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Norma ABNT – NBR 12284/1991

Diretrizes a serem seguidas na montagem de um Canteiro de Obras.

 

Instalação do Canteiro de Obras

O canteiro de obras é a disposição física das fontes de materiais, edificações e

construções necessárias para concentrar a estrutura e o apoio logístico

indispensáveis ao gerenciamento e à execução da obra. Um canteiro padrão a uma

obra de implantação rodoviária deve conter instalações tais como:

• Escritório da obra 
• Almoxarifado
• Oficina de manutenção 
• Instalações Sanitárias 
• Vestiário
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• Alojamento
• Local para as refeições 
• Cozinha
• Lavanderia
• Área de lazer 
• Ambulatório
• Água potável e sistema de esgotamento sanitário 

 

Canteiro de Obras

Canteiro de Obras – FNS 
Rio Preto – Rio Verde-GO Canteiro de Obras – EPTG

Fonte: FNS – Tramo Sul – Lote 03 – Sta Helena-GO
Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009
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Canteiro de Obras - Auxiliar

Conforme a norma ABNT NBR 12284:1991, no subitem 3.1.1 Áreas

operacionais: são aquelas em que se desenvolvem as atividades de trabalho

ligadas diretamente à produção.

Obra: EPTG – Viaduto Guará

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009

 

Área de Produção 

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Local para Abastecimento

Oficina

Fonte: www.mapadaobra.com.br

 

Laboratórios
Solos: destinado ao controle tecnológico e o acompanhamento dos serviços
de terraplenagem e pavimentação.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 



6 
 

 

Concreto: execução do controle tecnológico através de testes e ensaios nos
materiais constituintes do concreto e também no concreto em seu estado fresco
e endurecido.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Asfalto: é utilizado para realização de estudos dos materiais e misturas
asfálticas, bem como ensaios de campo e de laboratório.

Metodologia Marshall

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Procedimento Marshall

Metodologia para Determinação do Teor Ótimo 

1.Determinação das massas específicas reais dos constituintes da mistura:

agregados e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP);

2.Escolha da Faixa Granulométrica a ser utilizada (DNIT, Órgãos Rodoviários

Estaduais ou Municipais etc.;

3.Escolha da composição dos agregados de forma a enquadrar a mistura dos

agregados nos limites da faixa granulométrica escolhida;

 

Ajuste do percentual em peso dos agregados em função do teor de asfalto.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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4. Escolha das temperaturas de mistura e de compactação, a partir da curva 
Viscosidade x Temperatura do ligante asfáltico escolhido; 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

5. Adoção de teores de asfalto para os diferentes grupos de cp’s a serem
moldados. Cada grupo deve ter no mínimo 3 corpos de prova. Conforme a
experiência do projetista, para a granulometria selecionada, é sugerido um teor
de asfalto (T em %), para o primeiro grupo de cp’s. Os outros grupos terão teores
de asfalto acima (T + 0,5% e T + 1,0%) e abaixo (T – 0,5% e T – 1,0%).

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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A metodologia utilizada seleciona o teor ótimo a partir dos parâmetros de
dosagem Vv e RBV.

Com os cinco valores de Vv e RBV obtidos nos grupos de corpos de prova é
possível traçar um gráfico do teor de CAP versus Vv e RBV.

Adicionam-se então linhas de tendência para os valores dos dois parâmetros.

O gráfico deve conter ainda os limites específicos das duas variáveis.

A partir da intersecção das linhas de tendência do Vv e dos RBV com os limites
respectivos de cada um destes parâmetros, são determinados quatro teores de
CAP (X1, X2, X3 e X4).

 

O teor ótimo é selecionado tomando a média dos dois teores centrais, ou seja, teor
ótimo = (X2 + X3)/2.

Fonte: ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto.
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6. Após o resfriamento e a desmoldagem dos corpos de prova, obtém-se as
dimensões (diâmetro e altura). Determinam-se para cada CP suas massas: seca
(Ms) e submersa em água (Msub).

Com estes valores é possível obter as massas específicas aparentes dos CP’s, que
por comparação com as massas específicas máximas teóricas, vão permitir a
obtenção das relações volumétricas típicas da dosagem.

Fonte: ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto.

 

7. A partir do teor de asfalto do grupo de CP’s em questão, ajusta-se o percentual
em peso de cada agregado.

8. Com base no percentual de agregados presente na mistura, no teor de asfalto e
nas massas específicas reais dos constituintes, calcula-se a Densidade Máxima
Teórica da mistura (DMT), correspondente ao teor de asfalto considerado

Fonte: ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto.
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9. Cálculo dos parâmetros de dosagem para cada CP:

• Volume dos corpos de prova: V = Ms – Msub;

• Massa Específica Aparente da Mistura: Gmist = Ms/V.

10. Após as medidas volumétricas, os CP’s são submersos em banho-maria a

60 °C, por 30 a 40 minutos. Retira-se cada CP colocando-o imediatamente

dentro do molde de compressão.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Com todos os valores dos parâmetros volumétricos e mecânicos determinados, são
plotadas 6 curvas em função do teor de asfalto, que podem ser usadas na definição
do teor de projeto.

Fonte: ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto.
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Amostra dos materiais e corpos de prova executados com a massa asfáltica.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Ensaios de Estabilidade e Tração por Compressão Diametral 

Fonte: ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto.
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Ensaio de Módulo de Resiliência e Deformação Permanente.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Ensaios executados em campo.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Após a execução da camada de rolamento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente
– CAUQ

Avaliação da Macrotextura do Revestimento Asfáltico

Ensaio de Mancha de Areia (ASTM – E 965)

DNIT     0,6 < H < 1,2 (em mm)

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Avaliação da Microtextura do Revestimento Asfáltico

Pêndulo Britânico (ASTM D 303)

BPN – British Pendulum Number Mínimo = 45 (DNIT)

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Terraplenagem

O serviço de terraplenagem tem como objetivo a conformação do relevo terrestre

para implantação de obras de engenharia, tais como açudes, canais de navegação,

canais de irrigação, rodovias, ferrovias, aeroportos, pátios industriais, edificações,

barragens e plataformas diversas.

Terraplenagem é a técnica de engenharia de escavação e movimentação de solos e

rochas. O termo técnico mais usualmente adotado para terraplenagem em rocha é

desmonte de rocha. O serviço de terraplenagem compreende quatro etapas:

• Escavação;
• Carga do Material Escavado;
• Transporte;
• Descarga e Espalhamento.

 

Limpeza, Desmatamento e Destocamento 
Limpeza

Se inicia na retirada da vegetação de modo a permitir a perfeita execução dos
serviços de terraplenagem; evitando, principalmente, a presença de raízes que,
apodrecendo, podem causar abatimentos. Chama-se limpeza, normalmente,
quando a vegetação removida é bastante dispersa.

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009
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Exemplo de Execução de Limpeza 

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009

 

Desmatamento

Quando existe vegetação de maior porte a limpeza é chamada desmatamento, que

pode ser leve ou pesado, conforme a altura e quantidade de árvores.

Fonte: Obra EPTG – DER-DF
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Execução de Desmatamento 

Fonte: Obra EPTG – DER-DF

 

Exemplos de Desmatamento

Fonte: Obra EPTG – DER-DF
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Destocamento

Quando as árvores têm troncos mais volumosos e raízes profundas, é preciso fazer

também o destocamento.

Fonte: Obra EPTG – DER-DF

 

É comum classificar a operação em três tipos, de acordo com o porte das arvores:
até 20 cm de diâmetro; entre 20 e 40 cm de diâmetro e finalmente o
desmatamento de árvores com diâmetros superiores a 40 cm. O diâmetro das
árvores deverá ser medido a uma altura de um metro da cota do terreno.
Os materiais derivados da operação de desmatamento deverão ser destinados:

• material lenhoso: deverá ter aproveitamento ou na própria construção
(escoramentos, por exemplo);

• massa verde: juntamente com o material lenhoso não usado na forma
estabelecida acima picado em cavacos de até 3 kg, será misturado com o solo
orgânico (vegetal) e estocado para compor o “mulching” (camada de solo
enriquecida);
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• o “mulching” que não for usado imediatamente na proteção contra erosão, ou
na recomposição da vegetação de áreas degradadas, deverá ser removido para
áreas de bota-fora e ali dispostos de modo a evitar a erosão e facilitar a posterior
reutilização, se e quando for o caso;

• em hipótese alguma esses materiais serão lançados em rios, baixadas ou
reservatórios, sendo vedada também a eliminação destes materiais pelo fogo.
(Resolução CONAMA 020/86 e Decreto 2661/98).

 

Caminhos de Serviço 

Fonte:  www.gov.br/dnit
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Construção de Estradas de Serviço

Com o objetivo de proporcionar a facilidade de acesso a todos e quaisquer pontos
do trecho que será implantado, dando condições para que os equipamentos
pesados possam chegar até as frentes de serviços, as estradas provisórias devem
ser providenciadas para que o desenvolvimento da obra não seja prejudicado. Os
caminhos de serviço e as vias de acesso deverão evitar traçados que resultem na
necessidade de desmatamento.

Fonte: Site: Rodovias e Vias - 2016

 

Estradas de Serviço

Fonte: FNS – Trecho 03 – Santa Helena - GO
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Serviços Topográficos 

O levantamento topográfico geralmente é o primeiro passo para qualquer obra,
uma vez que é ele quem determina o tipo de relevo e as condições que o
engenheiro vai encontrar para iniciar os trabalhos. Ocorre primeiramente na fase
de desenvolvimento dos projetos de engenharia, e logo em seguida, no
acompanhamento do desenvolvimento da obra.

Fonte: Site: Rodovias e Vias - 2016

 

Áreas de Empréstimo

Fonte:  www.gov.br/dnit
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Áreas de Empréstimo 

As áreas de empréstimo de solo devem ser escolhidas de modo que o custo de
transporte seja reduzido.

Entretanto, muitas vezes observa-se a utilização do método do “bota espera”, em
que tratores escavam o terreno natural perpendicularmente ao eixo da futura
rodovia e acumulam material sobre a plataforma projetada. Este método
construtivo pode criar uma série imensa de “piscinas” ao longo das rodovias, tanto
a jusante como a montante, gerando dois problemas:

• ambiente favorável para a proliferação de vetores de doenças;

• taludes altíssimos compostos pela soma das alturas do aterro construído e da

caixa de empréstimo explorada.

 

Exemplos de Áreas de Empréstimo

Fonte: FNS – Lote 9 – Gurupi-TO
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Ensaios geotécnicos a serem realizados
Boletim de Sondagem 

Fonte:  Laboratório de Solos – DER-DF

 

Ensaios geotécnicos a serem realizados

Coleta e Registro do Material Terroso

Fonte:  Laboratório de Solos – DER-DF

 



24 
 

 

Ensaios geotécnicos a serem realizados

Amostras secas ao ar

Fonte:  Laboratório de Solos – DER-DF

 

Ensaios geotécnicos a serem realizados

Após a secagem do material ao ar, o mesmo deverá atingir a constância de massa,

passaremos adiante para proceder o quarteamento da amostra.

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br

Quarteador
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Ensaios geotécnicos a serem realizados

Conforme ABNT NBR 7181:2016, para realização do peneiramento, deve-se
realizar a passagem da amostra do solo pelas peneiras padronizadas e pesar a
quantidade de material retido em cada uma das peneiras. Do material retido na
peneira #10 (abertura de 2 mm), cerca de 200g deve ser utilizado para o ensaio de
sedimentação.

Para solos argilosos e siltosos:

Retira-se duas amostras de solo com 500 g cada uma, para a granulometria e 6 kg
para o Ensaio de CBR ou ISC (6 kg para cada ponto, para um total de 5 pontos = 30
kg).

 

Para solo granular (ex. cascalhos):

Retira-se duas amostras de solo com 1.500 g cada uma, para a granulometria e 7

kg para o Ensaio de CBR ou ISC (7 kg para cada ponto, para um total de 5 pontos =

35 kg).

Para solos argilosos/siltosos com pedregulhos:

Retira-se duas amostras de solo entre 700 e 1500 g cada uma, para a

granulometria e 7 kg para o Ensaio de CBR ou ISC (7 kg para cada ponto, para um

total de 5 pontos = 35 kg).
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Para os Ensaios de Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP)

As amostras podem ser retiradas em qualquer tempo, desde que passe a mesma

pela peneira #40 (abertura 0,42 mm). A retirada é de no mínimo uma amostra de

250 g para estes ensaios.

 

Análise Granulométrica 

Para o reconhecimento do tamanho dos grãos de um solo, consiste de duas fases:
peneiramento e a sedimentação.

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br
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Tamanho das Partículas 

Numa primeira aproximação, pode-se identificar que alguns solos possuem grãos

perceptíveis a olho nu, como os grãos de pedregulho ou areia do mar, e que outros

tem grãos tão finos que, quando molhados, se transformam em uma pasta (barro),

e não se pode visualizar as partículas individualmente;

A separação entre as frações silte e areia é frequentemente tomada como 0,075

mm, correspondente à abertura da peneira n° 200;

O conjunto silte e argila é denominado como a fração de finos do solo.

 

O conjunto areia e pedregulho é denominado a fração grossa ou
grosseira do solo.

A fração argila é considerada, com frequência, como a fração abaixo do
diâmetro de 0,005 mm.

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br
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Ensaio de Sedimentação

O ensaio de sedimentação é utilizado para determinar a granulometria de solos

que possuem quantidades significativas de compostos de materiais finos, como as

argilas. É um ensaio de caracterização, que juntamente com o ensaio de

peneiramento compõem a Análise Granulométrica dos solos.

Para a realização do ensaio de sedimentação, utiliza-se a amostra, obtida conforme

descrito anteriormente, com um peso entre 100 e 200g. O ensaio de sedimentação

é realizado seguindo-se o seguinte procedimento experimental:

 

1°) Coloca-se a amostra em imersão (6 a 24hs) com defloculante (solução de

hexametafosfato de sódio).

2°) Agita-se a mistura no dispersor elétrico por 5 a 15min.

3°) Transfere-se a mistura para uma proveta graduada, completando com água

destilada até 1000ml e realiza-se o agitamento da mistura solo/água.
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4°) Efetua-se as leituras do densímetro nos instantes de: 30 s, 1 min, 2, 4, 8, 15, 
30 min, 1 h, 2, 4, 8 e 24 h.   

A Lei de Stokes para o Ensaio de Sedimentação é dada por:  

 

Limites de Consistência (Limites de Atterberg)

Somente a distribuição granulométrica não caracteriza bem o comportamento

dos solos sob o ponto de vista da Engenharia.

O comportamento dos solos finos irá depender de diversos fatores, tais como:

• sua composição química e mineralógica;
• sua umidade;
• sua estrutura e seu grau de saturação.

Quanto menor a partícula de um solo, maior será sua superfície específica e,

portanto, maior será sua plasticidade.
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Em função da quantidade de água presente em um solo, podemos ter os seguintes

estados de consistência: líquido, plástico, semi-sólido e sólido.

O estado líquido é caracterizado pela ausência de resistência ao cisalhamento e o

solo assume a aparência de um líquido.

Quando o solo começa a perder umidade, passa a apresentar o comportamento

plástico, ou seja, deforma-se com variação volumétrica (sem fissurar-se ao ser

trabalhado).

 

Ao perder mais água, o material torna-se quebradiço (semi-sólido).

No estado sólido, não ocorrem mais variações volumétricas pela secagem do solo.

Os teores de umidade correspondentes às mudanças de estado são denominados:

• Limite de Liquidez (LL);
• Limite de Plasticidade (LP), e;
• Limite de Contração (LC).
• O LL é o teor de umidade que delimita a fronteira entre o estado líquido e

plástico.
• O LP delimita o estado plástico do semi-sólido e;
• O LC, o estado semi-sólido do sólido.
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Limite de Liquidez (LL)

O Limite de Liquidez (ABNT (NBR 6459:2016), é definido como o teor de umidade

do solo com o qual uma ranhura nele feita requer 25 golpes para se fechar numa

concha.

Do material que passa na peneira 0,42 mm (#40), separa-se cerca de 250 g, das

quais serão utilizadas:

• Cerca de 100 g para determinação do Limite de Liquidez (LL).

• Cerca de 70 g para determinação do Limite de Plasticidade (LP).

 

Separar uma amostra de solo passado na # 40 e devidamente destorroada e

homogeneizada é colocada no prato do aparelho de Casagrande.

É feito, então, um sulco longitudinal com o auxílio do cinzel.

Por meio de um excêntrico imprimi-se ao prato, repetidamente, quedas da altura

de 1cm e de intensidade constante e igual a duas quedas por segundo

O número de golpes necessários para provocar o fechamento deste sulco é

registrado.
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Aparelho de Casagrande

Adicionando água à amostra repete-se o procedimento variando a umidade.

Com os resultados obtidos traça-se a linha de escoamento do material (umidade X
nº de golpes).

Fonte:  www.solotest.com.br

 

Recomenda-se a determinação de, pelo menos, seis pontos.

O LL será o teor de umidade correspondente a 25 golpes.

Fonte:  www.mapadaobra.com.br
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Recomenda-se a determinação de, pelo menos, seis pontos.

O LL será o teor de umidade correspondente a 25 golpes.

Limite de Plasticidade

Quando o solo se encontra no estado plástico ele perde a capacidade de fluir

conservando a sua forma e podendo ser facilmente moldado.

Se ele continuar perdendo umidade, este estado desaparece até que, para um

certo valor denominado Limite de Plasticidade (LP), o solo se desmancha ao ser

trabalhado: é o estado semi-sólido.

 

O ensaio deste limite é determinado pela ABNT NBR 7180, que regulamenta o

cálculo do teor de umidade para o qual o solo começa a se fraturar quando se tenta

moldá-lo na forma de uma amostra cilíndrica de 3 mm de diâmetro.

A amostra é rolada com a mão, em um movimento de vaivém, sobre uma placa de

vidro fosco, e a umidade correspondente ao início do fraturamento calculada.
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Normalmente, são realizadas três medidas de umidade para a determinação do

LP com o mesmo solo fissurado. Outras dimensões do cilindro comparativo

também podem ser utilizadas nesse ensaio.

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Índice de Plasticidade (IP)

O Índice de Plasticidade é obtido através da subtração do Limite de Liquidez (LL)

pelo Limite de Plasticidade (LP).

IP = LL – LP 
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COMPACTAÇÃO DE SOLOS

Segundo, Souza 1987, a compactação de um solo é a densificação por meio de

equipamento mecânico, geralmente um rolo compactador, embora, em alguns

casos, como em pequenas valetas, até soquetes manuais possam ser empregados.

A compactação é empregada em diversas obras de engenharia, como os aterros

para diversas utilidades, as camadas constitutivas dos pavimentos, a construção

de barragens de terra etc.

A compactação ocasiona a melhoria e estabilidade de propriedades mecânicas dos

solos, tais como:

 

• Redução da compressibilidade;
• Aumento da resistência;
• Redução da variação volumétrica por umedecimento e secagem;
• Redução na permeabilidade.

Lançamento de material oriundos de jazidas (empréstimos) ou do próprio local.

Passagem de equipamentos que transmitam ao solo a energia de compactação.

Carga móvel – amassamento, impacto ou vibração ou estática.

O tipo de obra e o solo utilizados – processo de compactação a ser empregado, a

umidade do solo na ocasião e a densidade a ser atingida.
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O Engenheiro Ralph Proctor em 1933 estabeleceu os princípios básicos da técnica

e controle da compactação: “... a densidade que um solo atinge quando

compactado sob uma dada energia de compactação depende da umidade do solo

no momento da compactação.”

A compactação dos solos é geralmente representada em um gráfico da variação

do peso específico aparente seco (ƴd) versus o teor de umidade (ω).

 

Massa Específica x Umidade

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br
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Baixo teor de umidade – o atrito entre as partículas de solo é alto, dificultando a

compactação;

Aumento no teor da umidade – efeito de lubrificação entre as partículas,

aumentando a compactação enquanto a saída de ar é facilitada;

Após certo teor de umidade próximo a saturação (umidade ótima) – a

compactação não consegue mais expulsar o ar dos vazios, a maior quantidade de

água resulta em redução de densidade

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Curva de compactação para diversos solos

Fonte:  www.totalconstrucao.com.br
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Ensaio de Compactação – Energia Normal 

• Previa secagem ao ar e destorroamento do solo.

• Acrescenta-se água a porção destinada ao ensaio para uma umidade cerca de

5% abaixo da umidade ótima (ωót) estimada para o solo (em torno do Limite de

Plasticidade), homogeneizando a umidade do material.

• O material é disposto no cilindro (grande) de compactação em 5 camadas. Cada

uma recebe 12 golpes do soquete;

• Obtém-se o peso específico e a umidade do corpo de prova obtido.

 

Novos pontos da curva são obtidos adicionando mais água em intervalos de 2,0%
de umidade, ficando 2 pontos acima, 2 abaixo e 1 no entorno da umidade ótima.

Cálculo do Ensaio:

Compactando-se o corpo de prova, determina-se o peso específico aparente
úmido:

Teor de umidade o corpo de prova:
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Com os 5 ou 6 pares de valores ƴd e ω obtidos, constrói-se por ajuste manual
aos pontos a curva de compactação e desta estima-se os valores de ƴdmáx e ωót .

Alternativas no Ensaio de Compactação:

• Ensaio com reuso de material;

• Ensaio sem reuso de material;

• Ensaio sem secagem prévia.

 

Especificações para as energias do Proctor Normal, 
Intermediário e Modificado.

Fonte: NBR 7182/2016 – Tabela 1
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Aparelho triaxial para ensaios de solos.

Caso tenha condições de realizar o ensaio para a determinação do Módulo de
Resiliência (MR), segundo a Norma DNIT 134/2018 – ME, deverá ser feita a
preparação de material terroso para a realização deste ensaio.

Fonte:  www.biopdi.com.br

 

Compactação em campo

Princípios da Compactação em Campo:

Pressão Estática – aplicada por rolos estáticos (cilindro liso, pneus e pé de
carneiro).

Ocorre inicialmente deformações plásticas, a medida que o solo vai densificando
predominam as deformações elásticas.

Vibração – aplicada por rolos e compactadores vibratórios.

Produz-se o deslocamento de sucessivas e rápidas ondas de pressão que
movimentam as partículas e reduzem o atrito entre elas.

Impacto – aplicado por apiloadores e cargas de impacto.

É gerada uma onda de pressão que atua em grande profundidade.
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Fatores que influenciam na compactação e escolha de equipamentos a utilizar.

Energia de Compactação – energia transferida pelo equipamento ao solo.

Fonte:  www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Umidade do Solo

• h < hcompactação – irrigação – caminhão tanque com barra distribuidora e
bomba hidráulica;

• h > hcompactação – areação – exposição a vento e ao sol, com espalhamento por
arados, grades e motoniveladoras.

Número de Passadas – diretamente ligado ao tempo de execução. A eficiência
do número de passadas, diminui com o nº total de passadas.

Espessura da Camada – em função do tipo de solo e equipamento. Em geral é
fixada de 20 a 25 cm, a espessura máxima.

Homogeneização – a camada de solo solto deve ser pulverizada de forma
homogênea. Deve-se evitar torrões secos ou muito úmidos, blocos e fragmentos
de rocha.
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Velocidade de Rolagem – com o material solto tem-se maior resistência a
rolagem e menor velocidade, obtendo-se maior esforço de compactação nas
camadas iniciais. O efeito de vibração é bem mais eficiente com menores
velocidades.

Amplitude e Frequência das Vibrações – o aumento de amplitude produz maior
efeito de compactação que o aumento de frequência. Atingida a condição de
ressonância obtém-se elevadas densidades.

Obs: Para ajustes destes fatores que influem na compactação são muitas vezes
realizados trechos experimentais.

 

Jazidas

O estudo das ocorrências de Materiais para Pavimentação é feito em duas fases
com base nos dados de geologia e pedologia da região isto é:

a) Prospecção Preliminar;
b) Prospecção Definitiva durante os trabalhos é feita também a localização das
fontes de abastecimento de água.

A prospecção é feita para se identificar as ocorrências que apresentam a
possibilidade de seu aproveitamento, tendo em vista a qualidade do material e seu
volume aproximado, a prospecção preliminar, compreende:

• Inspeção expedita no campo;
• Sondagens e Ensaios de Laboratório.

 



43 
 

 

A prospecção definitiva das ocorrências de materiais compreende:

• Sondagens e coleta de amostras;

• Ensaios de laboratório;

• Avaliação de volume das ocorrências.

 

Jazida de Material Granular Terroso (Cascalho)

Fonte: FNS – Lote 3 – Santa Helena-GO

 



44 
 

 

Jazidas de Material Granular (Cascalho)

Cascalho Laterítico ????

Fonte: www.mapadaobra.com.br

 

Ensaios Comprobatórios 
Mini CBR

DNER-ME 254/97 – Solos compactados em equipamento miniatura – Mini CBR e 
Expansão.

Fonte: site – mapadaobra.com.br
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Sílica Sesquióxidos 

DNER-ME 30/94 – Determinação das relações sílica alumina e sílica sesquióxidos 
em solos. 

Para que o solo apresente característica
laterítica a relação sílica sesquióxido
deverá apresentar valor inferior a 2.

Fonte:  www.repositório.ucg.br

 

Documentos Necessários – Exploração 

1. Formulário de Identificação do Empreendimento devidamente preenchido e
assinado pelo requerente ou seu representante legal – 02 (duas) vias;

2. Requerimento de Licença Ambiental - devidamente preenchido e assinado pelo
requerente ou seu representante legal;

3. Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado pelo
requerente ou seu representante legal;

4. Cópia dos Atos Constitutivos - Contrato Social ou Estatuto Social - da pessoa
jurídica requerente, se for o caso;

5. Cópia da ata da última eleição da diretoria, em caso de pessoa jurídica;
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6. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral na Receita Federal em caso de
Pessoa Jurídica;

7. Cópia da Certidão de Registro do Imóvel, inteiro teor, atualizada com validade de
60 (sessenta dias), e/ou documento que comprove justa posse;

8. Cópia do documento de Identidade do requerente em caso de pessoa física e, se
pessoa jurídica, cópia do documento de identificação do representante legal;

9. Cópia de Procuração caso haja representante legal do requerente;

10.Comprovante de Inscrição da Atividade potencialmente poluidora no Cadastro
Técnico Federal – CTF - IBAMA;

 

11.Comprovante de Inscrição do Responsável técnico, pelas informações que
instruem o requerimento e projeto, no Cadastro Técnico Federal – CTF - IBAMA;

12.Inventário Florestal, quando houver necessidade de supressão de vegetação
arbórea;

13.Inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

14.Outorga/ Certidão de Uso Insignificante do Órgão competente, quando for o
caso de uso de recurso hídrico;

15. Comprovante de pagamento dos custos do licenciamento ambiental. Caso os
custos tenham sido parcelados, a comprovação deverá ocorrer até a data de
emissão da licença – Artigo 57-A da Lei Complementar Municipal n. 187/2014
alterada pela Lei Complementar Municipal n. 230/2018;
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16. Relatório Ambiental Simplificado - RAS, conforme Termo de Referência
disponibilizado pela SEMA, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART -
emitida pelo conselho de classe profissional;

17. Projeto e detalhamento da unidade;

18. CD-ROM contendo todos os estudos e o poligonal de localização do
empreendimento em formato (.kmz) ou (.kml).

 

Recuperação das Jazidas

Esquema de Exploração e Recuperação das Jazidas de Material Granular
(Cascalho).

Fonte: Site: Grupo – GMGA/2022
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Execução de Cortes

Fonte:  www.gov.br/dnit

 

Execução dos Cortes

Tipos de Cortes:

• Cortes de seção plena;
• Cortes em meia-encosta;
• Corte em Raspagem.

São também considerados serviços de cortes:

• rebaixamento da plataforma, quando o subleito é inadequado;
• escavação mecânica com equipamento convencional de terraplenagem

destinada à alteração de cursos d'água, posicionando-as mais convenientemente
ao traçado;

• escavação de bueiros e degraus.
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Seção Plena Meia-Encosta

Exemplos de Cortes

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Exemplo de Execução de Cortes

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009
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Quando for atingida a cota de corte especificada em Projeto, deverá ser realizado:

Ensaios geotécnicos:

• Capacidade de Suporte do Material – CBR ou ISC; 

• Expansibilidade.

 

Controle Topográfico da Execução dos Cortes

• Os off-set não são colocados na posição exata, ficando afastados

• Nos pontos dos off-sets são colocados piquetes com indicação da altura de corte

do lado esquerdo (He) e lado direito (Hd), tomando por base o eixo da estrada.

Controle do Ângulo de Talude

As Normas para projeto de estradas recomendam o seguinte:

• terrenos com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: V/H = 1/1;
• terrenos sem possibilidade de escorregamento ou desmoronamento: V/H = 3/2;
• terrenos de rocha viva: vertical.
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Cortes com Banquetas
Controle Topográfico dos Cortes

Fonte: FNS Lote 09 – Gurupi-TO - 2011 Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009

 

Materiais de 1ª Categoria

Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não,
com diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem. (NBR 6502/1995)

Equipamentos usados:

• trator de esteiras com lâmina ou com placa de empuxo ("pusher");

• motoscraper;

• escavadeira hidráulica ou pá-carregadeira e caminhão transportador;

• motoniveladora – para cortes menos expressivos e acertos de plataforma.
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Cortes em Materiais de 1ª Categoria

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Materiais de 2ª Categoria
Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2,0 m³
e os matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15m e 1,00m,
segundo a (NBR 6502/1995)

Cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização
do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração
eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processos manuais
adequados.

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Cortes em Materiais de 2ª Categoria

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2009

 

Materiais de 3ª Categoria

Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à

da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,0 m, ou

de volume igual ou superior a 2,0 m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar

o carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de explosivos.

(NBR 6502/1995)
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Equipamentos:

• compressor de ar;

• perfuratriz pneumática ou elétrica;

• escavadeira hidráulica ou pá carregadeira associado à unidade

• de transporte (Caminhão basculante, fora de estrada, etc);

• trator de esteiras com lâmina;

• uso de explosivos.

 

Desmonte de Rocha

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Execução de Aterros

Fonte:  www.gov.br/dnit

 

Execução de Aterros

• A primeira providência executiva do empreiteiro é a marcação dos pontos de “off-

set”dos aterros;

• Iniciar o aterro nas cotas mais baixas, em camadas horizontais;

• Prever caimento lateral, para rápido escoamento de água de chuva;

• Escalonar ou zonear praças de trabalho, onde as três etapas do trabalho de aterro

não se atrapalhem.

• A situação mais sensível à execução de aterro é a ocorrência de uma chuva

quando o material está espalhado e pulverizado, antes da compactação (Ex.:

pancada de chuva pode transformar o material em um mar de lama);
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• Na possibilidade desta ocorrência, a camada deverá ser "SELADA", isto é, ser
rapidamente compactada com rolos lisos ou equipamento de pneus para que seu
topo seja adensado e tornado impermeável;

• Caso contrário, a camada encharcada deverá ser totalmente removida para bota-
fora antes do prosseguimento dos serviços;

• Em aterros executados sobre área alagada, antes da execução da primeira camada
do aterro deve ser viabilizada a drenagem da área. Não havendo possibilidade de
escoamento ou remoção da água existente, a primeira camada do aterro deve ser
executada com material granular permeável (areia, pedregulho ou fragmentos de
rocha), funcionando como dreno que evita ascensão de água capilar advinda da
fundação;

 

A execução dos aterros deve se dar em camadas sucessivas, em toda a largura da
seção transversal, em extensões que permitam o umedecimento ou lubrificação das
partículas sólidas, a aeração quando existir excesso de umidade e a compactação
do solo.

Etapas da Execução do Aterro

Fonte: Livro – Curso Básico de Mecânica dos Solos – Carlos de Sousa Pinto
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Etapas de Execução de Aterros

Descarregamento e Espalhamento

Geralmente é feito um primeiro espalhamento com tratores de lâmina, completado com
motoniveladoras, ou apenas com as mesmas.

Fonte: Obra  BR-163 – Exército Brasileiro - 2010

 

Carros Tanque (Caminhões-Pipa)

Umedecimento

Usados no transporte de água, em terraplanagem são munidos de um registro e
uma barra de aspersão, que permite a regulagem da vazão.

Fonte: Obra  BR-163 – Exército Brasileiro - 2010
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Gradeamento

As grades são utilizadas para homogeneização solo quando necessário este é

pulverizado com água antes de ser compactado sem a presença de torrões muito

secos, blocos ou fragmentos de rocha.

Fonte: Obra EPTG – DER-DF - 2010

 

Compactação

É o processo pelo qual se obtém mecanicamente o aumento de resistência do solo.

Os solos são geralmente divididos em três grupos: granulares, coesivos e

orgânicos. Para fins de compactação, consideraremos separadamente os

granulares e os coesivos.

Fonte: Obra  BR-163 – Exército Brasileiro - 2010Fonte: Obra  EPTG - 2010
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Ensaios Laboratoriais

Ensaio Padrão

Massa Específica Aparente Seca – MEAS
e

Umidade Ótima

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Ensaios de Campo
DNER-ME – 092/94 – Solo – Determinação da Massa Aparente, “in situ” com o
emprego do Frasco de Areia

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Ensaios de Teor de Umidade

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Densímetros: Nuclear e Não Nuclear 

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Situação problema

Uma camada de um aterro foi concluída e será ensaiada.

Projeto: Grau de compactação de no mínimo 100% do PN e Variação de

Umidade ± 2%.

Resultados dos Ensaios de Laboratório (Chamado: Ensaio Padrão)

MEAS – Massa Específica Aparente Seca e Umidade Ótima

 

Resultado de Campo

MEAU – Massa Específica Aparente Úmida
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Recapitulando:

�  
� 

   

�  
     

     

�            3

* Utilizando a umidade ótima!!!!

 

Grau de compactação

E o ensaio de umidade??????

�  
�  

�  
x100

�  
     

     
x100 → Gc = 100,7%
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Ensaio de Teor de Umidade pelo Método da Frigideira.

Após a realização do Ensaio de Teor de Umidade pelo Método da Frigideira, foi
encontrado o seguinte resultado.

Umidade da camada, no local do ensaio:

h = 21,8%

 

Novos cálculos utilizando a umidade real do trecho.

        �            3

Novo Grau de Compactação: 

Grau de compactação menor do que o especificado no Projeto!!!

�  
     

       

�  
     

     
x100 → Gc = 0,992 x 100 = 99,2%

Projeto: GC ≥ 100%
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Compactação de camada com “Borrachudo”

Segundo o Professor Marco Túlio Pereira de Campos (PUC-GO), a insistência da

passagem de equipamento compactador quando o solo se encontra muito úmido

faz com que ocorra o fenômeno que os engenheiros chamam de borrachudo:

o solo se comprime na passagem do equipamento para, logo a seguir, se dilatar,

como se fosse uma borracha. O que se comprime são as bolhas de ar ocluso.

 

Deficiência na Compactação 

Excesso de Umidade – “Borrachudo”

Fonte: Obra DF-047 DER-DF - 2018
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Aparência do “Borrachudo” no Revestimento Asfáltico

Fonte: Obra DF-047 DER-DF- 2018

 

Consequências da liberação de camada com umidade fora dos 
critérios de tolerância:

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Prejuízos causados pela má execução 

• Custos altos de mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal;

• Custos com materiais;

• Desgaste da Instituição responsável pela obra;

• Custo social;

• Interrupção da via a ser corrigida.

 

Controle de Cotas e Inclinação  dos Taludes

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br
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Compactação de Material Britado e Adensamento de 
Material Arenoso

Fonte: www.nucleodoconhecimento.com.br

 

Compactação com Rolo Hyster

Fonte: www.mapadaobra.com.br
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Compactação de “saia” de Aterro

Embora seja um serviço difícil, é preciso compactar a superfície da saia de aterro,
após o acerto final. Isto pode ser conseguido com pequenos rolos compactadores
tracionados por guincho acoplado à tratores.

Fonte: FNS – Lote 03 – Tramo Sul – Santa Helena-GO - 2012

 

Exemplo de Aterro com Banquetas

Fonte: FNS – Lote 03 – Tramo Sul – Santa Helena-GO - 2012
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http://egov.df.gov.br

 

 


	1. Capa apostila.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3


