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OBJETIVO
Este arquivo em PDF consiste em uma  amostra das apostilas que compõem o
material “Engenharia Civil – O básico para concursos”. 

Foram feitas alterações na edição para compor a coleta. Entretanto, o  conteúdo
não foi modificado.

O material foi elaborado com a pretensão de reunir literaturas mais exploradas, de
dispor de esquemas para revisão, de trazer questões e assuntos mais importantes.
Por meio dele, será capaz de realizar diversas provas de concursos públicos.

Para adquirir, acesse:  https://www.cneconcursos.com.br/product-page/apostila-o-b
%C3%A1sico-para-concursos 
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A amostra que segue foi extraída do volume 1
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1.6 ELEMENTOS DE TERRAPLENAGEM
Segundo a norma ES – 106/2009 – DNIT, em relação à terraplenagem, a medição
dos  serviços   deve  levar  em consideração  o  volume de  material  extraído  e  a
respectiva dificuldade de extração medido e avaliado no corte e a distância de
transporte percorrida, entre o corte e o local de deposição.

Dessa  passagem,  podemos  notar  uma  série  de  cuidados  no  levantamento
quantitativo dos serviços de terraplenagem. Complemento ainda mais:

“Quando se escava o terreno natural, a terra que se encontrava num certo
estado de compactação, proveniente do seu próprio processo de formação,
experimenta uma expansão volumétrica,  que chega a ser considerável  em
certos casos” - Manual de Implantação Básica de Rodovia, DNIT (2010).

A variação de volume que o solo sofre devido a alteração do estado físico merece
destaque inicial. Após o desmonte do solo natural (na jazida) há uma expansão
volumétrica  devido  a  alteração  do  índice  físico,  isto  é,  incorpora-se  vazios  à
amostra e, tradicionalmente, passa a se chamar de volume solto. Na mesma linha,
porém em sentido oposto, ao se destinar o volume de solo natural para um aterro
haverá a redução volumétrica, visto que o acréscimo de energia de compactação o
tornará mais compacto.

É  importante  frisar  que  há  variações  de  nomenclaturas  conforme  diferentes
autores.  Na  perspectiva  do  manual  de  Implantação  Básica  de  Rodovia,  DNIT
(2010), temos:

Fator de Empolamento (g1):  

g1=Ys/Yn → Vn=g1.Vs

Sendo: Yn – Massa Específica Natural  ou no Corte ou na Jazida; Ys – Massa
Específica Solta

Empolamento (f): 

f = 1/g1, substituindo na equação anterior → Vs = Vn.f

Quanto  maior  a  porcentagem  de  finos,  maior  deverá  ser  a  expansão
volumétrica (empolamento). A tabela do DNIT sugere que solos argilosos tendam
a 40% de expansão volumétrica, enquanto que os arenosos a 12%.

Solos argilosos: F=40%; g1=0,71

Terra comum seca (solos argilo-siltosos com areia): F=25%; g1=0,80

Terra comum úmida: F=25%; g1=0,80

Solo arenoso seco: F=12%; g1= 0,89
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Vale  frisar  que  há  conflitos  entre  as  nomenclaturas  “fator  de  empolamento”  e
“empolamento” em provas. A fonte adotada aqui é o manual de Implantação Básica
de Rodovia, DNIT (2010). A maneira mais sensata de sanar o problema é fazendo
questões anteriores da sua respectiva banca e entender a visão dela.

E- Empolamento; C – Contração; Fh – Fator de Homogeneização; g1 – Fator de
Empolamento

FCC,  DPE/RS,  2013  - O  objetivo  principal  de  serviços  de  terraplenagem  é  a
movimentação de terra para a conformação de uma superfície projetada. Para a
execução de um aterro em solo,  com volume geométrico de 38 m3 e fator  de
empolamento igual a 1,25, é necessário um volume de corte, em m3, igual a

(A) 38.   (B) 47,5.    (C) 30,4.    (D) 39,25.    (E) 36,75.

Gabarito b - Vc= Va x Fh = 38 x 1,25 = 47,50m³

FCC,  TRE,  2015  - Se  em  um  projeto  de  terraplenagem,  a  porcentagem  de
empolamento adotada for 60%, a relação entre o volume de material no corte pelo
volume de material solto é

(A) 0,375.    (B) 1,625.     (C) 0,714.     (D) 0,625.     (E) 1,714.

Gabarito d - Vs = Vc . E →  Vs = Vc . 1,6 →  Vc/Vs = 1/ 1,6 = 0,625

UFPR, COPEL, 2015 - Deseja-se realizar serviço de terraplenagem em um terreno
argiloso natural com fator de empolamento para o estado solto de 50%. O terreno
tem dimensões  de  20  x  50  m,  com declividade  no  sentido  longitudinal  (maior
dimensão) em 20%, que após a retirada de solo passará a ter inclinação de 1% no
sentido longitudinal. Assinale a alternativa que determina o volume de solo a ser
transportado por caminhões para a realização desse serviço.
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(A) 250 m³    (B) 4750 m³     (C) 5000 m³    (D) 7125 m³    (E) 7500 m³

Gabarito d - i = 20%-1% = 19%

Hm = 50m x 19% = 9,5m

Vc = A. L = (bh/2).L = (50 . 9,5/2).20 = 4750m³

Vs = Vc. E = 4750 x 1,5 = 7125m³

IBFC, EBSERH, 2016 - Em um terreno de 400m², tem que ser retirado 1,25m de
terra,  em toda  a  sua  área,  considerando  o  empolamento  de  30%,  assinale  a
alternativa que apresenta quantos caminhões de 10m³ serão necessários.

(A) 66 Caminhões    (B) 65 Caminhões     (C) 69 Caminhões

(D) 78 Caminhões    (E) 71 Caminhões

Gabarito b - Vn = A. Hm = 400 x 1,25 = 500m³

Vs = Vc . E = 500 x 1,3 = 650m³ → 650/10= 65 vg

VUNESP, PREF. ITANHAÉM, 2017 - Na escavação de determinado material de um
solo, verificou-se um empolamento igual a 20%. Ao se obterem 240 m3 de material
solto, significa que o volume de material medido no corte é de

(A) 140 m3 .    (B) 150 m3.    (C) 160 m3 .    (D) 180 m3 .    (E) 200 m3 .

Gabarito e - Vs = Vc.E → 240 = Vn . 1,20 → Vn = 200m³

CETREDE,  EMATERCE,  2018 - Considere  um lote  10  x  10  metros totalmente
plano. Deve-se retirar a primeira camada de solo de 0,50 m de profundidade.

Considerando  a  taxa  de  empolamento  do  solo  E=  50%,  qual  o  volume  a  ser
retirado?

(A) 75 m³.    (B) 65 m³.     (C) 55 m³.     (D) 45 m³.    (E) 35 m³

Gabarito a - Vn = 10x10x0,50 = 50m³

Vs = Vc.E = 50x1,5 = 75m³
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A amostra que segue foi extraída do volume 1

5. MECÂNICA DOS SOLOS
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5.3 ÍNDICES FÍSICOS DOS SOLOS
O solo é constituído por três fases: sólido, água e ar. Com base nisso, é possível
extrair diversas relações matemáticas para se mensurar a quantidade de vazios,
de água, de sólidos, suas proporções, os pesos e etc..

Onde: V – Volume Total; Vv – Volume de Vazios; Va – Volume de ar; Vw – Volume de Água; Vs –
Volume dos grãos; P – Peso Total; Pa – Peso do ar; Pw – Peso da água; Ps – Peso dos grãos; e –

Índice de vazios; s – Grau de saturação; w – Umidade; Ys – Peso específico dos grãos

O estado natural do solo é constituído das partículas sólidas, de umidade e de ar.
Os  diagramas  1  e  2  propõem  a  separação  das  fases  para  expressar  suas
respectivas relevâncias.

O diagrama 1 é proposto com valores absolutos de pesos e volumes.

O diagrama 2 é proposto com valores relativos, isto é, pressupõe o volume dos
grãos  (sólidos)  igual  a  1  (adimensional)  e,  em função  disso,  estabelece-se  os
demais pesos e volumes. Nessa propositura, os volumes relativizados passarão a
ser chamados de índices. Ex: como “Ys” representa o peso para uma unidade de
volume dos grãos é dito peso específico dos sólidos. Como ”e” representa o teor
de vazio para uma unidade de volume de sólidos (e=Vv/Vs) é dito índice de vazios.

O peso específico é a relação de peso pelo volume. Como podemos estabelecer
diversas condições de solo (seco, saturado, natural,  compactado e etc), o peso
específico também absorve tais definições.
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Embora  o  índice  de  vazios  (e)  e  a  porosidade  (n)  mensurem  o  mesmo
fenômeno  (a  quantidade  de  vazios  do  solo),  a  expressão  matemática  é
diferente. Isso é muito explorado em provas!

FCC, TRF, 2014 - Solos são misturas trifásicas, possuindo fases gasosa, líquida e
sólida.  Para  correlacionar  estas  fases  e  os  diversos  estados  físicos  do  solo
utilizam-se os índices físicos. O índice que representa a relação entre o volume de
vazios e o volume total denomina-se

(A) porosidade.      (B) índice de vazios.      (C) densidade natural.

(D) densidade dos sólidos.      (E) grau de saturação.

Gabarito a
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A amostra que segue foi extraída do volume 2

6. FUNDAÇÕES
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6.1 PROGRAMAÇÃO DE SONDAGENS
A norma brasileira que nos guiará sobre programação de sondagens de simples
reconhecimento  do  solo  para  fundações  de  edifícios  é  a  ABNT NBR 8036/83.
Acerca da quantidade recomendada de sondagens em um terreno, temos:

NBR 8036/83, 4.1.1.2 - As    sondagens devem ser, no mínimo, de uma para
cada 200m² de área de projeção em planta do edifício até 1.200m² de área.
Entre 1.200m² e 2.400m² deve-se fazer uma sondagem para cada 400 m² que
excederem de 1.200m². Acima de 2.400 m² o número de sondagens deve ser
fixado  de  acordo  com  o  plano  particular  da  construção.  Em  quaisquer
circunstâncias o número mínimo de sondagens deve ser:

Dois para área de projeção em planta do edifício até 200m²

Três para área entre 200 m² e 400m²

A partir da interpretação do item anterior, chega-se ao cálculo abaixo:

Como temos o objetivo de acertar questões de prova, vamos adotar um macete
para não esquecer. Basta decorar o número 200 e toda a tabela surgirá. É mágico
isso! 

Passo 1: faça duas colunas: Área x Quantidade de furos;

Passo 2: na primeira linha da primeira coluna, lance o número 200;

Passo  3: complete  a  primeira  coluna  lançando  progressivamente  e
acumuladamente o valor de 200. Ex: 200 | 200+200=400 | 400+200=600 e etc.;

Passo 4: Ao acumular os valores, alcançará o número 1200. Atenção: o valor que
decorou  (200)  está  “disfarçado”  neste  número,  não  é  mesmo?!  Use-o  como
lembrete, pois a partir dele vamos dobrar a meta, isto é, vamos acrescentar mais
200 na razão da progressão aritmética. Para ser mais claro, vamos acumular, a
partir do valor de 1200, a razão de 400. Ex: 1200 | 1200+400 = 1600 e etc.;
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Passo 5: Ao ir acumulando 400 aos valores, encontrará o número 2400. Mais uma
vez  a  razão  da  progressão  está  “disfarçada”  no  número,  certo?!  É  mais  um
lembrete.  Neste  caso,  encerramos a  tabela,  pois  a  partir  daqui  é  a  critério  do
projetista;

Passo 6:  vamos avançar para a segunda coluna. Lembra do 200 que decorou?
Pois bem, retire o 2 do valor e insira-o na primeira linha da segunda coluna;

Passo 7: Praticamente encerramos porque, na segunda coluna, basta progredir
acumuladamente de 1 em 1, salvo no início que o número 3 terá de ser inserido
sucessivamente por duas vezes. Veja como ficará:

É importante frisar que poderão ser necessárias investigações complementares,
inclusive  para  determinação  de  outros  parâmetros  como  resistência  de
cisalhamento. 

FCC, DPE/SP, 2013 - Em uma obra de edificação cuja área prevista é de 2.000
m2, a quantidade mínima de furos de sondagens de simples reconhecimento a
serem executados é igual a 

(A) 4.    (B) 10.    (C) 3.    (D) 8.    (E) 6.

Gabarito d - Aplicando o macete, obtemos que para 2000m² a NBR 8036/83 recomenda pelo menos 8 furos
de sondagem.

VUNESP, PREF. ATIBAIA/SP, 2014 -  Nas fundações de um edifício com área de
projeção em planta de 1000 m2,  o  número mínimo de furos de sondagens de
simples reconhecimento dos solos é
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(A) 2.    (B) 3.     (C) 4.     (D) 5.    (E) 6.

Gabarito d - Aplicando o macete, obtemos que para 1000m² a NBR 8036/83 recomenda pelo menos 5 furos
de sondagem.

ESAF, DNIT, 2013 -  Tomando como referência  o  desenho esquemático de  um
terreno onde serão construídas as projeções destacadas e suas respectivas áreas,
o número mínimo de furos de sondagem de simples reconhecimento, considerando
a fase de planejamento do empreendimento, será de

Área das Projeções:

A1 = 800m² |   A2 = 1.000m²  |   A3 = 600m²   |  A4 = 2.000m²

Aterreno = 10.000m²

(A) 11.     (B) 17.    (C) 18.   (D) 19.    (E) 20.

Gabarito e - Quando a edificação apresentar uma planta composta de vários corpos, o critério se aplica a
cada corpo da edificação. Logo:

A1: 800m² → 4 furos de sondagem

A2: 1000m² → 5 furos de sondagem

A3: 600m² → 3 furos de sondagem

A4: 1=2000m² → 8 furos de sondagem

O total de furos de sondagem é de 4+5+3+8 = 20 sondagens

Vale destacar que a previsão da norma recai sobre área de projeção em planta da edificação e não em área
de terreno!

Até o momento calculamos a quantidade de sondagens em função da área de
projeção em planta do edifício. No entanto, é comum a prática de incorporadoras,
por  exemplo,  em  que  contratam  os  serviços  de  sondagem  de  simples
reconhecimento antes de adquirir o terreno. Afinal, um grande edifício apoiado em
terreno ruim pode custar caro. Nessa situação hipotética, o que a NBR 8036/83
recomenda?

NBR 8036/83, 4.1.1.3 – Nos casos em que não houver ainda disposição em
planta dos edifícios, como nos estudos de viabilidade ou de escolha de local,
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o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima
entre elas seja de 100m, com um mínimo de três sondagens.

Como distribuir, em planta, as quantidades de sondagens? Em fase de estudos
preliminares, é recomendado a distribuição uniforme por toda a área em planta do
edifício.  Em fase  em que já  se  sabe  estimar  a  planta  de  locação das  cargas
estruturais, adota-se critérios estruturais,  isto é,  posiciona-se as sondagens nas
regiões  mais  relevantes  para  a  perspectiva  estrutural.  Quando  o  número  de
sondagens for superior a três, evitar a distribuição em um mesmo alinhamento.

Mais uma pergunta!  Já sei  a quantidade de furos e a distribuição,  qual  será a
profundidade? A norma responde:

NBR 8036/83, 4.1.2.2 - As sondagens devem ser levadas até a profundidade
onde  o  solo  não  seja  mais  significativamente  solicitado  pelas  cargas
estruturais, fixando-se como critério aquela profundidade onde o acréscimo
de pressão do solo, devida às cargas estruturais aplicadas, for menor do que
10% da pressão geostática efetiva

A obra de MILITITSLY e CONSOLI e SCHNAID aponta diversos problemas que
podem se manifestar em forma de patologias na edificação se houver falhas de
sondagem.  Portanto,  sempre  que  possível  é  recomendado  investir  no
reconhecimento  do  terreno  para  sanar  dúvidas.  Voltarei  a  comentar  isso  mais
adiante.

CESPE,  TJ/CE,  2014  - De  acordo  com  a  NBR  8036/1983,  que  trata  da
programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações
de edifícios, assinale a opção correta:

(A) Em quaisquer circunstâncias, o número mínimo de sondagens deve ser igual a
dois para a área de projeção em planta do edifício de até 400 m² e três para a área
entre 1.200 e 2.400 m².
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(B) As sondagens devem se pautar na proporção mínima de uma para cada 500
m² de área da projeção em planta do edifício de até 2.400 m² de área.

(C)  Quando  o  número  de  sondagens  for  superior  a  três,  elas  deverão  ser
distribuídas ao longo de um mesmo alinhamento.

(D) A profundidade a ser explorada pelas sondagens de simples reconhecimento,
para  efeito  de  projeto  geotécnico,  deverá  ser  aquela  em que  o  acréscimo  de
pressão no solo, devido às cargas estruturais aplicadas, for menor que 20% da
pressão geostática efetiva.

(E) Nas situações em que ainda não houver disposição em planta dos edifícios,
como nos casos de estudos de viabilidade ou de escolha de local para a execução
da obra, o número mínimo de sondagens deverá ser igual a três, e a distância
máxima entre os furos deverá ser de 100 m.

Gabarito e

(A) Não há previsão na NBR 8036/83 nesse sentido

(B) Não há previsão na NBR 8036/83 nesse sentido

(C) Quando o número de sondagens for superior a três, elas não devem ser distribuídasao longo de um
mesmo alinhamento

(D) Fixa-se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressão do solo,  devida às cargas
estruturais aplicadas, for menor do que 10% da pressão geóstática efetiva

(E) CORRETA

CESPE, DPF, 2018 - Durante a execução das sapatas de fundação de um prédio,
o engenheiro responsável pela obra constatou que a camada de solo onde uma
das sapatas seria assentada correspondia a um bolsão de argila mole.

A presença  do  bolsão  de  argila  logo  abaixo  de  uma  das  sapatas  é  condição
suficiente para caracterizar um erro de projeto cometido pelo projetista.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

Gabarito errado -  Não é possível afirmar que a condição seria suficiente para atribuir ao projetista o ônus da
falha, pois, embora haja uma distribuição uniforme das sondagens no terreno, ainda sim há um caráter
pontual  de  mapeamento.  Seria  possível  haver  um  bolsão  de  argila  que  não  foi  caracterizado  pela
sondagem. O exemplo abaixo mostra que as sondagens não conseguiram caracterizar o bolsão de argila
mole e, por falta de sorte, estava presente logo na camada de suporte de uma das sapatas. Nesse caso, o
projetista não seria capaz de prever tal situação.
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A cidade de Santos/SP é famosa na comunidade de engenharia de fundações
pelos prédios que sofreram recalques diferenciais. A foto abaixo mostra um caso
de evidente desaprumo.

Não é objeto de estudo, mas é uma boa referência para citarmos outra patologia
ocasionada por falha de sondagem. Vamos supor um exemplo hipotético (nada tem
relação com Santos/SP, apenas se assemelham). Durante a sondagem SPT, os
gestores de uma construtora decidiram parar, antecipadamente, a profundidade da
sondagem  para  “economizar”,  visto  que  os  resultados  apontavam  execelente
capacidade de suporte logo nas primeiras camadas que eram de areia compacta.
O projetista tomou, pelo boletim de sondagem, que o solo era bom para fundação
do tipo sapata. Eis o que eles não contavam: em camadas mais profundas, havia
uma camada de argila compressível (aquela que gera recalque por adensamento
considerável).

Ao longo do tempo, havendo uniformidade das camadas e cargas, o prédio poderia
sofrer recalques uniformes. Todavia, o mercado imobiliário não pára. Havendo a
construção de um edifício vizinho que também sobrecarregasse a camada de solo
mole aceleraria o adensamento na região de sobreposição dos bulbos de fundação
de ambas as edificações.  O resultado seria  os recalques diferenciais,  podendo
desaprumar consideravelmente os prédios.

Algo interessante, citado na obra de CINTRA e AOKI e ALBIERO, é que havendo a
construção relativamente simultânea, o desaprumo de ambos seria para o centro
deles. Agora, observando a imagem anterior, se (A) fosse construído há bastante
tempo (uma década,  por  exemplo)  e,  posteriormente,  fosse  construído (B),  (A)
estaria apoiando em solo que já sofrera parte do recalque por adensamento e pela
sobreposição do bulbo passaria a desaprumar em direção ao centro de ambos,
mas B, por outro lado, desaprumaria para o lado oposto (para fora do centro), visto
que naquela região o solo não estaria pré-adensado.

O Básico para Concursos – 2020 | Prof. Guilherme Bruno | www.cneconcursos.com.br
Página: 16



CNE CONCURSOS | ENGENHARIA CIVIL | TEORIA E QUESTÕES

Extraímos do  exemplo  dado que é  prudente  explorar  profundidades  relevantes
mesmo que as camadas rasas sejam de boa qualidade. Há diversos critérios para
se interromper uma sondagem, a NBR 8036/83 posiciona, de forma genérica, que
quando uma sondagem atingir camada de solo de compacidade ou consistência
elevada, e as condições geológicas locais mostrarem não haver possibilidade de
se  atingirem  camadas  menos  consistentes  ou  compactas,  pode-se  parar  a
sondagem naquela camada.  Ressalta,  porém, que nos casos de fundações de
importância, ou quando as camadas superiores de solo não forem adequadas ao
suporte, e encontrar camada impenetrável, aconselha-se a verificação da natureza
e da continuidade da camada impenetrável. Nestes casos, a profundidade mínima
a investigar é de 5m.

Acerca dos  métodos de ensaios, há autores que os dividem em diretos, semi-
diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que coletam amostras de solo, como
SPT, a trado, rotativa e outros; os semi-diretos são aqueles não não têm coleta de
amostras, mas ainda determinam parâmetros do solo diretamente, tais como CPT,
ensaio  de  palheta  e  outros;  os  indiretos,  além  de  não  extraírem  amostas,
determinam os  parâmetros  do  solo  indiretamente  pela  resistividade  elétrica  ou
velocidade de propagação de ondas sonoras, são exemplos os métodos sísmicos,
por resistividade elétricas e outros.
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A amostra que segue foi extraída do volume 2

9. OBRAS RODOVIÁRIAS
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9.1 DISPOSIÇÕES INICIAIS
A  elaboração  dos  projetos  rodoviários  pode  obedecer  diversos  fluxogramas
procedimentais a depender da entidade interessada e do objeto a ser executado
(implantação, restauração, obras de arte e etc).  Caso seu edital  mencione algo
dessa  natureza  no  rol  dos  conteúdos  programáticos,  seria  preciso  estudar  os
manuais  e  normas  internas  da  referida  entidade  ou   órgão  da  administração
pública.

No momento, o que é relevante para a introdução é mencionar que há um amplo
planejamento  antes  da  definição  dos  projetos  rodoviários  (terraplenagem,
pavimentação,  compensação  ambiental,  drenagem  e  etc).  Seguem  alguns
exemplos de estudos na fase de planejamento dos projetos de engenharia.

- Estudos de tráfego

- Estudos de desapropriação de propriedades rurais

- Estudos ambientais

- Estudos topográficos

- Estudos geotécnicos

- Estudos hidrológicos

- Estudos orçamentários

A escolha do melhor traçado de uma rodovia leva em consideração  uma série de
critérios. A depender da complexidade jurídica de desapropriação de imóveis pode
até tornar inviável  o traçado mais econômico tecnicamente, por exemplo. Outro
exemplo que se encaixaria, seria o aspecto ambiental (obtenção de licenças).

A rodovia ficará assente numa área denominada  faixa de domínio para a sua
preservação.  Havendo  interesse  de  terceiros  em  explorar  a  faixa  de  domínio
deverá observar as legislações vigentes, por exemplo: a travessia aérea de linhas
de transmissão sobre a faixa de domínio deve ser autorizada, nos moldes da lei,
pelo órgão ou entidade competente.

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS DO DNIT: Define-se como “Faixa de
Domínio” a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas
pistas  de  rolamento,  canteiros,  obras-de-arte,  acostamentos,  sinalização  e
faixa  lateral  de  segurança,  até  o  alinhamento  das  cercas  que separam a
estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo.

Perceba que faixa de domínio não se restringe à rodovia, mas a toda a faixa  de
área a ser preservada. A depender do Estado da Federação, pode-se encontrar
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legislações  específicas.  Nos  moldes  das  regulações  gerais,  dadas  pela  União,
temos um dispositivo da lei de parcelamento do solo:

Lei  6.766/79,  Art.  4º.  Os loteamentos  deverão  atender,  pelo  menos,  aos
seguintes  requisitos:  III  –  ao  longo  das  faixas  de  domínio  público  das
rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros
de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o
instrumento  do  planejamento  territorial,  até  o  limite  mínimo  de  5  (cinco)
metros de cada lado.

Esquematizando, temos como regra geral:

Perceba pela figura que, propositalmente, lancei a rodovia fora do centro da faixa
de domínio para deixar mais claro que a sua delimitação pode variar bastante.
Lembre-se  que  ela  procurará  reservar  espaço  para  as  pistas  de  rolamento,
canteiros, sinalização, drenagem, aterros e etc.

FILHO menciona que “a geometria de uma estrada é definida pelo traçado do seu
eixo em planta e pelos perfis longitudinal e transversal”. Veja um mapa mental para
resumir:
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Abaixo  segue um esquema que representa  o  alinhamento  longitudinal  de  uma
rodovia.

Como observado no esquema de elementos geométricos, há necessidade de se
detalhar os elementos altimétricos - em outras palavras, o greide da estrada. 

De acordo com a norma DNIT 104/2009 ES, a locação do eixo da rodovia se dá
por meio de piqueteamento e estaqueamento, com espaçamento ordinário de 20m
nas tangentes e de 10m nos trechos em curva.

CESPE, PC/PE, 2016 - O greide da rodovia define seu alinhamento horizontal.

(  ) CERTO   (  ) ERRADO

Gabarito errado - O greide da rodovia define as cotas verticais do perfil longitudinal do eixo da estrada.

Vale também mencionar alguns elementos transversais de acordo com a glossário
de termos técnicos do DNIT.

Acostamento: parte da rodovia, contígua à pista de rolamento, destinada ao
suporte  lateral  do  pavimento  e  proteção  aos  efeitos  da  erosão  e,
eventualmente, em caso de emergência, parada ou trânsito de veículos.

Faixa Terraplenada: faixa correspondente à largura que vai da crista a crista
do corte, no caso de seção plena em corte; do pé do aterro ao pé do aterro,
no caso de seção plena em aterro; e da crista do corte ao pé do aterro, no
caso da seção mista. É a área compreendida entre as linhas “off-sets”.

Pista: parte de uma via pública que é aproveitada, projetada ou planejada
para uso dos veículos, podendo conter uma ou mais faixas de trânsito.

Pista de rolamento: faixas da plataforma destinadas à circulação de veículos
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Plataforma da estrada:  parte da faixa de domínio que compreende pista,
acostamento, canteiros centrais e dispositivos de drenagem superficiais

A seguir verá uma ilustração de seção transversal mista (com corte e aterro) de
uma rodovia.

9.2 SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM
Segundo o DNIT:

Serviços  preliminares  de  terraplenagem  são  todas  as  operações  de
preparação das áreas destinadas à implantação do corpo estradal, áreas de
empréstimo e ocorrência  de material,  pela  remoção de  material  vegetal  e
outros, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, além
de  qualquer  outro  considerado  como  elemento  de  obstrução.  (DNIT,  ES
104/2009)

É muito importante delimitarmos os serviços preliminares de terraplenagem para
não confundi-los com a terraplenagem propriamente dita. Aqueles compreendem:

Desmatamento

Destocamento

Limpeza no terreno natural

O desmatamento, ou desflorestamento, consiste na remoção de arbustos, árvores
e resíduos vegetais. O porte das árvores a serem retiradas influenciará o método
executivo: 

Diâmetro < 15cm: remoção mecanizada da vegetação e limpeza do terreno
são simultâneos. O serviço é medido em m².

Diâmetro  >  15cm: a  remoção  é  isolada,  assim  como  a  medição.  São
consideradas em conjuntos de diâmetros compreendidos entre 15 e 30cm e
de diâmetros superiores a 30cm
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* Os diâmetros, pelas normas do DNIT, são medidos a um metro de altura do nível
do terreno.

Vale citar  que a resolução CONAMA 237/1997 dispõe sobre as atividades que
estão  sujeitas  ao  licencimaneto  ambiental.  Dentre  elas,  incluem-se:  rodovias,
ferrovias,  hidrovias,   barragens e diques,  canais  para drenagem, retificação de
curso  de  água,  transposição  de  bacias  hidrográficas,  outras  obras  de  arte,
dragagem e derrocamentos em corpos d’água.

O desmatamento, quando Ø<15cm, pode ocorrer com uso exclusivo de tratores de
esteira. Por outro lado, quando Ø>15cm, o processo de derrubada pode depender
de ações adicionais de motosseras.

Figura: Uso de tratores de esteira e correntão para desmatamento

Há controvérsias  sobre o uso do “correntão”  para desmatamento.  Na visão do
IBAMA a prática causa danos graves à fauna silvestre ao impossibilitar a fuga de
animais, dentre outros. Em 2016 foi proposto o Projeto de Lei 4.959/16 na Câmara
dos  Deputados  que  procurava  proibir  o  uso  do  correntão  nas  atividades  de
desmatamento,  porém a  tramitação  atual  (2020)  se  mostra  arquivada.  A parte
opositora à proibição defende que o desmatamento legalmente permitido deve ser
devidamente  autorizado  pelo  órgão  ambiental,  não  sendo  pertinente  proibir.
Grande  parte  da  polêmica  se  envolve  na  agropecuária  e,  principalmente,  se
constrói com base nas atividades ilegais que podem ter acesso facilitado à técnica
se não for proibida.

O DNIT orienta que a execução do desmatamento deve iniciar pelas árvores e
arbustos de maior porte, tomando-se cuidado para evitar danos às árvores a serem
preservadas. Devem ser cortadas e amarradas e, se necessário, o corte deve ser
efetuado em pedaços, a partir do topo.

O  destocamento  consiste  na  retirada  de  raízes  de  árvores  ou  de  arbustos
necessária para a implantação de uma estrada. De acordo com o DNIT, temos:
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Nas áreas destinadas a cortes,  a exigência é de que a camada de 60cm
abaixo do greide projetado fique totalmente isenta de tocos ou raízes. 

Nas áreas destinadas a aterros de cota vermelha abaixo de 2,00m, a camada
superficial  do  terreno  natural  contendo  raízes  deve  ser  devidamente
removida.  No  caso  de  aterro  com  cota  vermelha  superior  a  2,00m,  o
desmatamento deve ser executado de modo que o corte das árvores fique, no
máximo,  nivelado  ao  terreno  natural,  não  havendo  necessidade  do
destocamento. (DNIT, ES 104/2009)

Simplificando:

Cota vermelha: diferença entre a cota do greide no projeto e a do terreno natural,
considerada no mesmo ponto;

Greide de Terrapleno: perfil  longitudinal  do  eixo  da  estrada marcado sobre  o
terrapleno.

FCC, PREF TERESINA, 2016 - No perfil longitudinal de um alinhamento vertical de
uma estrada, a diferença entre a cota do terreno natural e a cota do greide de
projeto  caracteriza  a  necessidade  de  corte  ou  de  aterro  ao  longo  do  eixo  da
rodovia. Esta diferença entre cotas denomina-se 

(A) nota de serviço.   (B) cota vermelha.      (C) flecha. 

(D) vértice.                (E) cota parabólica.

Gabarito b

São  algumas  funções  das  argamassas,  segundo
RECENA: impermeabilizar o substrato de a
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A amostra que segue foi extraída do volume 2

11. CONSTRUÇÃO CIVIL
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11.4 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
São  algumas  funções  das  argamassas,  segundo  RECENA:  impermeabilizar  o
substrato  de  aplicação;  garantir  bom  acabamento;  absorver  as  deformações;
regularizar  e  proteger  mecanicamente  substratos  constituídos  por  sistemas  de
impermeabilização ou isolamento termoacústico;  unir  solidariamente entre  si  os
elementos  que  compõe  uma  alvenaria;  garantir  a  adesão  ao  substrato  de
elementos de revestimentos; e etc..

Será  dito  traço  simples quando  a  argamassa  for  constituída  de  um  único
aglomerante. É preciso informar se o traço constitui-se de cimento e areia ou cal e
areia, por exemplo. Ex: Traço simples → 1:3 (cimento:areia).

O Básico para Concursos – 2020 | Prof. Guilherme Bruno | www.cneconcursos.com.br
Página: 25



CNE CONCURSOS | ENGENHARIA CIVIL | TEORIA E QUESTÕES

Será  dito  traço  misto quando  a  argamassa  for  constituída  de  mais  de  um
aglomerante. Atualmente, é comum usar um traço misto de argamassa similar à
notação do traço de concreto. Ex: Traço Misto → 1:2:8 (cimento:cal:areia).

AZEREDO menciona outra notação de traço misto de argamassa e faz críticas à
simbologia. Veja o que disse na sua obra:

Ninguém teve a preocupação de saber e explicar porque essa simbologia.
Não existe uma justificativa razoável da escolha de um determinado traço,
não se  especifica  se  é  pasta  de  cal,  água de  cal  ou  cal  hidratada;  se  o
material  inerte  utilizado  é  areia  de  rio  lavada,  areia  de  cava  ou  areia  de
estrada, qual a sua granulometria, etc.

Veja um exemplo da notação mencionada:

Argamassa mista de cal  e areia 1:4/12 → argamassa predominante de cal  e
areia, na proporção de 1:4, e depois é adicionado cimento na proporção de uma
parte de cimento para 12 partes de argamassa básica de cal e areia (1:4).

CESPE, TJSE, 2014 - A argamassa pode ser de cal e areia, de cimento e areia, e
mista. Uma argamassa mista com traço 1:4:12 possui 12 partes de cal para cada
parte de argamassa de cimento e areia com traço 1:4.

(   ) CERTO   (   ) ERRADO

Gabarito errado – 1 parte de cimento, 4 partes de cal e 12 partes de areia

VUNESP, MPE/ES, 2013 - Para assentar cerâmicas em pisos, existem as massas
industrializadas,  mas  dependendo  das  condições  e  localização  da  obra,  há
necessidade de se preparar a argamassa mista de cimento e areia 1:4/12. Isso
significa que é a argamassa de cimento e areia

(A) 1:4 com a adição de uma parte de cal para 10 desta argamassa de cimento e
areia.

(B) 1:4 com a adição de uma parte de cal para 12 desta argamassa de cimento e
areia.

(C) 1:4 com a adição de uma parte de cal para 8 desta argamassa de cimento e
areia.

(D) 1:12 com a adição de uma parte de cal para 8 desta argamassa de cimento e
areia.

(E) 1:12 com a adição de uma parte de cal para 4 desta argamassa de cimento e
areia.

Gabarito b
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Há  vários  usos  de  argamassas  na  construção  civil,  porém,  vamos  focar  nos
principais:  argamassa  de  aderência  (chapisco),  argamassa  de  regularização
(emboço) e argamassa de acabamento (reboco).

NBR 13529/13 – Chapisco: camada de preparo da base, aplicada de forma
contínua ou descontínua, com a finalidade de uniformizar a superfície quanto
à absorção e melhorar a aderência do revestimento.

NBR 13529/13 – Emboço: camada de revestimento executada para cobrir e
regularizar a superfície da base ou chapiscado, propiciando uma superfície
que permita receber outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo,
ou que se constitua no acabamento final.

NBR 13529/13 – Reboco: camada de revestimento utilizada para cobrimento
do emboço, propiciando uma superfície que permita receber o revestimento
decorativo ou que se constitua no acabamento final.

Em geral, para atingir suas finalidades, as argamassas deverão ter trabalhabilidade
adequada,  durabilidade  (estabilidade  química  e  física),  deformabilidade  e
aderência.

Cimento →  aderência e resistência.

Cal →  trabalhabilidade (retenção de água) e deformabilidade.

Aditivo Incoporador de ar  →  melhora a trabalhabilidade,  diminui  rigidez e
retração.

Segundo YAZIGI, a argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém
coesa ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser projetada;
deixa  penetrar  a  colher  de  pedreiro  sem  ser  fluida;  se  distribui  facilmente  e
preenche todas as reentrâncias do substrato e não endurece rapidamente quando
aplicada
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ARGAMASSA OBSERVAÇÕES

Argamassa de
Aderência 

(Chapisco)

-  O acabamento é áspero para dar maior aderência ao
substrato.
- Não precisa molhar a superfície, já que é bastante fluida,
segundo  Azeredo.  Yazigi,  por  outro  lado,  orienta  a
molhagem do substrato.
- Pode ser aplicado com colher de pedreiro, projetado ou
rolado.
-  Traço  simples  em volume de  cimento  e  areia  grossa
(1:3).
- Yazigi sugere DMC da areia de 5mm
- Admite aditivo adesivo para substratos muito lisos.
- Evitar cimentos CPIII e CPIV.

Argamassa de
Regularização

(Emboço)

- Ajuda a evitar a infiltração de água da chuva, mas ainda
não é suficiente para imperdir o efeito capilar.
-  Regulariza  as  irregularidades  dos  tijolos  (prumo  e
alinhamento)
- Deve ser aplicado após a cura completa do chapisco
-  Yazigi  sugere  os  traços  mistos  em  volume:  externo
(1:1:4) e interno (1:1:6) com areia grossa
- Espessura média de 20mm
- Também é chamada de massa grossa no meio popular
- Também é uma argamassa de junta. Deve ter resistência
intermediária  entre  o  elemento  de  suporte  e  o
acabamento final.
-  Podem  ter  os  seguintes  tipos  de  acabamento:
sarrafeado,  no  caso  de  aplicação  posterior  de  reboco;
desempenado  ou  sarrafeado,  no  caso  de  revestimento
posterior  com  placas  cerâmicas;  desempenado,
camurçado ou chapiscado, no caso do emboço constituir-
se em única camada de revestimento.

Argamassa de
Acabamento

(Reboco)

-  Presta  de  superfície  para  a  pintura,  assim  deve  ter
aspecto agradável com superfície lisa e pouco porosa
- Espessura média de 2mm
- Constitui-se de material inerte de granulometria fina
- É uma argamassa gorda, recebe grande quantidade de
cal
-  Podem  ter  os  seguintes  tipos  de  acabamento:
desempenado, camurçado1, raspado, chapiscado, lavado
ou tratado com produtos químicos e imitação travertina.

1 Acabamento camurçado é aquele que recebe o alisamento da superfície desempenada com a passagem  de esponja
ou desempenadeira apropriada.
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De  acordo  com  YAZIGI,  visando  assegurar  desempenho  adequado,  deve-se
aguardar  um  período  de  cura de  pelo  menos  15  dias  para  argamassas  de
assentamento, 12 dias para emboço e 30 dias para reboco. O tempo de cura de 30
dias para reboco é dispensável no caso de pintura à base de cal.

Todavia,  há  diversas  outras  literaturas  que,  por  vezes,  recomendam diferentes
idades. É importante que tenhamos uma noção geral, vamos às normas da ABNT:

NBR  7200/1998  (Execução  de  Revestimento  de  Paredes  e  Tetos  de
Argamassas  Inorgânicas)  –  Quando  se  fizer  o  uso  de  argamassas
preparadas  em  obra,  as  bases  de  revestimento  devem  ter  as  seguintes
idades mínimas: 

(a) 28 dias de idade para as estruturas de concreto e alvenarias armadas
estruturais;

(b) 14 dias de idade para alvenarias não armadas estruturais e alvenarias
sem  função  estrutural  de  tijolo,  blocos  cerâmicos,  blocos  de  concreto  e
concreto  celular,  admitindo-se  que  os  blocos  de  concreto  tenham  sido
curados durante pelo menos 28 dias antes da sua utilização;

(c) 3 dias de idade do chapisco para aplicação do emboço ou camada única;
para climas quentes e secos, com temperatura acima de 30°C, este prazo
pode ser reduzido para 2 dias;

(d) 7 dias de idade do emboço de argamassas mistas ou hidráulicas, para
início dos serviços de reboco;

(e)  21  dias  de  idade  do  revestimento  de  reboco  ou  camada  única,  para
execução de acabamento decorativo.

NBR  9574/2008  (Execução  de  Impermeabilização)  – Para  os  tipos  de
impermeabilização  que  requeiram  substrato  seco,  a  argamassa  de
regularização deve ter idade mínima de 7 dias.

NBR 13245/2011 (Tintas para Construção Civil – Execução de Pinturas
em  Edificações  não  Industriais)  [ADAPTADO]  – emboço,  reboco  ou
concreto recém-executado que receberem pinturas devem aguardar a cura de
no mínimo 30 dias.

NBR  13755/2017  (Revestimentos  Cerâmicos  de  Fachadas  e  Paredes
Externas com Utilização de Argamassa Colante) – O assentamento das
placas cerâmicas só pode ocorrer após um período de 14 dias de cura do
emboço.  No  caso  da  ocorrência  de  chuvas,  o  assentamento  pode  ser
executado desde que o emboço esteja na condição saturado superfície seca.

O Básico para Concursos – 2020 | Prof. Guilherme Bruno | www.cneconcursos.com.br
Página: 29



CNE CONCURSOS | ENGENHARIA CIVIL | TEORIA E QUESTÕES

Em geral,  sugiro  assumir  os  valores  que seguem.  Caso a  questão  cobre  algo
específico, será preciso recorrer aos detalhes mais específicos. Por exemplo, para
assentamento de placas cerâmicas, o tempo de cura do emboço deve ser de 14
dias e não 7 dias como o sugerido para efeitos gerais. 

Segundo  a  NBR  13749/13,  são  alguns  fenômenos  em  revestimentos
argamassados:

- Fissuras mapeadas: podem formar-se por retração da argamassa, por excesso
de finos no traço quer sejam de aglomerantes, quer sejam de finos no agregado,
ou  por  excesso  de  desempenamento.  Em  geral,  apresentam-se  em  forma  de
mapa.

-  Fissuras  geométricas: quando  acompanham o  contorno  do  componente  da
base, podem ser devidas à retração da argamassa de assentamento. Fissuras na
vertical podem ser devidas à retração higrotérmica do componente, interfaces de
base constituída de materiais diferentes, locais onde deveriam ter sido previstas
juntas de dilatação.

- Vesículas: podem ser causadas por hidratação retardada do óxido de cálcio não
hidratado,  presente  na  cal  hidratada;  presença  de  concreções  ferruginosas  na
areia; matéria orgânica ou pirita na areia.

- Pulverulência: pode ser causada por excesso de finos no agregado; traço pobre
em  aglomerantes;  carbonatação  insuficiente  da  cal,  em  argamassa  de  cal,
dificultada por clima seco e temperatura elevada ou por ação do vento.
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- Empolas Pequenas: oxidação da pirita presente como impurezas no agregado,
resultando na formação de gipsita, acompanhada de expansão.

- Expansão e Deslocamento do Revestimento: preenchimento de fissuras com
gesso, por ter endurecimento rápido; a gispsita formada na hidratação do gesso
reage  com  o  cimento  da  argamassa,  formando  a  etringita,  acompanhada  de
expansão.
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