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Resumo. Geossintéticos são materiais feitos de polímeros, naturais ou sintéticos, e 

aditivos (dependendo de sua aplicação), com funções relacionadas ao uso do solo, 

algumas delas são: controle de erosão superficial, drenagem, filtração, reforço, 

separação, dentre outras. Neste trabalho, o reforço de base de rodovias pavimentadas 

e não pavimentadas foi dimensionado com geogrelha e geocélula. Para tal, foi 

necessário definir uma rodovia e tipos dos geossintéticos em análise, ensaios em 

laboratório de acordo com as normas vigentes, consulta nos manuais da AASHTO 

(1993), DNIT e DNER para a determinação de parâmetros fundamentais. Com isso, 

por meio de três métodos definidos no Manual Brasileiro de Geossintéticos 

(Vertematti, 2015), os reforços foram dimensionados. Até o momento, foi 

dimensionada a espessura da camada granular acima da geogrelha e resultou em 

0,73 metros de um solo arenoso, caracterizado neste trabalho.  

Introdução: 

Geossintéticos são materiais, constituídos principalmente de polímeros, 

sintéticos ou naturais, e aditivos, podem ser utilizados para reforço do solo em 

fundações, em pavimentos, drenagem de lodos, aterros sobre solos moles, execução 

de taludes mais íngremes e utilizando menor quantidade de solo para aterro, barreiras 

impermeabilizantes, etc. Existem vários tipos de geossintéticos, os quais são definidos 

na norma NBR ISSO 10318, que diferem no tipo de estrutura (tridimensional, linear, 

tubular, cúbica, polimérica) e nas aplicações. Neste trabalho, será definido um tipo de 

rodovia e suas características, a partir disso o reforço do solo para esta com geocélula 

e geogrelha será dimensionado pelos métodos propostos por José Neto (2013), 

Giroud e Han (2004) para rodovias não pavimentadas e AASHTO (1993) para 

rodovias pavimentadas. 

Para essa finalidade de reforço do solo da base de pavimentos, a execução do 

reforço é a mesma para ambos os tipos de geossintéticos analisados, a qual é feita 

da seguinte forma: a camada de solo superficial (o subleito) é compactada ou é feito 

um aterro, dependendo do projeto. Após esse preparo do subleito, coloca-se o 

geossintético e acima dela (no caso da geogrelha, por exemplo) ou no interior de suas 

células (geocélulas) é colocada uma camada de material granular (que pode ser de 

areia ou brita), chamada de camada granular. Por fim, faz-se o lançamento do aterro 

sobre a camada granular para receber ou não o pavimento da rodovia.  

Objetivo. O objetivo deste trabalho é dimensionar dois tipos de geossintéticos 

(geocélula e geogrelha) como reforço de base de um pavimento definido. 



Metodologia: 

O dimensionamento da geocélula como reforço de base de pavimento foi feito 

através do método proposto por José Neto (2013), o qual é baseado no efeito de 

confinamento e no efeito laje proporcionado por este tipo de geossintético. Este 

método resulta na capacidade do solo reforçado (𝑝𝑟).  

O dimensionamento do reforço com geogrelhas para rodovias não 

pavimentadas foi feito pelo método de Giroud e Han (2004), seu objetivo é 

dimensionar a espessura da camada de revestimento (camada da base granular, ℎ). 

Para tal, os parâmetros necessários são: da geogrelha: seu módulo de estabilidade 

de abertura (𝐽, fornecido pelo fabricante) e seu fator de capacidade  de carga (𝑁𝑐) 

(Vertematti, 2015); e, da rodovia: o número de repetições do eixo padrão (𝑁), a carga 

de roda (𝑃), a profundidade máxima permitida da trilha de roda (𝑠), dentre outros, 

parâmetros estes definidos por DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes) e DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem). 

Já para rodovias pavimentadas, considerando o reforço do solo feito com 

geogrelha, de acordo com o Guia da AASHTO (1993) dimensiona-se esse tipo de 

reforço, resultando na capacidade que o pavimento deve ter durante o período 

estimado de projeto (𝑆𝑁𝐵𝑅), nesse caso, considerando a contribuição da geogrelha. 

Para tal determinação são definidos parâmetros do solo e do pavimento, baseados 

em dados estatísticos e ensaios laboratoriais, definidos pela AASHTO, os principais 

são: a perda de serventia da rodovia esperada em determinado período (∆𝑃𝑆𝐼), 

número de solicitações equivalentes ao eixo padrão de 82 kN (𝑊18), módulo de 

resiliência do subleito (𝑀𝑅), dentre outros desvios padrão das variáveis e medições do 

reforço, da geogrelha. 

  Desenvolvimento: 

Primeiramente, foi definida uma rodovia classe I, de acordo com o DNER e com 

o Manual de Estudos de Tráfego (2006) do DNIT. A partir dessa definição, têm-se 

parâmetros necessários da rodovia, são eles: largura de cada faixa de rolamento, dos 

acostamentos e da faixa central (tendo assim a largura total da rodovia, ou seja, da 

largura do reforço), sua velocidade diretriz, o número de repetições do eixo padrão 

(𝑁), a carga de roda (𝑃, em kN) e o raio de contato da roda equivalente (𝑟).  

Os dois solos utilizados para os dimensionamentos dos geossintéticos foram 

caracterizados da seguinte forma: foram determinadas suas composições 



granulométricas traçando sua curva granulométrica, por meio do Ensaio de 

Peneiramento, de acordo com a norma NBR 7217 e seus índices de vazios máximo 

(𝑒𝑚á𝑥) e mínimo (𝑒𝑚í𝑛), de acordo com as seguintes normas, respectivamente, NBR 

12004 e NBR 12051. Além disso, o ângulo de atrito interno do material de 

preenchimento da geocélula (𝜑′) e a coesão do solo de fundação (𝑐) foram 

determinados pelo ensaio de Cisalhamento Direto (segundo NBR 3406). 

Resultados Preliminares: 

Tabela 1: Resultados da caracterização dos solos. 

Solo Tipo Massa  
específica (g/cm³) 

Índice de 
vazios máximo 

Índice de  
vazios mínimo 

Camada 

granular 
areia 1,80 1,447 0,188 

Subleito areia 1,80 0,750 0,417 

 

A rodovia definida do tipo Classe I do sistema arterial de vias, têm duas faixas 

de rolamento, 3,00 m de largura de seu refúgio central, portanto, serão 9,50 m de 

reforço de base do pavimento para cada pista. Sua extensão foi adotada como 500 

km, considerando a rodovia Régis Bittencourt (BR-116). A aplicação do método citado 

na geogrelha StrataBase SB30 da Geosoluções (Strata Company), para uma rodovia 

não pavimentada, resultou em 0,73 metros de espessura da camada granular. É uma 

espessura menor em relação a 1 metro que deve ser utilizada de brita padrão (DNER) 

e visto que a rigidez de um solo arenoso é muito menor do que a da brita padrão. 
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