a escavação para implantação do acesso ao EDSERJ;  

- supervisão e acompanhamento na execução das contenções e fundações no acesso 

ao EDSERJ.  

Como coordenador, projetista e supervisor técnico  

25. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

Ligação EDSERJ x Metrô (Provisório)  

- projeto de contenção através de uma estrutura em tubulões executados a céu aberto 

justapostos, com bloco decoroamento, sendo que os tubulões de concreto armado 

foram engastados no terreno com ficha suficiente para servirem de contenço quando 

da escavação do terreno da cota + 10,50m à 5,90m.  Sobre o bloco de coroamento 

dos tubulões foi apoiada uma laje de cobertura para suporte de sobrecarga e peso de 

terra vegetal.  
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Como coordenador, projetista, consultor e engenheiro chefe de contrato nº 02/77  

26. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

Assessoria técnica e controle tecnológico;  

- controle tecnológico do concreto e seus componentes;  

- controle tecnológico das deformações do concreto protendido nas diferentes fases de 

protensão e carregamento;  

- controle de recalques das fundações do EDSERJ e outras estruturas de concreto 

armado;  

- controle de medições topográficas das diversas estruturas em geral;  

- controle de medições topográficas, cotas, verticalidade e verificação do sistema de 

eixos - coordenados da forma deslizante;  

- controle de execução das provas de carga.  

Como coordenador, projetista e supervisor técnico  

27. BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e  Social Edifício de 

Serviços do BNDES/RJ  

27.1. Saída de veículos e grupo gerador (lado da Av. República do Paraguai)  

- projeto de contenção - solução em tubulões a céu  aberto com bloco de 

coroamento e ficha;  

- projeto de estruturas de contenção (cortina 11 e 111) sobre tubulões;  

- análise da estabilidade de taludes do conjunto cortina 11, 111 e grupo gerador;  

- projeto geométrico e estrutural da rampa de saída de veículos da cota + 5,90m à + 

9,50m;  

- projeto de escavação da rampa e do grupo gerador;  

- projeto de ligação da estrutura do grupo gerador à infra-estrutura do EDSERJ, 

através da - abertura na cortina 2, no 2º subsolo;  

- projeto de impermeabilização do grupo gerador;  

- controle tecnológico do concreto e aço utilizados na construção do grupo gerador. 

27.2 Encosta da Av. República do Paraguai, divisa com Ordem Terceira da Penitência e 

Província Franciscana  

- projeto de contenção através de 3 estruturas de concreto armado ancoradas no 

maciço terroso, com ancoragens definitivas e estaqueadas com estacas de pequeno 

diâmetro (presso-ancoragem); 

- programação geotécnica:  sondagens mistas e ensaios de laboratório (caracterização 

e cisalhamento direto); 

- instalação de piezômetros; 

- programação de instrumentação; 

- instalação de inclinômetros "Slope-Indicador"; 

- instalações de tecnodinas; 
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Análise de estabilidade do conjunto:  muro existente x estruturas projetadas, através de 

análise de estabilidade por Bishop e Fellenius. 

Como elaborador de proposta técnica  

28. DNOS Departamento Nacional de Obras e Saneamento - Santa Catarina  

Barragem Norte - Florianópolis/SC; 

- proposta técnica para concorrência de projeto, acompanhamento e fiscalização da 

execução, englobando todas as especificações técnicas relativas a uma barragem.  

Como assessor técnico  

29. Rádio Transamérica de São Paulo Ltda  

Projeto de fundações, em tubulões da torre de transmissão no Sumaré/RJ, envolvendo: 

- análise do projeto de fundações, em função das cargas fornecidas (verticais e 

horizontais), além das sobrecarga sobre o terreno. 

- definição das CAF;  

- projeto de contenção para absorver os esforços horizontais;  

- projeto de drenagem superficial e profunda;  

- análise de estabilidade do conjunto:  fundação x estrutura x solo pelo Método de 

Bishop;  

- liberação e acompanhamento da escavação para as fundações, até se definir uma 

CAF adequada ao projeto de fundação.  Após inspeção da escavação, constatou-se da 

necessidade de tratar o terreno de fundação, através de injeções de calda de cimento, 

tendo em vista as diversas fraturas e diáclases existentes no local de implantação da 

obra; 

- liberação das C.A.F. e verificação do prumo e verticalidade do fuste, bem como 

verificação das dimensões da base alargada e acompanhamento da concretagem;  

3)  Ortega & Santos - Consultores em Mineração Ltda  

Como consultor técnico e projetista na área de Mecânica dos Solos, Fundações e Obras 

de Terra 

1. Carbonífera Treviso SA  

- estudo de estocagem de rejeitos R1 e R2, provenientes do processo de mineração e 

exploração do carvão, nas áreas denominadas de BC-7 e  BC-8 no Estado de Santa 

Catarina.  O estudo consistiu em:  

- definir áreas adequadas à estocagem dos rejeitos R1/R2;  
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- definir alturas e taludes das pilhas de rejeitos R1/R2;  

- compatibilizar capacidade de carga suporte do terreno de fundação com a pressão a 

ser transmitida pela pilha de  rejeitos R1/R2;  

- definir taludes e fases de execução dos mesmos de modo a compatibilizar estocagem 

contínua e problemas relativos ao meio ambiente;  

- estudo de drenagem superficial e profunda, bem como estudar camada vegetal e 

tipos de plantas em função de análise físico-química do solo da região e experiência 

obtida em projetos pilotos locais, sobre tipos de plantações mais adequadas à região; 

- programação de sondagens a trado, percussão e rotativas de modo a definirmos o 

subsolo nas áreas em questão;  

- projeto executivo das pilhas de rejeitos R1 e R2,1 com definição dos taludes e 

alturas em função de rejeitos, drenagem altura de rejeitos for se processando. 

2. Empresas do Grupo CAEMI - Jari Agro Industrial SA  

- estudos em termos de viabilidade técnico-econômica, de projetos para implantação 

de obras de infra-estrutura e superestrutura para implantação de um complexo 

industrial de beneficiamento da bauxita, onde js se haviam executados partes de 

alguns destes projetos.  Os estudos envolveram: 

- barragem de rejeitos 

- análise dos relatórios sobre a execução da obra e os problemas ocorridos durante a 

execução da mesma; 

- análise completa da situação atual da barragem de rejeitos, bem como das atas de 

reuniões técnicas sobre os problemas ocorridos durante a sua execução; 

Em função do acima mencionado, elaborou-se: 

- relatório de análise da situação atual da obra e de projeto; 

- recomendações e especificações técnicas para prosseguimento da execução da 

Barragem de Rejeitos;  

- programação geotécnica de campo e laboratório para verificação do que já foi 

executado; 

- em função dos resultados geotécnicos acima previu-se estudos necessários à 

confirmação e/ou reformulação do projeto da Barragem de Rejeitos;  

- estimativa de custo das obras necessárias à retomada da execução da Barragem de 

Rejeitos;  

- estudo e projeto de desvio do Igarapezinho;  

- estudo da bacia de acumulação da Barragem de Rejeitos;  
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3. Complexo Industrial da Usina de Tratamento e Beneficiamento da Bauxita  

- estudo de cortes e aterros para implantação da usina de tratamento e beneficiamento 

da bauxita na encosta; 

- programação geotécnica de ensaios de campo e de laboratório necessários ao estudo 

de estabilidade de taludes;  

Em função de ensaios geotécnicos próximos à área desenvolveram-se estudos em nível 

de anteprojeto, a saber:  

- estruturas de contenção;  

- projeto de fundações em sapatas e tubulões;  

- projeto de fundações de aterros;  

- especificações e controle de execução de aterros;  

- sugestões de alternativas do "layout" inicial, tendo em viáta uma melhor adequação 

aos problemas geotécnicos atuais e futuros; 

- estudos de estabilidade global do conjunto Usina de Tratamento e Beneficiamento de 

Bauxita x Encosta.  

4. Estrada de Ferro e de Rodagem, para permitir o acesso ao Complexo Industrial da 

Jari Agro-Industrial SA 

- Análise do trecho atual da ferrovia já executada, cujo percurso é de 

aproximadamente 4km; 

- Proposição para retomada da obra e estudos necessários à sua retomada, bem como 

projetos de 12km de ferrovia, e 8km de rodovia, envolvendo os estudos seguintes: 

- drenagem superficial e profunda de aterros e cortes; 

- projeto de bueiros; 

- projeto de fundações de aterros; 

- projeto de fundações de aterros em bermas de equilíbrio; 

- projeto de fundações de  aterros em drenos verticais de areia; 

- projeto de fundações de bueiros; 

- projeto de fundações de pontes; 

- proteção superficial de taludes de cortes e aterros; 

- estudo de estabilidade de cortes e aterros; 

- projeto de pavimentos:  ferrovia e rodovia; 

- estimativa de custos de implantação da ferrovia e da rodovia. 
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4)  Sondotécnica SA 

Como engenheiro projetista 

1. Engenheiro Bley-Mafra, PR (trecho de aproximadamente 64,5km) 

- projeto de estabilidade de talude, contenção, fundação de aterros, recomposição e 

substituição de lastro e sub-lastro, drenagem superficial e profunda, drenos 

profundos longitudinais e suborizontais, proteção superficial através de 

hidrossemeadura e processo de gunitagem. Especificações de execução e 

equipamentos. 

- Cliente: RFFSA 

2. Como consultor 

Plataformas marítimas do tipo “Jack-up” - Petrobrás 

- Plataforma marítimas, PA 16 - são Matheus/ES 

- Plataforma marítimas, PA 17 - Pelotas/RS 

- Plataforma marítima, Norbe 1 - Belém/São Luis - PA/MA 

- execução e acompanhamento de sondagens especiais, com coleta de amostras 

através de amostradores especiais. Classificação do solo quanto a compacidade e 

consistência. Ensaios em amostras indeformadas tais como:  Torvane e penetrômetro 

de bolso. Com o resultado obtido através de sondagens e ensaios especiais 

executados na plataforma móvel, calculou-se a capacidade de carga do terreno de 

fundação da plataforma, para as fundações da mesma, por teorias de capacidade de 

carga, mais adequadas ao tipo de fundação e  de solo da plataforma marítima, 

quando da aplicação da carga total prevista para a plataforma.  Calculou-se também 

o quanto a sapata da plataforma deverá recalcar no instante da aplicação da carga 

final. 

Cliente:  Petrobrás SA 

Como projetista 

3. Cais do Macuco, Santos/SP 

- Cálculo de capacidade de carga do estaqueamento dos diferentes tipos de blocos de 

coroamento, do cais atual para incrementos de carga, tendo em vista, substituição de 

novos tipos de equipamentos e consequentes alterações de cargas verticais, 

horizontais e momentos, baseados em resultados de uma série de provas de carga, 

sondagens dinâmicas e ensaios de  palheta realizados "in situ".  Utilizou-se a teoria 

de Van der Veen, para determinação da capacidade de carga.  Comprovou-se 
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resultado obtido, através da teoria de Van der  Veen, com as cargas que a estrutura 

estaria submetida pela substituição dos atuais guindaste e equipamentos. 

- Cliente:  Codesp 

4. Cais da Suape - Pernambuco, como projetista 

- Definição da cota de assentamento de estacas pré-moldadas de  concreto, para 

estrutura de um cais, através de diferentes teorias de capacidade de carga estáticas e 

dinâmicas, em função de resultados dos perfis geotécnicos do subsolo, obtidos 

através de sondagens à percussão. 

- Cliente:  J Mason - Consultoria e Projetos 

5. Sítio do Coqueijo, Teresópolis/RJ 

- projetos de estruturas de contenção Cliente:  Engenheiro Jaime Rotstein 

6. Rodovia RJ - 116 - trecho Cachoeira de Macacu/Nova Friburgo/RJ (Sítio Dois 

Irmãos) 

- Projeto de contenção da saia do aterro,  através de uma estrutura de concreto armado 

atirantada. 

- Cliente:  DER/RJ 

7. Barreira do Catingueiro, rodovia RJ-145, trecho Piraí - Barra do Piraí/RJ 

- Anteprojeto de estabilização de talude.  

- Cliente:  DER/RJ 

8. Km 252 da rodovia RJ-116 - Trecho Venda das Flores - Lage do Muriaé, 

Miracema/RJ 

- estudos geotécnicos. 

- Cliente:  DER/RJ 

9. Projeto de ampliação das instalações portuárias da refinaria de Manaus - 

Reman/AM 

Projeto de fundações em estacas e tubulões 

- cálculo de capacidade de carga; 

- definição   de C.A.F.; 

- análise de tensões na fundação; 

- análise de esforços:  horizontais, verticais e momentos na fundação; 

10. Projeto de reforço de cais 

- solução em estacas injetadas de pequeno diâmetro. 

- Cliente:  Concic Engenharia SA 
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11. Fepasa - Trecho Guianã-Paratinga, Santos/SP 

Consultoria técnica na área de: 

- projetos de contenção; 

- projetos de estabilidade de taludes (cortes e aterros); 

- projetos de drenagem superficial e profunda; 

- visitas técnicas; 

- pareceres técnicos. 

- Cliente:  CBPO 

12. Rio/Friburgo, km 62. Projeto de contenção e estabilidade de aterro no km 62 L.E., 

solução em: 

- cortinas atirantadas; 

- drenagem superficial e profunda; 

- projeção superficial; 

- reforço de encontros de viaduto através de grelha atirantada; 

- concreto projetado; 

- fixação de lascas e blocos; 

- Cliente:  DER/RJ 

13. Linha de transmissão Muriqui-Itaorna, Angra dos Reis/RJ 

- Elaboração de relatório e interpretação dos resultados de provas de  carga em estacas  

injetadas de pequeno diâmetro, de acordo com a Norma Brasileira nº 6121 da ABNT 

à compressão (E-7) e tração (E-10), respectivamente nos blocos de nº 2 e 3; 

- Análise de capacidade de carga em estacas pelo método de Van der Veen. 

- Cliente:  Promig - Projetos e Construções Elétricas de Minas Gerais Ltda. 

14. Rua Garibaldi, 21 Tijuca/RJ 

- programação geotécnica; 

- controle de recalque, inclusive acompanhamento, tratamento do terreno de fundação, 

através de projeto de consolidação; 

- projeto de reforço de fundação, através de solução em estacas injetadas de pequeno 

diâmetro. 

- Cliente:  Condomínio do Edifício Natalie 
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15. Cemitério de Piraí - Piraí/RJ 

- programação geotécnica e projetos de contenção, através de cortinas atirantadas e 

estaqueadas; 

- projeto de drenagem superficial e profunda. 

- Cliente:  Prefeitura Municipal de Piraí 

16. Projeto e execução de atiramento no lote K, da "Ponta do Calafate", Angra dos 

Reis/RJ, estrada do contorno 

- projeto de estrutura de contenção em trecho muito acidentado (tipo "talus"), para 

implantação de uma residência neste local.  A solução consistiu em estruturas de 

concreto armado atirantadas no maciço; 

- aconpanhamento no campo da programação geotécnica de sondagens e execução das 

perfurações para instalações dos tirantes. 

- Cliente:  Construtora Adriça Ltda. 

17. Palácio Guanabara/RJ 

- projeto de contenção:  muro de peso, cortinas atirantadas, fixação de blocos de 

lascas, concreto projetado, etc.; 

- projeto de drenagem superficial e profunda. 

- Cliente:  DER/RJ 

18. Muriqui/RJ 

- projeto de contenção, envolvendo:  muros de impacto, cortina atirantada, vigas 

estaqueadas de extremidades livres e  ancoradas, cortinas atirantadas verticalmente, 

concreto projetado, fixação de lascas e blocos; 

- projetos de drenagem superficial e profunda. 

- Cliente:  RFFSA - Juiz de Fora/RJ 

19. Piraí/RJ 

Projeto estrutural de caixa d'água  

- análise das condições atuais da caixa d'água, ocasionando a execução de um projeto 

novo de caixa d'água. 

- Cliente:  Cedae 

20. Rua Sérgio Porto, 318/RJ 

- análise e verificação de cargas das ancoragens nas estruturas de arrimo existentes; 

- programação e acompanhamento de sondagens à percussão para projeto de 

fundações e reforço das estruturas de arrimo existentes. 

- Cliente:  Construtora A. A. Sardinha Ltda. 
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21. Ferrovia Capitão  Eduardo-Costa Lacerda, Caeté/MG, trechos 224 e 223 

- projetos de estruturas de arrimo do tipo:  muros de peso, cortinas atirantadas; 

- projeto de estabilidade de cortes e aterros; 

- programação geotécnica de campo e de laboratório; 

- visita ao campo e acompanhamento da programação geotécnica. 

- Cliente:  Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

22. Ferrovia - Trecho Itacuruçá-Guaiba, km 83 + 800 

- projetos de estruturas de contenção tipo:  muros de  peso, cortinas atirantadas, 

fixação de lascas e blocos; 

- projeto de estabilidade de cortes; 

- projeto de proteção de taludes através do processo de gunitagem e concreto 

projetado; 

- projeto de drenagem superficial e profunda. 

- Cliente:  RFFSA - Superintendência Regional de Juiz de Fora/MG. 

23. Centro Cultural de Mogi-Guaçu/SP 

- elaboração de relatório e interpretação de provas de  carga é compressão em micro 

estacas injetadas de pequeno diâmetro, na área do teatro nas estacas designadas por 

122-B e 159-B, de acordo com a NBR-6122 da ABNT; 

- análise de capacidade de carga em estacas pelo método de Van der Veen. 

- Cliente:  Construtora e Pavimentadora Lix da Cunha SA 

24. Rua Afonso Vergueiro, s/nº Sorocaba/SP 

- elaboração de relatório e interpretação de prova de carga à compressão em micro 

estaca projetada de pequeno diâmetro, na estaca 11 do pilar 7, de acordo com a 

NBR-12131 da ABNT; 

- análise de capacidade de carga em estacas pelo método de Van der Veen. 

- Cliente:  Remil Empreendimento e Participação Ltda 

5)  Insitutek Consultores Ltda 

Como projetista e consultor na área de Mecânica dos Solos, Fundações, Estruturas 

de Concreto Armado e Metálica 

1) Cetrel - Salvador/BA 

- Estação elevatória de tratamento de esgotos da cidade de Salvador, inclusive Pier e 

Trecho Marítimo Extensão:  11/13km 

- Cliente:  Multiservice Engenharia Ltda. 
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2) Canal do Cunha 

- Estudos de dragagem, regularização, alargamento, de rios e canais na área 

denominada de Canal do Cunha, próximo a Av. Brasil/RJ, englobando problemas 

geotécnicos diversos - em estabilidade de taludes, fundações e programação 

geotécnica de campo. 

- Cliente:  Multiservice Engenharia Ltda. 

3) Cehab - Areal II - Jacarepaguá 

- Projeto de Aterro sobre argila mole, com a finalidade de se obter uma grande área, 

para construção de casas populares, para a Cehab. 

- Acompanhamento técnico e supervisão dos serviços de execução do aterro 

hidráulico 

- Cliente:  CEHAB/Sanebrás 

4) Cehab - 575 casas - Ribeiro Dantas - Bonsucesso - RJ 

- Projetista e consultor em fundações 

- Projeto de fundações em estacas pré-moldadas de concreto armado e fundações em 

radier. 

- Cálculo de capacidade de carga estática e dinâmica 

- Acompanhamento de execução e cravação de 2200 estacas 

- Interpretação, análise e acompanhamento de 8 provas de carga dinâmicas realizadas 

na obra. 

- Cliente: CEHAB/ Sanebrás 

5) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - TPS-2 

- Projeto de Fundações do Novo AIRJ - IPS-2; 

- Programação geotécnica de sondagens mistas 

- Consultoria e Assistência Técnica à execução das fundações, com base nos 

resultados dos furos de sondagem rotativa e mista. 

- Clientes:  CNT/Infraero 

6) Cebrasc - Companhia Cervejaria Brahma de Santa Catarina/Lages 

- Projeto de aterro sobre argila mole, numa área de (510 x 550)m. 

- Projeto de aterro e fundações para a: 

Estação de tratamento de água (ETA); 

Estação de tratamento de dejetos industriais (ETDI). 

- Projeto de drenagem profunda; 
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- Projeto de fundações para as diferentes estruturas da fábrica na área de (510 x 

550)m; 

- Elaboração de especificações técnicas 

- Cliente:  BRAHMA 

7) Petrobrás - Reduc/RJ 

- Projetos de aterros e diques sobre argila mole para as lagoas de efluentes líquidos; 

- Consultoria técnica na área de geotecnia. 

- Cliente:  Construtora Varella Magno/Petrobrás 

8) Petrobrás - Reduc/RJ 

Projetista e consultor na área de Geotecnia e Fundações 

Lagoas de aeração: LE/ LMC1/ LMC2 

- Projeto de reforço de fundações de estruturas denominadas de : tomada d'água / saída 

d'água 

- Projeto de reparo do corpo do dique 

- Projeto de ligação entre a estrutura e o corpo do dique 

- Acompanhamento durante a execução dos serviços 

9) Petrobrás - Reduc/RJ 

Projetista e consultor na área de Geotecnia e Fundações 

Dique de dragagem do CTA - volume: 180.000 m
3 

- Projeto geométrico e geotécnico do corpo do dique 

- Análise de estabilidade do dique 

- Análise do terreno de fundação do dique 

- Proteção e drenagem superficial 

- Estrutura de tomada/ saída d'água 

- Especificações técnicas 

10) Petrobrás - Reduc/RJ – Área da Reserva Florestal 

Projetista e consultor na área de Geotecnia e Fundações 

Dique de dragagem do CTA - volume: 300.000 m
3 

- Projeto geométrico e geotécnico do corpo do dique 

- Análise de estabilidade do dique 

- Análise do terreno de fundação do dique 
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- Proteção e drenagem superficial 

- Estrutura de tomada/ saída d'água 

- Especificações técnicas 

11) Petrobrás - Reduc/RJ 

Projetista 

- Separador de água e óleo U-1570 

  Interligação entre os poços norte e sul 

- Projeto geométrico e estrutural do sistema de ligação norte-sul 

- Solução técnica em vigas de concreto armado. 

- Especificações técnicas 

- Quantitativos 

12) ETE Alegria - Estação de tratamento de esgoto de Alegria - Caju - RJ 

- Estudo, a nível de projeto, para obtenção de recursos junto ao Banco Mundial, 

envolvendo: 

- Projeto de fundações das diversas estruturas que compõe o lay-out da ETE Alegria 

- Projeto de contenção da cava de fundação e rebaixamento do lençol freático, para a 

área de estrutura de recalque e bombeamento da ETE- Alegria, em área de 15 a 18 m 

de camada de argila muito mole, cujo SPT = P/200 a P/300.  A solução englobou 

parede diafragma pré-moldada e laje de fundo em jet-grouting com 3 m de 

espessura. 

- Projeto de estabilidade de aterro de lixo orgânico, com cerca de 25 a 30 m de altura 

- Especificações técnicas de execução e quantitativos 

13) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Edifício garagem do TPS-2 - 

Sistema viário 

Consultor na área de geotecnia e fundações, envolvendo: 

- Projeto de fundações em estacas escavadas de grande diâmetro e sapatas 

- Definição da CAF das fundações em solo e em rocha 

- Programação geotécnica de campo e laboratório 

- Programação das provas de carga 

- Cálculos de capacidade de carga das fundações em estacas, trabalhando de: 

   ponta/ atrito lateral/ atrito lateral + ponta 

- Definição do perfil geológico- geotécnico na área do edifício garagem 

Acompanhamento da execução das estacas escavadas, envolvendo: 
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- Execução da escavação 

- Análise do material escavado/perfurado 

- Classificação/ Identificação dos diferentes materiais 

- Definição da CAF no campo 

- Acompanhamento da execução de concretagem submersa, com utilização de tubo 

Tremie 

- Programação e acompanhamento da verificação do controle de qualidade do 

concreto pós-concretagem 

- Acompanhamento da execução de sondagens no campo e interpretação do boletim 

de sondagem 

- Programação de ensaios específicos de resistência com amostras de diferentes tipos 

de rocha 

- Projeto de fundações em blocos de concreto ciclópico / corpos de prova +concreto 

simples /concreto simples, para servirem de fundação para as sapatas, tendo em vista 

a grande heterogeneidade do terreno de fundação (perfil geotécnico), associado na 

maioria das vezes com situações estruturais diversas 

- Análise de estabilidade das cavas de fundação e de superposição de tensões na 

fundação em função das fundações ficarem em cotas diferentes 

- Especificações técnicas e acompanhamento na execução, no caso de constatação da 

necessidade de tratamento através de injeção de calda de cimento do terreno de 

fundação e do corpo do fuste de estacas escavadas 

- Especificações técnicas e programação para execução do corte em rocha sem a 

utilização de explosivos, através da utilização do produto "Demox" 

14) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Taxi-Lima 

- Elaboração técnica para desmonte em rocha sem utilização de explosivos. 

- Programação e acompanhamento de execução de desmonte em rocha através da 

utilização de: 

- Equipamento pneumático, denominado "pica-pau" 

- Utilização de massa expansiva 

15) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - TPS-2 - Pátio de aeronaves - 

embarque e desembarque 

- Análise do terreno de fundação para atender às condições / especificações de projeto 

do pavimento na área em questão 

- Definição da área de substituição e tratamento do terreno de fundação para o sub-

leito de projeto 

- Estudo das jazidas, de modo a atender às condições de projeto do pavimento 
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- Acompanhamento técnico do controle de compactação do sub-leito / sub-base da 

área em questão 

- Programação e acompanhamento da execução de provas de carga (ensaios de placa) 

para determinação do coeficiente de recalque do solo nas diferentes camadas 

definidas no projeto do pavimento 

16) Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - TECA - Terminal de cargas 

aéreas do Rio de Janeiro (novo) 

Área de armazenagem/ ponto zero/ prédios da administração e almoxarifado 

- Estudo e solução para o problema de levantamento de estacas moldadas “in situ” do 

tipo Franki, levantamento este em média da ordem de 50mm. 

- Análise e interpretação dos resultados obtidos nos boletins de execução de estacas 

tipo Franki 

- Definição dos valores máximos admissíveis para levantamento das estacas 

- Mudança no critério de execução das estacas na obra, pós constatação do 

levantamento das estacas 

- Procedimentos executivos para recravação de estacas com levantamentos excessivos 

- Programação de provas de carga dinâmicas para determinação / definição de: 

 capacidade de carga admissível da estaca, 

 integridade do fuste, 

 ligação bloco-fuste, 

 ligação fuste - base alargada. 

- Acompanhamento da execução de provas de carga dinâmicas 

- Análise e interpretação dos resultados obtidos na prova de carga dinâmica 

- Verificação do cálculo de capacidade de carga estático e dinâmico em função dos 

resultados dos boletins de campo de execução das estacas 

- Análise e interpretação das provas de carga estáticas executadas no TECA 

- Área do pátio de aeronaves 

- Adaptação do projeto de pavimento do pátio de aeronaves em função das condições 

geológico-geotécnicas da área em questão 

- Programação geotécnica de campo e de laboratório, inclusive ensaios especiais 

como: adensamento contínuo "CRS", dilatômetro tipo Marchetti, piezocone e 

piezômetros tipo Casagrande 
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- Programação de provas de carga (ensaios de placa) e interpretação dos resultados 

com a finalidade de liberação do material das diferentes camadas que compõe o 

pavimento 

- Projeto de tratamento e reforço do terreno de fundação da canaleta filete, de modo a 

contemplar o projeto de pavimento para a área em questão. 

- Definição em função das sondagens a percussão já realizadas e as de campo, através 

de abertura de poços/ valas com retro-escavadeiras, para a solução de fundação do 

pátio de aeronaves 

Área denominada "enrocamento" 

- Foi executada uma solução através da execução de aterro com rupturas sucessivas e 

conseqüentes expulsões das camadas de argila orgânica muito mole 

17) Aeroporto Internacional Pinto Martins- Fortaleza - Ceará 

Consultor na área de geotecnia e fundações, envolvendo: 

- Projeto de fundações em estacas tipo Franki 

Cálculo de capacidade de carga estática e dinâmica 

- Metodologia executiva 

- Acompanhamento de execução, quando das visitas técnicas realizadas 

- Cuidados especiais no tocante a:  

 proximidade de estacas 

 defeitos observados na execução de estacas 

 concretagem 

 ligação estaca - bloco 

 preparo da cabeça da estaca na cota de arrasamento 

- Programação / análise e interpretação de resultados obtidos na realização de provas 

de carga estáticas e dinâmicas 

- Projeto de drenagem superficial e profunda: comentários e sugestões 

- Projeto de contenção: comentários e sugestões minimizando em 50% os custos 

iniciais 

- Determinação do comprimento de ancoragem em função de ensaios de 

arrancamento, definidos em uma série de tirantes já executados 

Cliente: Queiroz Galvão / Infraero 
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18) Sistema Viário – Aeroporto Internacional Pinto Martins – Fortaleza Ceará 

- Projeto de fundações em estacas tipo Trilho TR 32/ TR 45 associados ou não, 

envolvendo: capacidade de carga estática, dinâmica, especificações técnicas de 

controle executivo de solda e cravação 

Cliente: Engepasa / Infraero 

19) Favela Bairro – Unidade do Complexo Caricó 

- Projeto de estruturas de arrimo/ contenção e estabilidade de taludes 

- Forma e armação 

- Quantitativos 

- Especificações técnicas 

- Projeto e pavimento – base e sub-base de caminhos de acesso à favela 

20) Parque Gráfico “O Globo” – Rodovia Washington Luiz nº 3000 

- Definição dos tipos de fundação e C.A.F. 

- Liberação no campo do terreno de fundação em termos C.A.F., tensão admissível, 

etc. 

- Tratamento do terreno de fundação, nas fundações das rotativas: 1, 2 e 3, de 

dimensões ( 5,5 x 77,90) m cada. 

- Cálculo de recalques de sapatas e radiers 

- Projeto geotécnico e estrutural de reforço das fundações em sapatas já executadas ( 

em torno de 40 sapatas), por razões de não atendimento à capacidade de carga. 

- Estudo de jazidas para material de base/ sub base e reforço de subsolo. 

- Elaboração e acompanhamento de controle de recalque de todas as fundações que 

constituem as estruturas do Parque Gráfico “O Globo” 

- Projeto de contenção e estabilização de taludes na área do “service road” 

- Fixação de blocos, lascas, etc através da utilização de tirantes nos taludes rochosos 

na área do Parque Gráfico 

- Estruturas de concreto armado com tirantes e chumbadores, do tipo: gigantes/ 

grelhas/ vigas/ geogrelhas, etc. 

Cliente: O Globo 

21) Aeroporto Santos Dumont / Infraero 

- Área de recuperação estrutural do Aeroporto após incêndio ocorrido em 13/2/98 

- Análise da estrutura pós fogo em todo o aeroporto 

- Projeto de recuperação de lajes, vigas e pilares 
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- Programação de ensaios especiais no concreto e aço da estrutura pós fogo 

- Acompanhamento de execução dos serviços de recuperação das estruturas 

- Elaboração de especificações técnicas de execução de reforço estrutural 

22) Concer / Rio Juiz de Fora / BR-040 

- Projeto de cortina atirantada: forma e armação. 

- Estabilização de taludes, junto à torre de alta tensão de Furnas, próximo à praça do 

pedágio da Rio – Petrópolis 

Local: BR-040 – Xerem 

23) Sanebrás Engenharia Ltda 

- Projeto de fundações diretas de diversas escolas públicas na área do Grande Rio. 

- Projeto de fundação em estacas pré moldadas de concreto armado e metálicas para 

escolas públicas 

- Projeto de estruturas de arrimo atirantadas: forma e armação de seções mistas de 

corte e aterro para implantação de uma rodovia junto à ferrovia existente 

24) Geo Rio / Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

- Participação em elaboração de material técnico para confecção de manuais 

técnicos envolvendo estabilidade de taludes/ estruturas de arrimo 

25) Uno Engenharia Ltda 

- Consultor técnico em mecânica dos solos/ fundações/ pavimentação para a obra da 

COBRASCAN, próximo à rodovia Rio – São Paulo, junto ao antigo DNER 

26) Engetécnica 

- Projeto de um muro de concreto: forma e armação, para a Prefeitura do Município 

de São Gonçalo 

27) Condomínio do Edifício Herm. Stoltz 

- Gerenciamento, acompanhamento e supervisão das obras do prédio da 

ELETROBRÁS, envolvendo recuperação e reforço estrutural, pós incêndio 

ocorrido em fevereiro de 2005. 

28) Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A 

- Eng. consultor na área de Mecânica dos Solos e Fundações, na área da Refinaria 

Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. 
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29) Infraero - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária 

- Eng. consultor na área de Mecânica dos Solos, Pavimentação e Fundações nos 

aeroportos de: Goiânia (GO) / Vitória (ES) / Guarulhos (SP) e Santos Dumont (RJ). 

30) Infraero – Aeroporto de Goiânia (GO) 

- Estudo especial de solos colapsíveis, envolvendo ensaios de campo, laboratório e 

ensaios de placa, com a finalidade de definir espessura mínima necessária de solo 

compactado para proteção do solo colapsível. 

31) RLAM – Petrobrás (BA) 

- Projeto de fundações para a RLAM – Petrobrás – Bahia, nas seguintes unidades: 

-  Unidades: 33; 34 e 35 

-  Pipe-rack – Beira Rio – Trechos: 1 à 6 

32) BRASYMPE 

Termoelétrica de Aracajú - SE 

- Projeto de estabilidade de taludes envolvendo solução em Terramesh e drenagem 

profunda – extensão aproximadamente 200m. 

33) CEDAE – RJ 

- Projeto de fundações da Tomada D’água 

- Projeto de estabilidade dos taludes, em ambas as margens da tomada d’água 

(extensão aproximadamente 100m) 

- Projeto de barragem submersa, com dissipadores de energia e vertedouros. 

34) TRANSPETRO 

- Dimensionamento de um dique para armazenamento de efluentes 

líquidos/sólidos, num volume de 100.000 m3 (aproximadamente envolvendo 

problemas de atendimento às condições ambientais, tais como: processo de 

separação de materiais: sólidos/líquidos, não contaminação do lençol freático. 

35) INMETRO 

- Estudo envolvendo: levantamento plani-altimétrico, programação geotécnica de 

campo e de laboratório, de modo a levantar através destes elementos 

executada/existente efetuar uma retro-análise para determinação dos quantitativos 

de toda a obra. 
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36) MULTIPORTOS 

- Estudo e parecer técnico do terreno de fundação na área do antigo estaleiro da 

ISHIBRÁS, para servir de fundação às plataformas P51 e P53 da Petrobrás 

- Realização de 8 provas de carga em placas de diâm. de 800mm, de acordo com a 

norma ASTM - D – 1196/93, e interpretação dos resultados obtidos. 

37) TRIUNFO 

- Realização de 4 provas de carga em placas de diâmetro igual a 800mm, de acordo 

com a norma ASTM – D – 1196/93, de modo a definir a capacidade de carga 

suporte do terreno na área em questão, no Caís do Porto do Rio de Janeiro, 

próximo do armazém 40. 

38) POLIBRASIL 

- Estudo e projeto de um aterro sobre argila mole, incluindo projeto de pavimento e 

drenagem, para estocagem de polipropileno numa área de 90 x 150m 

39) GERAL DAMULAKIS (GDK) 

- Consultor na área de Mecânica dos Solos e Fundações, para implantação de um 

oleoduto ligando REDUC/Reserva florestal/Baía de Guanabara/Ilha do 

Governador/Ilha das Cobras, envolvendo execução, acompanhamento e projeto. 

40) MICHELIN (Campo Grande – RJ) 

- Realização de 200 provas de carga, análise e interpretação dos resultados em 

placas de diâmetro de 600mm, de acordo com a norma francesa NF P 94-117-1, 

pelo método de Westergaard. 

41) CEDAE – RJ 

Emissário submarino da Barra da Tijuca, trecho: marítimo/terrestre. 

- Projeto de contenção envolvendo: perfis metálicos, pranchões horizontais 

metálicos, tirantes provisórios associados a processos de escavação mecânica com 

rebaixamento do lençol freático, de modo a implantar uma cava de fundação, 

necessária à execução de uma ligação estrutural, ligando o trecho marítimo ao 

terrestre. 

42) TBG – Gasoduto Brasil-Bolivia 

Brasil e Bolívia. 

- Elaboração de um projeto, envolvendo estruturas de contenção atirantada, de 

modo a oferecer segurança adequada a um talude de grande altura e comprimento 

do Gasoduto que traz da Bolícia para o Brasil 
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43) AMC Engenharia Com. e Representações 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (TPS-1). 

- Troca de solo: subleito, sub-base de pavimento. Ensaios de Placa. Gerenciamento, 

Especificação, Acompanhamento e Projeto. 

44) ABB Óleo e Gás Manutenção e Mod. 

Estaleiro de Ishibrás (antigo) no Cajú. 

- Ensaios de Placa; Análise do terreno de fundação para execução no local de 

Plataforma da Petrobrás. 

45) AMC Engenharia Com. e Representações 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Pista Táxi Delta). 

- Troca de solo: subleito; sub-base; base do pavimento da pista de Táxi Delta. 

Ensaios de Placa. Utilização de Darafill. Gerenciamento; Especificação; 

Acompanhamento e Projeto. 

46) Consórcio: Odebrecht / Carioca / Construcap 

Aeroporto Santos Dumont. 

- Projeto de fundações do TPS e Conector. 1ª , 2ª e 3ª Parte.  

47) Consórcio: Odebrecht / Carioca / Construcap 

Aeroporto Santos Dumont. Pista Taxi: Delta, Charles, Bravo, etc 

- Troca de solo: subleito, sub-base, base da fundação das pistas acima relacionadas. 

Ensaios de Placa. Drenagem profunda, Acompanhamento e Projetos de 

fundações, troca de solo, melhoria do terreno de fundação.  

48) Construtora DELTA / CEDAE 

Captação de água – Magé – RJ. 

- Projeto de enrocamento das margens do rio Roncador e Estruturas de Contenção 

(muro em gabiões) 

- Projeto de barragem submersa com ombreiras: direita e esquerda. 

49) AMPLA – Empresa de Energia Elétrica 

PCH Franca Amaral. 

- Estudos de movimentação de maciços terrosos / rochosos.  

- Tratamentos do terreno de fundações. 

- Estudo de alteamento de solução para nova barragem x tomada d´água 
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50) CRT – Concessionária Rio Teresópolis 

- Cadastro Técnico de Obras de Terra.  

51) Condomínio do EDSERJ  

Prédio do BNDES – Av. Chile, 100. 

- Parecer Técnico sobre cortina atirantada na crista do morro de Santo Antônio.  

52) Consórcio: Carioca, Odebrecht e Construcap (C.O.C) 

Aeroporto Santos Dumont. 

- Fundações do TPS e Conector: 1ª, 2ª e 3ª Parte. CQP e acompanhamento na 

execução das fundações. 

53) Condomínio Quinta do Lago 

Itaipava - RJ. 

- Projeto de estrutura de contenção, atirantada, forma e armação de uma residência 

na encosta. 

54) Consórcio: Carioca / Odebrecht / Construcap (C.O.C) 

Aeroporto Santos Dumont. 

- Execução de Ensaios de Placa para Determinação do ks através da norma ASTM-

D-1196/93.  

55) Infraero 

Novo aeroporto de Vitória – ES / Pista Principal: 01/19 e Novo TPS. 

- Consultoria na área de Geotecnia, Fundações, Troca de Solo/Aterro sobre Argila 

Mole, Controle de Recalques via Instrumentação com utilização de placas 

metálicas. Ensaios de Palheta.  

56) Triunfo Operadora Portuária 

Localizado no Cajú - RJ. 

- Consultoria na área de Geotecnia, Fundações, Troca de Solo/Aterro sobre Argila 

Mole, Controle de Recalques via Instrumentação com utilização de placas 

metálicas. Ensaios de Palheta.  

57) Infraero 

Novo Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

- Consultoria na área de Geotecnia e Fundações, envolvendo: Pavimentação, 

Fundações, Aterro sobre Argila Mole, Solução envolvendo troca de solo; 

geodrenos; colchão atuante; controle de recalque; estudo de jazidas em área 

externa.  
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58) Consórcio: Carioca / Odebrecht / Construcap (C.O.C) 

Novo Aeroporto Santos Dumont – RJ 

- Consultoria na área de fundações de pavimento, envolvendo: Programação 

Geotécnica: sondagens e ensaios especiais no campo e de laboratório para as 

Pistas de Táxi: Juliet, Bravo, Alfa e Kilo.  

59) Sociedade MICHELIN e Participações Ind. e Com. 

Ampliação da fábrica da Michelin – Campo Grande - RJ. 

- Ensaios de Placa (diâm. = 800mm) para liberação de fundação dos pavimentos 

para máquinas/equipamentos.  

60) ETERC Engenharia 

Novo aeroporto de Cabo Frio – RJ. 

- Consultoria Técnica na área de Geotecnia, Fundações e Pavimentações.  

61) Infraero 

Novo aeroporto de Vitória – ES. 

- Consultoria na área de Geotecnia, Fundações, Pavimentação. Ensaios especiais de 

placa.  

62) TERRAM – Terraplenagem Mecanizada 

Obra da Michelin – Campo Grande – RJ. 

- Consultoria Geotecnica em Terraplenagem. Ensaios de Placa.  

63) SUPORTE Consultoria e Projetos 

Estaleiro Maclaren – Projeto CEB – P 53 

- Parecer Técnico de Fundações.  

64) SERTENGE Engenharia Ltda 

Obra da Michelin – Campo Grande – RJ. 

- Ensaios de Placa pelo método Westergaard através da norma francesa: NF P 94-

117-1 (Abr/2000).  

65) Condominio do EDSERJ 

Prédio do BNDES – Av. Chile, 100. 

- Análise e estudo para estabelecer medidas corretivas para tirantes de fios com 

problemas de fios rompidos e estudo adiantado no muro de Santo Antônio 

(M.S.A.), controle de recalques, células de carga em corda vibrante. Consultoria 

Técnica.  

- Recuperação estrutural dos tirantes entre as cotas: + 27,40m / + 32,00m.  
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66) SERTENGE Engenharia Ltda 

Obra da Michelin – Campo Grande – RJ. 

- Consultoria na área de: Geotecnia, Fundações e Pavimentação 

- Ensaios de Westergaard através da norma francesa: NF P 94-117-1 (Abr/2000).  

67) Infraero 

Aeroporto Campo de Marte – SP. 

- Consultoria na área de Geotecnia. 

68) Casa da Moeda do Brasil 

Santa Cruz – RJ. 

- Controle de recalques. Prédio do Restaurante da Casa da Moeda do Brasil.  

69) MINERCONSULT Engenharia 

Juriti – PA. 

- Consultoria na área de Mecânica dos Solos, Geotecnia e Fundações para uma 

Estrutura de Virador de Vagões, envolvendo solução em Paredes Diafragma, 

Tirantes, etc.  

70) ENGEVIX Engenharia 

Siderurgica Barra Mansa – RJ. 

- Consultoria na área de Mecânica dos Solos, Geotecnia e Fundações.  

71) SUPORTE Consultoria e Projetos 

Morro de São Paulo denominado de Piraúna 

- Especificações para realização de uma investigação geotécnica, para 

implantação de uma plataforma off-shore. Consultoria na área de Geotecnia e 

Fundações.  

72) LOGOS Engenharia 

Obra da Michelin – Campo Grande – RJ. 

- Ensaio de Placa pelo método de Westergaard através da norma francesa: NF P 94-

117-1 (Abr/2000).  

73) Consórcio: Queiroz Galvão / Constran / Serveng 

Aeroporto de Guarulhos – SP. 

- Consultoria Técnica na área de: Mecânica dos Solos, Fundações, Obras de Terra e 

Pavimentação. 
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74) TECNOSOLO S/A 

Barão de Cocais – MG. 

- Projeto Conceitual do km 163, estrada de ferro Vitória/Minas. Determinação do 

módulo de elasticidade de Young. 

75) Consórcio: Camargo Correa / Mendes Junior / Estacon 

Novo Aeroporto de Vitória – ES. 

- Consultoria em Fundações no Novo Aeroporto de Vitória – Pista: 1/19.  

76) Engineering S/A 

Empreendimento Caxias Shopping – Duque de Caxias – RJ. 

- Consultoria em Projetos de Contenção, Terraplenagem e Ensaios de Solos.  

77) Consórcio: Novo CENPES 

Ilha do Fundão – RJ. 

- Parecer Técnico Final de Fundações na obra de ampliação do CENPES II.  

78) ENGEVIX Engenharia S/A 

Ipojuca – Recife / PE. 

- Consultoria na área de: Geotecnia, Fundações e Pavimentos. 

- Projetos: RNEST – Refinaria do Nordeste – Ipojuca – PE – Área Administrativa 

79) TENARIS Contab 

Município do Rio das Ostras – RJ. 

- Visitas Técnicas e Parecer Técnico sobre Fundações e Estruturas de Contenção / 

Estabilidade de Taludes.  

80) TECNOSOLO S/A 

Área específica designada pela Usiminas – MG. 

- Análise empírica em 599 furos de sondagem a percussão.  

81) Consórcio CITI 

Obra do CENPES II – Ilha do Fundão – RJ. 

- Serviços de Consultoria em Mecânica dos Solos, Geotecnia e Fundações.  

82) FURNAS Centrais Elétricas 

Nova Subestação de Santa Cruz – RJ. 

- Consultoria e Assessoria Técnica em Fundações.  
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83) SUPORTE Consultoria e Projetos 

Siderurgica de Tubarão – Vitória – ES. 

- Projetos de Fundações – Estudo de Alternativas – Wind Fences à nível de 

anteprojeto/estudo básico.  

84) PETRA Engenharia 

Subestação de Itaorna – RJ. 

- Projeto de Infraestrutura e Fundações da caixa separadora de água/óleo.  

85) VOTORANTIM Metais  

Filial Resende – RJ. 

- Execução de ensaio de placa pela norma americana ASTM-D-1196/93.  

- Acompanhamento da execução de prova de carga direta sobre o terreno de 

fundação, através da norma A.B.N.T.: NBR-6489, na área de fundação da 

estrutura do Decantador Horizontal. 

86) FURNAS Centrais Elétricas 

Itaorna – Angra dos Reis – RJ. 

- Projeto executivo da infraestrutura (laje/vigas/blocos) e fundações da caixa 

separadora de água e óleo de Itaorna 138 kV. 

87) FURNAS Centrais Elétricas 

Poços de Caldas – MG. 

- Projeto de Fundação Especial: Estaca Raiz – Torre nº 346 

88) SUPORTE Consultoria e Projetos  

- Projetos em solução em blocos de concreto armado atirantados para a fundação 

da estrutura denominada de: Wind Fences. 

89) VOTORANTIM Metais 

Filial Resende – RJ. 

- Consultoria na área de: Mecânica dos Solos, Geotecnia e Fundações no projeto de 

Siderurgica Barra Mansa do Grupo Votorantim para Engevix Engenharia. 

90) Consórcio TECNOSOLO - COBRAPE 

Aeroporto de Vitória – ES. 

- Diagnóstico da situação atual da pista e acessos. 

Projeto do trabalho necessário à recuperação dos taludes, terreno na cota atual 

que o aterro se encontra na cota do greide de terraplenagem. 
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Especificações de execução 

Proteção superficial dos taludes – projeto existente (adotar) 

Drenagem superficial e profunda – projeto existente. 

 

- Pista 01/19 – Cabeceira 01 – Trecho compreendido entre as estacas: 0 a 20 

Relatório diagnóstico; 

Relatório pós diagnóstico, com a análise das novas sondagens e o estudo de retro-

análise; 

Projeto de fundações do aterro entre estacas 0/20. 

- Caso do trecho compreendido entre as estacas 20 à 48 

Relatório diagnóstico; 

Relatório pós-diagnóstico, com a análise das novas sondagens, e o estudo de 

retro-análise; 

Projeto de fundações do aterro entre estacas 20/48. 

Englobando: Relatórios, Memória de Cálculo, Especificação, Quantitativos e 

Procedimentos 

- Trecho compreendido entre as estacas 52/61 

Relatório diagnóstico do estado atual do aterro à cota de subleito 

- Análise global da pista 01/19 entre estacas: 61/128 

- Pista de táxi PR-A 

Relatório diagnóstico 

Perfil geotécnico atual (traçado) 

Extrapolação de parâmetros geotécnicos obtidos no retro-análise do observado no 

controle de recalques de campo, na Cabeceira 01. 

Análise do controle de recalque em andamento. 

Interferências: pista atual x VOR x pista de táxi 

Projetar uma solução definitiva de modo a contemplar o problema de recalques. 

Englobando: Relatórios, Memória de Cálculo, Especificação, Quantitativos e 

Procedimentos 



 

 34 

- Pátio de estacionamento 

Elaboração de um diagnóstico da situação atual em que se encontra solução para 

o problema das fissuras e trincas existentes no pátio e suas implicações com o 

sistema de drenagem profunda. 

- Terminal de Passageiros (TPS) 

Fundações em estacas hélice contínua 

Análise dos resultados obtidos das provas de carga estáticas e dinâmicas. 

Programação adicional de provas de carga. 

Acompanhamento das provas de carga futuras. 

Elaboração de um parecer final sobre todas as fundações já executadas. 

Análise da necessidade ou não de um projeto de reforço de fundações. 

- CUT 

Análise de eventuais modificações nas estruturas do prédio da CUT, e eventuais 

modificações nas cargas dos pilares e como consequência modificações no 

projeto de fundações. 

Englobando: Relatórios, Especificação, Quantitativos e Procedimentos 

- Aterro do “Blast-fence” 

Análise do corpo do aterro como um todo verificando: erosões, falta de proteção 

superficial, drenagem superficial, e a partir deste diagnóstico, providenciar os 

reparos necessários para recuperação do corpo principal do aterro denominado de 

“Blast-fence” 

- Serviços de Consultoria 

91) Crisflan Engenharia e Consultoria 

Aeroporto de Vitória – ES. 

- Projetos Geotécnicos, englobando: 

Aterros sobre solos compressíveis do tipo argilas muito moles/mole e turfas; 

Aterros de conquista; 

Estabilidade de aterros; 

Tratamento do terreno de fundação, via processo de “jet-grouting”. 

92) Construtora OAS 

Sistema de Esgotamento Sanitário – Barra da Tijuca – RJ 

- Projeto de aterro sobre uma camada de argila muito mole/mole e turfa; 

- Acompanhamento geotécnico da obra. 
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93) FURNAS Centrais Elétricas 

Angra dos Reis – RJ 

- Projeto estrutural da laje superior em pré-moldados de concreto armado da caixa 

separadora de água/óleo; 

94) EMBRATEL S/A 

Estação da EBT de Guaratiba – RJ 

- Projeto de aterro sobre argila mole. 

95) VOTORANTIM Metais 

Filial 2 – Resende – RJ 

- Projeto de reforço de fundações na área da subestação de Furnas: 

Casa de controle de Furnas; 

Casa de controle da Votorantim Metais 

96) LINDE GASES 

Área da V. Metais – Resende – RJ 

- Estudo comparativo: Estacas Pré-moldadas x Estacas moldadas “in situ” 

97) Azevedo & Travassos Engenharia 

Área da V. Metais junto à RJ-161 

- Parecer Técnico sobre a taxa admissível do terreno de fundação de um aterro. 

98) PAULA MACHADO Engenharia e Projetos 

Cidade de João Monlevade – MG 

- Projeto envolvendo estruturas de contenção e estabilidade de taludes na área de 

ampliação da usina da “ArcelorMittal Monlevade”. 

99) FURNAS Centrais Elétricas 

Ampliação da Subestação de Macaé – RJ 

- Serviços de Consultoria na área de Geologia, Geotecnia e de Fundações para 

atuação e acompanhamento na execução das obras de infraestrutura da 

Subestação de Macaé. 

100) MPE – Montagens e Projetos Especiais 

Aeroporto Internacional Tom Jobim – RJ 

- Prova de carga estática em estacas pré-moldada de concreto armado 

centrifugado de diâmetro 380mm e carga estrutural nominal de 900 kN. 
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101) GOTARDO Construtora 

Jacarepaguá – RJ 

- Laudo Técnico: Tanque cilíndrico do Adensador. 

102) EMBRAPLANA Engenharia e Terraplenagem 

Obra no posto BR – próximo a rodovia Nova Dutra – RJ 

- Serviços diversos na área de pavimentação/fundação de pavimentos. 

103) Consórcio RIO Melhor 

Talude em frente ao prédio existente na via projetada “D” – RJ 

- Projetos de estabilizações de taludes: POESI / Acidentes de números: 01, 

02, 03 e 04. 

- Realização de Ensaios de Placa utilizando a norma americana ASTM-D-

1196/93. 

104) Carioca Christiani Nielsen Engenharia 

Vila Olímpica Militar: Platô A e B – Deodoro – RJ 

- Projetos de fundações em estacas de todos os blocos residenciais da Vila 

Olímpica Militar. 

105) Casagrande Serviços e Consultoria de Engenharia 

Talude Itaoca, 1174 – PAC Alemão – RJ 

- Projeto de Contenção – Itaoca, 1174 

106) MPE – Montagens e Projetos Especiais 

Aeroporto Internacional Tom Jobim – RJ 

- Prova de carga estática em estacas pré-moldada de concreto armado 

centrifugado de diâmetro 380mm e carga estrutural nominal de 900 kN. 

107) Condomínio Ponta do Sapê 

Angra dos Reis – RJ 

- Projeto de estabilização de taludes, envolvendo estruturas de concreto 

armado atirantados. 

108) Carioca Christiani Nielsen Engenharia 

FGV – Centro Empresarial Botafogo 

- Revisão de projeto de fundações, parede diafragma, escavação e laje de 

subpressão 
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- Assessoria e Consultoria Técnica na área de Geotecnia e Fundações. 

109) Lima & Zanette Engenharia e Consultoria Ltda 

Sitrel – Mato Grosso do Sul 

- Projeto básico e executivo de uma Siderurgica, envolvendo: Geotecnia, 

Fundações, Terraplenagem, Macro Drenagem e outros estudos, tais como: 

Estudos de Jazidas em áreas próximas à obra. 

- Projeto de uma barragem de terra na área da Sitrel. 

110) Rio Verde Engenharia e Construções 

Cava de fundação do reservatório d´água 

- Projeto de contenção para execução de uma cava de fundação do 

reservatório d´água em concreto armado. 

111) BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Av. Republica do Chile, 330 – Torre Leste – RJ 

- Assessoria Técnica 

Participação com a equipe de engenheiros e arquitetos do BNDES para 

desenvolver um novo projeto de fundações e estruturas de arrimo, de um 

novo edifício de serviços do BNDES, vizinho do atual indo até os limites da 

rua da Cacioca – RJ 

112) GERDAU Aços Longos 

Pindamonhangaba – SP 

- Elaboração de um projeto de fundações e terraplenagem, envolvendo: 

Programação Geotécnica de Sondagem a Percussão, Troca de Solo “in situ” 

com controle de compactação, de forma tal, a permitir a execução de um 

projeto de fundação em fundações diretas. 

113) TECNOSOLO S/A 

Km 26+950 e Km 28– Barão de Cocais, Km 78 – Sabará, Km 182 e km 184 – 

Aymorés, Córrego Salgado e Resplendor – MG 

- Consultor em Geotecnia 

- Diversos serviços, envolvendo: estruturas de contenção, fundações, 

estabilidade de taludes, terraplenagem e aterros sobre solos moles em 

serviços da VALE em todo o território nacional. 



 

 38 

114) ALPHAVILLE Urbanismo S/A 

Atuou junto à equipe de arquitetos da Alphaville no desenvolvimento de 

Projetos de Fundações para o grande condomínio em sua infraestrutura. 

- Projeto de Fundações – Quadras Poliesportivas 

- Projeto de reforço de fundações de muro 

- Emissão de relatórios de ensaios de palheta. 

115) PROGEN – Projetos de Gerenciamento e Engenharia 

Terminal da ilha Guaíba em Mangaratiba – RJ 

- Projetista na área de Geotecnia, Estruturas de Contenção e Fundação no 

caso específico de um Virador de Vagões e Túnel – TIG. (projeto conceitual 

e básico) 

116) EÓLICA Engenharia 

Estrada Aterrado Leme Jesuítas – RJ 

- Elaboração de uma programação geotécnica e incluindo projeto de 

terraplenagem especial. 

117) Carioca Christiani Nielsen Engenharia 

Vila Olímpica Militar – Deodoro – RJ 

- Elaboração do relatório final sobre serviços de consultoria e projeto de 

fundações na obra da Vila Olímpica Militar. 

118) CAMTER Construções e Empreendimentos 

Estrada da Cachoeirinha – Largo da Batalha – Niterói 

- Projetos de Contenção e Estabilidade de Taludes 

119) GERDAU Aços Longos 

Santa Cruz – RJ 

- Projeto de Fundações do Laminador nº 3 e pátio de estocagem, como 

engenheiro Consultor da Engevix. 

120) ENGEVIX Engenharia S/A 

Estaleiro no Sul, na cidade do Rio Grande - RS 

- Estaleiro no Sul, envolvendo: Dique e Cais na área de: Geotecnia, 

Terraplenagem, Estruturas de Cavas, Fundações e Pavimentação, atuando 

como engenheiro Consultor nas áreas acima citadas e projetista. 
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121) ALUSA Engenharia 

Complexo Petroquímico do RJ (U-2400) 

- Elaboração dos diversos serviços de consultoria na área de Geotecnia e 

Fundações à obra da Alusa na unidade de hidrocraqueamento (U-2400). 

122) PLANAVE S/A 

Porto SUDESTE 

- Projeto de Estrutura de Arrimo, engloba: 

Cálculo de esforços; 

Elaboração de estudos de estabilidade de taludes; 

Definição de vista frontal e cortes tipos; 

Especificação de tirantes; 

Processo executivo das cortinas atirantadas; 

Quadro de cargas e comprimentos; 

Relatórios individuais para os acidentes compreendidos entre as estacas 2 à 

14; 

Memórias de Cálculo; 

Visitas técnicas à obra. 

123) IPÊ Engenharia 

Bairros: Olinda, Cabral, Paiol e Novo Horizonte  – RJ 

- Participou na elaboração de Projetos Executivos de Estruturas de 

Contenção; Estabilidade de Taludes; Projetos de Drenagem Superficial e 

Proteção Superficial de Taludes, englobando: Especificações Técnicas e 

Quantitativos, em 4 acidentes na Baixada Fluminense em caráter 

emergencial. 
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3. Participação em congressos 

3.1 Conferências 

 Professor Conferencista no Curso de Aperfeiçoamento da Universidade Gama Filho 

- tema:  Fundações em Aterros e Encostas - (1976) 

 Professor Conferencista na Tecnosolo SA, no projeto de Especialização em 

Tecnologia no Concreto, para engenheiros, nos temas: 

- Cimento Portland, Agregados e Aditivos 

- Propriedades do Concreto Fresco Endurecido (08/1980) 

 Professor Conferencista na Petrobrás - Petróleo Brasileiro SA Conferencista sobre:  

Presso-ancoragem e Micro-ancoragem (09/1984); 

 Participou como representante da Divisão Técnica especializada de Mecânica dos 

Solos e das Rochas na "Semana do Panorama Geotecnológico do Estado do Rio de 

Janeiro", patrocinado pela ABGE - Núcleo RJ e pelo Clube de Engenharia; 

 Participou como representante do Clube de Engenharia no Seminário sobre Pesquisa 

e Estabilidade de Taludes no Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR (27/06/79); 

3.2 Elaboração de normas técnicas - ABNT 

 Participação em elaboração e revisão de normas técnicas da associação brasileira de 

normas técnicas - ABNT 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão de revisão da TB-3 - Rochas e Solos - 

Terminologia, período:  (1982/84); 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão de revisão de Estudo de Projeto e 

Execução de Fundações - NBR-6122 - (1982/84); 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão da Norma de Prova de Carga em Estacas e 

Tubulões - NBR-12131 - (04 a 06/84). 

3.3 Participação em seminários e congressos 

 VI Congresso Brasileiro de Grandes Barragens; 

 V Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, São 

Paulo, 10/1974; 

 Simpósio sobre Instrumentação de Campo em Engenharia de Solos e Fundações, 

UFRJ/COPPE, 09/1978; 



 

 41 

 VI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, Hotel 

Sheraton, RJ/09/1978; 

 International Symposium on Rock Mechanics;  

 Simpósio Brasileiro de Solos Tropicais em Engenharia - Coppe/UFRJ - Cidade 

Universitária - Ilha do Fundão, 1 RJ - 21 a 23/09/1981. 

 1a Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas - COBRAE/RJ - (03 à 

05/11/92). 

4. Associações científicas 

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos - ABMS; 

Associação Brasileira de Geologia de Engenharia - ABGE; 

Associação Brasileira de Pavimentação - ABPv; 

Membro do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens; 

Clube de Engenharia - Rio de Janeiro; 

Chefe da Divisão Técnica Especializada de Mecânica dos Solos e das Rochas do Clube 

de Engenharia - Rio de Janeiro - Eleito em 1975 e reeleito em 1976/78; 

Chefe da Divisão Técnica de Geotécnica do Clube de Engenharia RJ, 1979; 

Sub-chefe da Divisão Técnica de Geotécnica do Clube de Engenharia/RJ, 1980/82; 

Chefe da Divisão Técnica de Geotécnica do Clube de Engenharia/RJ, 1983/84; 

5. Distinções:  prêmios e condecorações 

5.1 Através do Parecer nº 657/81 de 04/09/81 do Conselho Federal de Educação, e, Ato 

Executivo nº 47/80 da Portaria da Universidade Santa Úrsula designando professor 

titular das disciplinas de Mecânica dos Solos I e Geotécnica. 

5.2 Coordenador dos cursos de engenharia da Associação Universitária Santa Úrsula no 

período de Jan/91 à Set/92. 

5.3 Coordenador da área de fundações da Escola de Engenharia da UFRJ a partir de 

Jun/92. 
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5.4. Paraninfo; Grande Homenagem; Homenagem Especial 

 

 

Distinção (*) 

Universidade Paraninfo Grande Hom. Hom. Especial Períodos 

UFRJ 2 3 5 1980 à 2007 

UERJ 2 3 10 1980 à 2007 

AUSU 7 10 5 1976 à 1995 

 

(*) Homenageado pela turma de engenheirandos, ao longo dos períodos acima descritos. 

6. Conferências 

 Professor Conferencista no Curso de Aperfeiçoamento da Universidade Gama Filho 

- tema:  Fundações em Aterros e Encostas - (1976) 

 Professor Conferencista na Tecnosolo SA, no projeto de Especialização em 

Tecnologia no Concreto, para engenheiros, nos temas: 

- Cimento Portland, Agregados e Aditivos 

- Propriedades do Concreto Fresco Endurecido (08/1980) 

 Professor Conferencista na Petrobrás - Petróleo Brasileiro SA Conferencista sobre:  

Presso-ancoragem e Micro-ancoragem (09/1984); 

 Participou como representante da Divisão Técnica especializada de Mecânica dos 

Solos e das Rochas na "Semana do Panorama Geotecnológico do Estado do Rio de 

Janeiro", patrocinado pela ABGE - Núcleo/RJ e pelo Clube de Engenharia; 

 Participou como representante do Clube de Engenharia no Seminário sobre Pesquisa 

e Estabilidade de Taludes no Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR (27/06/79); 
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7. Trabalhos publicados 

7.1. Livros e monografias 

Monografias sob a forma de apostilas para os alunos da UERJ 

1) Capacidade de carga em estacas-fórmulas estáticas. 

2) Capacidade de carga em estacas-fórmulas dinâmicas. 

3) Atrito negativo-estacas isoladas. 

4) Atrito negativo-conjunto de estacas. 

5) Estacas escavadas. 

6) Estacas injetadas de pequeno diâmetro. 

7) Fundações profundas em estacas. 

8) Fundações profundas em tubulões. 

7.2. Artigos originais e revisão crítica 

 Revista Construção de Hoje: 

- "A metodologia pioneira do novo prédio do BNDES no Rio de Janeiro" (02/79) 

7.3. Outros tipos de publicação 

Elaboração de normas técnicas - ABNT 

 Participação em elaboração e revisão de normas técnicas da associação brasileira de 

normas técnicas - ABNT 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão de revisão da TB-3 - Rochas e Solos - 

Terminologia, período:  (1982/84); 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão de revisão de Estudo de Projeto e 

Execução de Fundações - NBR-6122 - (1982/84); 

 Representante do Clube de Engenharia, através do Comitê Brasileiro de Construção 

Civil - CB 2, como secretário da comissão da Norma de Prova de Carga em Estacas e 

Tubulões - NBR-12131 - (04 a 06/84). 

 

 


