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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e o objetivo 

é a padronização dos critérios para a execução de aterros compactados no âmbito da 

Prefeitura da Cidade do Recife. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

As operações para execução de aterros compactados consistem nas operações de 

descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação do solo proveniente 

de cortes ou áreas de empréstimo (vide Figura 2.1). 

 

A execução de aterros compactados deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados, atendendo às condições locais e à produtividade exigida. A compactação 

deve ser mecânica. Equipamentos de compactação manual (“pilão”, soquete pneumático, 

etc.) serão empregados apenas nos locais onde for impraticável a utilização de 

equipamentos mecânicos de maior porte (vide Figura 2.2). 

 

3. MATERIAIS 
 

Os solos para os aterros provirão de áreas de empréstimo ou de locais onde estejam 

sendo executados cortes, devendo ser indicados pela Empreiteira e aprovados pela 

Fiscalização. 
 

Solos turfosos, argilas orgânicas e solos com matéria orgânica ou vegetal não poderão 

ser empregados, devendo ser evitada, também, a utilização de solos com presença de 

material micáceo, bem como, qualquer solo com índice de expansão maior do que 4%, 

determinado no ensaio de índice de suporte Califórnia (CBR), utilizando a energia normal 

de compactação (NBR-9895 “Solo-Índice de Suporte Califórnia” da ABNT, equivalente ao 

Método de Ensaio –ME-9 – “Índice de Suporte Califórnia de Solos”). Os aterros 

executados com finalidade viária (camadas de pavimento), deverão ter o índice de 

expansão limitados a 2%. 
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Preferencialmente, os solos deverão receber tratamento prévio na jazida, de modo que, 

ao serem descarregados no local de trabalho, apresentem-se já com umidades próximas 

à faixa especificada, soltos e sem presença de torrões ou núcleos duros. 

 

4. EQUIPAMENTO 
 

Todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, referidos nesta diretriz, 

deverão ser adequados ao tipo de serviço programado, a fim de garantir sua perfeita 

execução (produtividades, cargas, praças de trabalho, etc.). Neste sentido, poderão ser 

empregados os seguintes equipamentos: 

 

•   Motoniveladora; 

•   Trator agrícola; 

•   Grade de discos ou similar; 

•   Caminhão irrigador; 

 •   Rolos compactadores compatíveis com a obra, o tipo de solo a ser compactado, o  

produto final pretendido, etc.; 

•   Soquete pneumático e “pilões” para compactações manuais. Os “pilões” deverão ter 

peso de 10 kg e área de impacto de 100 cm², sendo que características diferentes 

deverão ser autorizadas pela Fiscalização. 

 
5. FUNDAÇÕES DO ATERRO 
 

O lançamento do aterro só pode ser autorizado após a liberação da sua fundação, seja 

esta em material drenante (filtro-dreno interno), seja no contato direto com o solo natural 

“in situ” (Figura 2.1). 

 

No caso de solo natural “in situ”, se for constatado material inadequado para fundação, ele 

deverá ser removido e substituído por outro material (solo compactado, rachão, etc.) a 

critério da Fiscalização, atendendo às necessidades do Projeto. 
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6. EXECUÇÃO DO ATERRO 
 
A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao empreiteiro 

e constantes das notas de serviços elaboradas em conformidade com o projeto. 

 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza. 

 

Preliminarmente à execução dos aterros deverão estar concluídas as obras-de-arte 

necessários a drenagem da sub-bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

 
 
6.1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE CONTATO 
 

Antes do lançamento da 1ª camada, caso a inclinação da superfície do terreno natural 

seja superior a 1(V):3(H), a superfície para assentamento do aterro deverá ser constituída 

de degraus, de modo a permitir uma perfeita aderência, impedindo a formação de 

superfície preferencial de escorregamento. 

 

Os degraus deverão ter largura compatível com o equipamento de compactação a ser 

utilizado, de modo a garantir uma ligação adequada entre o maciço existente e o aterro 

que está sendo executado. 

 
6.2 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE CADA CAMADA 
 

Antes do lançamento de cada camada, o solo deverá ser escarificado com gradeamento, 

produzindo ranhuras ao longo de curvas de nível (Figura 2.1). 
 

O material deverá ser lançado (descarregado e espalhado) em toda a largura do aterro, 

em camadas de solo cuja espessura não exceda 25 centímetros antes de compactado. 

Essa espessura poderá ser alterada pela Fiscalização em função das características do 

equipamento e do material empregado. 
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O material deverá ser homogeneizado na umidade especificada, destorroado e revolvido 

por grade ou arado de disco até ser obtida sua uniformidade. Durante as operações de 

lançamento e espalhamento, deverá haver no local pessoal encarregado da remoção de 

eventuais raízes, detritos e outros materiais inadequados. 

 

6.3 SOBRELARGURA DO ATERRO 
 

Na execução do aterro, cada camada deverá ser lançada e compactada com uma 

sobrelargura de no mínimo 50 centímetros, medidos na horizontal, além dos alinhamentos 

de projeto. Esta sobrelargura deverá ser removida por ocasião dos serviços de 

acabamento do talude de aterro, anteriormente à implantação da proteção superficial. Ela 

visa evitar que, junto à superfície do talude, permaneçam materiais soltos ou solo 

insuficientemente compactado. 

 
 
6.4 COMPACTAÇÃO DO ATERRO 
 

Todo o material de aterro deverá ser compactado por meio de rolos compactadores, em 

velocidade apropriada para o tipo de equipamento empregado e material a ser 

compactado. 

 

O número de passadas do rolo compactador deverá ser o necessário para atingir o grau 

de compactação especificado. Cada passagem do rolo deverá cobrir toda a extensão de 

cada faixa a ser compactada, com recobrimento lateral da faixa seguinte de no mínimo 30 

centímetros. 

 

O lançamento de qualquer camada deverá ser precedido pela liberação da camada 

anterior, onde a Fiscalização verificará através dos resultados dos ensaios de campo 

(método de Hilf), se a camada de solo atende às exigências de projeto, com relação ao 

grau de compactação (G.C.) e o desvio de umidade (Dh). Caso seja constatado que, após 

a compactação, a superfície acabada esteja lisa, a mesma deverá ser escarificada com 
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grade de disco ou outro equipamento apropriado, previamente ao lançamento da nova 

camada. Em nenhuma hipótese poderão ser feitos novos lançamentos de materiais em 

superfície lisa. 

 

Após a escarificação, a Empreiteira deverá proceder ao destorroamento, à correção de 

umidade do solo (se necessário) e à homogeneização do material antes do lançamento de 

nova camada. 

 

Nos locais onde não seja possível o uso de rolos compactadores, a compactação será 

feita com compactadores mecânicos manuais (soquetes pneumáticos). Neste caso, a 

espessura da camada solta, a ser compactada, será de no máximo 15 centímetros, 

podendo ser alterada pela Fiscalização, em função do tipo de solo e equipamento que 

estiver sendo utilizado (Figura 2.2). 

 

 
6.5 ESPECIFICAÇÕES DE COMPACTAÇÃO 
 

O aterro deverá ser compactado, obedecendo às especificações de projeto, tomando 

sempre o cuidado com a homogeneidade do mesmo. 

 

6.5.1 Exemplo 
 

Para execução de um aterro compactado, constituído de solo argilo-siltoso, apresentam-

se as seguintes orientações de projeto e resultados de ensaios de campo: 

 

• orientações de projeto: 

 

− grau de compactação = G.C. > 98% (do ensaio Proctor Normal – Segundo NBR-7182 

“Solo – Ensaio de Compactação” da ABNT e ME-7 “Ensaio normal, intermediário e 

modificado de compactação dos solos”. 
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− desvio de umidade = ∆h = |h-hóτ < 2% (hót=umidade ótima do ensaio de Proctor Normal 

e h = umidade do aterro no período da compactação). 

 

− método do controle de campo – Ensaio de Hilf  

Υucmáx= 18,6-kN/m³ ( Υucmáx = massa específica aparente, úmida, convertida, máxima, 

obtida no ensaio de Hilf).    

 

∆h = 3% (∆h = desvio de umidade, obtido no ensaio de Hilf).  

 

Determinação da massa específica aparente “in situ” = Υcampo, obtida através da   

cravação do cilindro biselado ou pelo frasco de areia.  

 

Υcampo = 18,0 kN/m³ 
 

Nestas condições apresentadas, a Fiscalização poderá liberar a camada compactada? 

 
Solução: 

G.C = Υcampo . 100 (%) = 18,0 x 100 (%) = 96,62%  

          Υ ucmáx                    18,6 

 

∆h = 3% 

 

A camada de solo compactado deverá ser refeita, pois tanto o “G.C.” como o ∆h” não 

atenderam às orientações do projeto. 

 

Em casos, como o do exemplo apresentado, a Empreiteira se obriga a retirar por sua 

conta o material que, após as operações de compactação, não atenderam às 

especificações de projeto com relação ao grau de compactação e o desvio de unidade. 
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7. CONTROLE DE QUALIDADE 
 

O controle geral das camadas de compactação será feito em três partes: 

•   controle visual; 

•   controle geométrico de acabamento; 

•   controle tecnológico e liberação das camadas compactadas. 

 
7.1 CONTROLE VISUAL 
 

Na inspeção deverão ser observadas: 
 

•   escarificação, destorroamento e homogeneização do solo das camadas a serem  

compactadas; 
 

•   o gradeamento para destorroamento do material lançado; 
 

•   o espalhamento e o controle da espessura da camada de solo a ser compactada, com 

relação às cruzetas de referência ; 
 

•   os serviços de remoção de raízes, madeira, detritos e outros materiais inadequados, 

das áreas de trabalho; 
 

•   a ocorrência de camadas ressecadas, fissuradas ou com fendas; 
 

•   a ligação entre camadas do mesmo material ou de materiais diferentes; 

 

•   as inclinações das superfícies dos maciços, de modo que permitam uma drenagem das 

águas de chuvas; 

 

•   a distribuição, nas áreas de trabalho, dos equipamentos de terraplenagem, para o 

controle da uniformidade de compactação; 
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•   as condições e características dos equipamentos; 

 

•   a velocidade de operação dos rolos compactadores; 

 

•   o número de passadas dos rolos e a cobertura adequada da faixa durante a 

compactação. 

 
7.2 CONTROLE GEOMÉTRICO DE ACABAMENTO 
 

O controle de acabamento será realizado por meio de um levantamento topográfico das 

seções transversais concluídas.  

 

O acabamento da plataforma de aterro será realizada mecanicamente, de forma a 

alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas, em princípio, as 

seguintes tolerâncias, caso não especificadas no mesmo: 

 

a) variação máxima de altura de + 0,05 m para o eixo e bordas; 

 

b) variação máxima de largura de + 0,30 m para a plataforma, não se admitindo variação 

para menos. 

 
7.3 CONTROLE TECNOLÓGICO E LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS 
 

Deverá ser feita através do método da Hilf, onde se pode obter o grau de compactação e   

desvio de umidade, especificados no projeto do aterro compactado. 

 

Para realização do ensaio de Hilf, deve-se recolher aproximadamente 15 kg de solo da 

camada compactada. A determinação da massa específica aparente “in situ“ deve ser 

feita em pelo menos três pontos por camada, de forma representativa (pelo método do 

frasco de areia ou cravação do cilindro). A critério da Fiscalização, esse número de pontos 

poderá ser ampliado, assim como a sua localização. 
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7.4 ACABAMENTOS 
 

No caso específico de aterros planos ou a meia encosta, os taludes acabados deverão 

receber a proteção superficial especificada no projeto logo após a sua liberação (vide 

Diretrizes Executivas de Serviços – ES-C06 – Rebaixamentos e Proteções Superficiais) e 

a drenagem superficial prevista. 

 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

8.1 MEDIÇÃO 
 

Os serviços de escavação e transporte dos materiais para os aterros, oriundos dos cortes 

e dos empréstimos, serão medidos em metros cúbicos x distância média de transporte em 

km (DMT). 

 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza, serão medidos em metros 

quadrados da área efetivamente trabalhada. 

 

O serviço de compactação de aterro será medido pelo volume geométrico do aterro, em 

metros cúbicos, utilizando-se para o cálculo, o processo da “média das áreas”, 

independentemente da classificação de 1ª e 2ª categoria. Quando o aterro for 

excepcionalmente executado com materiais de 3ª categoria, ou executado forçosamente 

com equipamentos de menor porte, a medição será específica para tais casos. 

 
8.2 PAGAMENTO 
 

Os serviços de compactação de aterro serão pagos conforme a medição referida no sub-

item anterior, aos preços unitários contratuais, que remuneram as operações de 

espalhamento, homogeneização, umedecimento com aeração e compactação. Quando 

não for atingido o grau de compactação, os serviços necessários à recompactação do 
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material já estão incluídos também nos preços unitários, assim como toda a mão-de-obra 

necessária à execução do serviço. 
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