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Camada de Subleito

Segundo a norma DNIT 108/2009 – ES, é a parte do aterro constituída de

material selecionado, com base em preceitos técnico-econômicos, com 60,0 cm de

espessura, situada sobre o corpo do aterro ou sobre o terreno remanescente de

um corte e cuja superfície é definida pelo greide de terraplenagem.

Especificações técnicas:

• Expansibilidade ≤ 2,0%;
• Ensaio de Compactação na Energia Intermediaria;
• Grau de Compactação ≥ 100%;
• Ensaio de Índice de Suporte Califórnia;
• Índice de Suporte Califórnia – ISC ≥ 6,0%.

 

Controle Tecnológico

• Determinação da Massa Específica Aparente Seca – MEAS, através do Ensaio de

Frasco de Areia (NBR 7185/2016);

• Teor de Umidade;

• Ensaio Deflectométrico (Última camada do subleito).
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Controle Deflectométrico

Este controle é destinado à verificação se a deflexão máxima admissível calculada

em Projeto está sendo efetivamente aplicada em campo.

Os métodos utilizados mais comuns são:

• Viga Benkelman (DNER-ME 024/94);

• Falling Weight Deflectometer – FWD (DNER-PRO 273/96).

 

Viga Benkelman
Passos para a realização do Ensaio Deflectométrico

Fonte: Livro: Formação Básica para Engenheiros – p. 448
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Ensaio de Viga Benkelman Eletrônica

Fonte: Livro: Formação Básica para Engenheiros – p. 440

 

Falling Weight Deflectometer - FWD
Detalhes do Equipamento – FWD

Fonte: Livro: Formação Básica para Engenheiros – p. 451
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Vantagens e desvantagens do FWD

Vantagens do FWD em relação à VB convencional são: 

• acurácia nas medições; 

• possibilidade de aplicação de vários níveis de carga; 

•maior produtividade (mais pontos levantados por dia); 

• ensaio não influenciado pelo operador; 

• registro automático de temperatura e de distâncias dos pontos de ensaio.

Desvantagens do FWD em relação à VB convencional são: 

• custo do equipamento;

• necessidade de calibrações mais sofisticadas;

• diferenças de resultados.

 

Laudo de Ensaio de Viga Benkelman

Fonte: Laboratório de Asfalto – DER-DF - 2016
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Adição de Cal para Melhoria do Subleito
Material proveniente de mistura de solo e cal em proporções previamente
determinadas por processo de dosagem em laboratório, de forma a modificar as
propriedades físicas do solo, tais como redução da umidade, redução da
plasticidade, redução da expansão e melhoria da compactação, com finalidade de
melhorar a trabalhabilidade e as características gerais do solo. Os teores usuais de
cal estão situados na faixa de 2 a 4% em peso em relação ao peso do solo seco.

Especificação técnica:

- Norma DNIT 422/2019 – ES.

Cal Hidratada

Deverá ser calcítica e pode ser dos tipos 

virgem ou hidratada, de acordo com a 

norma DNIT 418/2019 – EM.

 

Remoção de Solos Inservíveis

Considera-se remoção de solos inservíveis (moles) o processo de retirada de

camadas de solos impróprios para utilização em aterros e como terreno de

fundação, para qualquer obra de terra, mediante o emprego de equipamentos

adequados.

Os solos inservíveis quando encontrados em obras de movimentação de terras,

para espessuras inferiores a 4,00 m devem ser removidos e depositados em forma

de bota-fora.

Para espessuras superiores a 4,00 m devem ser estabilizados para possibilitar seu

emprego como terreno de fundação dos aterros.
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São considerados solos inservíveis (moles):

• Depósitos de solos orgânicos;

• Solos turfosos;

• Areias muito fofas; e

• Solos hidromórficos, em geral, existentes em zonas baixas, alagadiças, mangues,

brejos, várzeas de rios, antigos leitos de cursos d'água e planícies de

sedimentação marinha.

 

Os materiais moles das escavações devem ser depositados em áreas predefinidas

de bota-fora, podendo ser aproveitado no recobrimento vegetal de áreas

degradadas. Deve receber conformação a fim de incorporá-los à paisagem local.

Fonte: Obra: EPTG – DER-DF - 2009
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Exemplos de Retirada de Solo Inservível

Fonte: Obra: EPTG – DER-DF - 2009

Fonte: FNS – Lote S/N – Campo Limpo de Goiás-GO Fonte: Obra: BR-163 – Exército Brasileiro

 

Utilização de Geogrelhas

De acordo com a definição da Sociedade Internacional de Geossintéticos (IGS),
geogrelhas são estruturas em forma de grelha com função predominante de reforço
e são constituídas por elementos resistentes à tração. Elas podem apresentar
resistência em uma direção predominante (unidirecional) ou em duas direções
ortogonais (bidirecional).

Espera-se que uma geogrelha, quando introduzida em uma massa de solo,
desenvolvendo a função de reforço, apresente satisfatoriamente os seguintes
requisitos:

• Elevada resistência à tração;

• Elevado módulo de deformabilidade;

• Baixa suscetibilidade à fluência;

• Durabilidade compatível com a vida útil da obra;

• Elevado grau de interação com o solo envolvente.
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Normas Utilizadas 

• Norma DNIT 161/2012 – EM;

• Norma ABNT NBR 16757-1/2021;

• Norma ABNT NBR ISO 10319/2013;

• Norma ABNT NBR ISO 10321/2013;

 

Exemplos de Utilização de Geogrelhas

Fonte: www.maccaferri.com.br

 



10 
 

 

Bota-Fora

Quando não há compensação entre os volumes de corte e aterro, havendo excesso

do primeiro, as sobras das massas de terra são colocadas em depósitos definitivos

denominados “bota-foras”.

Os bota-foras devem ser preferencialmente, localizados na faixa de domínio e à

jusante da rodovia, com relação ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-

foras que interceptem ou perturbem cursos d’água, caminhos preferenciais de

drenagem ou em locais que apresentem sinais de processos erosivos.

A definição dos locais para depósito ou bota-foras deve sempre obedecer a critérios

de conservação/preservação ambiental.

 

Exemplos de Bota-Fora

Fonte: FNS – Lote S/N – Campo Limpo de Goiás-GO

Fonte: FNS – Lote S/N – Campo Limpo de Goiás-GO
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