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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 com solo-cimento no âmbito 

das obras realizadas pela Prefeitura da Cidade do Recife. 

 

2. DESCRIÇÃO 
 

A execução de aterros com solo-cimento passa basicamente pela utilização de uma 

mistura de solo, cimento e água, em proporções determinadas em ensaios prévios de 

laboratório e executada conforme estabelecido no projeto. Os aterros de solo-cimento são 

utilizados como reforço e melhoria dos terrenos, cabendo os conceitos descritivos nas 

Diretrizes de Projeto DP-C01 – Aterros Reforçados, da PCR e Diretrizes Executivas de 

Serviços ES-C01 – Aterros Reforçados e ES-P17 – Bases de Solo-Cimento, da PCR, que 

abordam aspectos de geotecnia e pavimentação, respectivamente. Essa mistura forma 

uma argamassa sólida de alta resistência, que pode ser moldada e empregada nas mais 

diversas situações. 

 

3. MATERIAIS 
 

Os materiais utilizados na mistura, conforme mencionado, são o cimento, solo e água 

(vide Figura 3.1).  

 

O cimento Portland deverá obedecer às exigências especificadas na EM-1 “Cimento 

Portland Composto” da PCR, correspondente às normas NBR-5732 “Cimento Portland 

Comum”, NBR-5735 “Cimento Portland de Alto – Forno” e NBR-5736 “Cimento Portland 

Pozolânico” da ABNT. 

 

A água deverá estar isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis, matéria orgânica e 

qualquer outra substância prejudicial à hidratação do cimento. 
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O solo deverá ser predominantemente arenoso e isento de matéria orgânica. Não deve 

conter material retido na peneira de 1" (25 mm) e não mais de 30% do material  retido   na  

peneira # 4 (4,8 mm). Se homogêneo, facilitará todo o processo de execução e controle 

da mistura. 

 

As amostras de solo deverão ser ensaiadas para determinação de limites de Atterberg    e 

análise granulométrica por peneiramento e sedimentação, de acordo com os   métodos de 

ensaio ME-4 “Solo – Determinação do Limite de Liquidez”, ME-5 “Solo – Determinação do 

Limite de Plasticidade” e ME-6 “Solo – Análise Granulométrica” da PCR, correspondentes 

respectivamente, às normas NBR-6459 “Solo – Determinação do Limite de Liquidez”, 

NBR-7180 “Solo – Determinação do Limite de Plasticidade” e NBR-7181 “Solo – Análise 

Granulométrica”, da ABNT, devendo ser observadas as seguintes características: 

 

•   limite de liquidez < 40%; 

•   índice de plasticidade < 18%. 

 

Além disso, deve satisfazer ao mesmo tempo as seguintes condições: 

 

•   possuir no máximo 50% de material com diâmetro equivalente inferior a 0,05 mm (silte 

mais argila); 

•   possuir no máximo 20% de material com diâmetro equivalente inferior a 0,005 mm 

(argila); 

 
4. EQUIPAMENTOS 
 
O equipamento para execução das misturas de solo-cimento compreende: 
 

•   unidades misturadoras: de acordo com o volume de solo-cimento pode-se utilizar uma 

  betoneira com capacidade para 200 l ou uma usina misturadora com capacidade bem 

  maior (600 l); 
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•   nebulizadores para prevenir ressecamento das superfícies do solo-cimento antes ou 

   durante a compactação; 
 

•   compactador lateral para garantir que as bordas das camadas de solo cimento sejam 

   íntegras e resistentes; 

 

•   outros equipamentos como enxadas, enxadões, pás, baldes, picaretas, carrinhos de 

   mão, padiolas e cirandas também são necessários. 

 

5. DOSAGEM DA MISTURA 
 

O teor de cimento adequado deve ser aquele que, misturado em pequenas quantidades 

ao solo, permita, após a compactação e a cura da mistura, um ganho de resistência e    

de agregabilidade em relação a outros materiais. Com este objetivo,  deve  ser realizada    

uma dosagem experimental, utilizando diferentes teores de cimento nos ensaios, o que 

permite, após a análise dos resultados, indicar o menor teor capaz de estabilizar o solo 

sob a forma de solo-cimento. 

 

A princípio, prevê-se a preparação de misturas de solo-cimento com teores de 4%, 6% e 

8% em peso de solo seco (vide Figura 3.1).  
 

Assim sendo, o procedimento geral de dosagem pode ser resumido nas seguintes 

operações: 
 

•   identificação e classificação dos solos; 

•   escolha dos teores de cimento para o ensaio de compactação; 

•   execução do ensaio de compactação do solo-cimento; 

•   escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade e resistência (compressão 

  simples); 

•   moldagem dos corpos-de-prova para ensaio de durabilidade e resistência; 
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•   resistência do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem e de resistência por 

  compressão simples; 

•   escolha do teor de cimento adequado em função dos resultados de ensaio. 

 

O ensaio de compactação, a moldagem dos corpos-de-prova, o ensaio de durabilidade 

por molhagem e secagem e o ensaio à compressão de corpos-de-prova de solo cimento 

devem seguir, respectivamente, os métodos de ensaio – ME-15 “Ensaios de corpos-de-

prova de solo cimento”, ME-16 “Moldagem de corpos-de-prova de solo cimento, ME-17 

“Ensaio de durabilidade por molhagem e secagem” e ME-18 “Ensaios à compressão de 

corpos-de-prova de solo cimento” da PCR, correspondentes aos métodos SC-1 “Ensaio 

de compactação de misturas de solo cimento”, SC-2 “Moldagem de corpos-de-prova para 

ensaios de durabilidade de solos e misturas de solo cimento”, SC-3 “Execução do ensaio 

de durabilidade por molhagem e secagem” e SC-4 “Execução de ensaio de durabilidade 

por congelação e degêlo” propostos pela Associação Brasileira de Cimento Portland-

ABCP. 

 

As características de resistência à compressão simples e de durabilidade deverão ser as 

seguintes (vide Figura 3.1): 

 

•   Resistência à compressão simples > 2,0 MPa; e 

 

•   Perda de solo-cimento (em peso) após 12 ciclos dos ensaios de molhagem-secagem < 

    10%. 
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6. EXECUÇÃO 
 
6.1 PREPARO DO TERRENO 
 

A superfície do terreno deverá apresentar-se plana, sem ressaltos nem cavidades. Os 

ressaltos que subsistirem, se forem terrosos, deverão ser raspados com enxadões ou 

outro equipamento apropriado. Se forem rochosos, deverão ser removidos. Caso os 

terrenos de fundação do aterro apresentem baixa capacidade de carga e presença de 

solos orgânicos e micáceos, deverá ser procedida a troca de material, em espessura a ser 

definida no projeto, por material granular grosseiro e de transição para permitir a 

execução do aterro em condições de fundação adequada (Figura 6.1). 

 
6.2 PREPARO DA MISTURA 
 

As proporções dos componentes da mistura serão determinadas em laboratório, segundo 

uma seqüência de ensaios que, devidamente interpretados, permitirão a fixação da 

quantidade de cimento e de água e a massa específica aparente seca a ser alcançada 

após a compactação (vide item 5). 

 

O solo a ser utilizado na mistura deverá ser estocado nas proximidades do local de 

trabalho. Recomenda-se o uso de peneiras para a separação das partículas indesejáveis 

de solo. A mistura será executada com o emprego de betoneira ou manualmente se as 

quantidades assim permitirem, sendo o solo medido em volume com o auxílio de 

recipientes de dimensões previamente determinadas e relacionadas a um saco de 

cimento (50 kg). 

 

A quantidade de água, calculada em função dos elementos fornecidos pela dosagem da 

mistura, será medida em volume e adicionada à mistura de solo com cimento previamente 

homogeneizada. Procede-se, imediatamente, à operação de mistura dos materiais. 
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6.3 TRANSPORTE E LANÇAMENTO DA MISTURA 
 

Os materiais serão misturados até atingir cor uniforme. Após a mistura, será verificada 

e/ou corrigida a umidade antes do lançamento, devendo-se trabalhar com o material um 

pouco acima da umidade ótima (cerca de 2%) para compensar a evaporação durante os 

processos de espalhamento e compactação. A mistura será transportada por caminhões, 

carrinhos de mão, etc. O solo, cimento deve ser aplicado imediatamente, não sendo 

permitido que decorram mais de 3 horas entre o momento de incorporação do cimento e o 

acabamento do aterro (vide Figura 6.2). 

 

A mistura deve ser aplicada a partir do pé do talude para a crista do mesmo, de forma a 

se obter a seção projetada. Deverá ser evitada a execução de trabalhos durante dias de 

chuva. 

 
6.4 COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO 
 

É de suma importância a execução desta etapa do serviço, à qual devem ser dispensados 

especiais cuidados. O tempo consumido nesta operação deverá ser o estritamente 

necessário, para que ela se realize antes que se inicie a pega do cimento. 

 

A compactação será executada a partir do pé do talude em direção à crista, em camadas 

de 15 cm de espessura quando por processo manual, e 20 cm quando por processo 

mecânico. 

 

Junto às faces dos taludes deverão ser compactadas sobre larguras de material para 

posteriormente serem feitos cortes e ajustes nesta região, proporcionando uma face bem 

acabada e compactada do “off-set” de projeto. (Figura 6.1). 
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Nos aterros em que, pelas condições locais, pelas metodologias e critérios de cálculo 

adotados o projeto exigir uma compactação manual, deverão ser utilizados equipamentos 

leves (sapos mecânicos ou soquetes pneumáticos). Quando, no entanto, não  houver 

restrições  de projeto,  poderão ser utilizados equipamentos autopropelidos ou não, 

dependendo da praça de trabalho do local. 

 
6.5 PROTEÇÃO E CURA 
 

O aterro executado deverá ser coberto, durante sete dias, com uma camada de terra de 5 

cm de espessura, ou outro material apropriado, a fim de protegê-lo contra a perda rápida 

de umidade, durante o período de cura. Nesta fase, o revestimento deve ser mantido 

úmido, por meio de irrigação. 

 

A aplicação de emulsão asfáltica, do tipo RR-2K, (EM-5 – Emulsões Asfálticas, da PCR), 

diluída em partes iguais em água, poderá ser adotada para a cura do solo cimento, em 

substituição ao processo antes referido. 

 
7. CONTROLE 
 

A Fiscalização exigirá a coleta e os ensaios dos materiais utilizados na mistura, a fim de 

constatar se os mesmos atendem às exigências estabelecidas no projeto. 

 

Ocorrendo mudança do solo utilizado, a Fiscalização deverá realizar nova dosagem da 

mistura de solo-cimento.  

 

Deverão ser realizados ensaios de caracterização, verificação do grau de compactação e 

de resistência à compressão simples aos 7 (sete) dias.  

 

A resistência à compressão simples da mistura aplicada, aos 7 dias, não deverá ser 

inferior aos 70% da obtida na dosagem de laboratório, à mesma idade. 
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O grau de compactação da mistura, assim como a sua umidade, deverão obedecer às 

especificações de projeto e o método de ensaio – ME-7 “Ensaio normal, intermediário e 

modificado de compactação dos solos”, da PCR, correspondente à norma NBR-7182 

“Solo – Ensaio de compactação, da ABNT. 

 

O controle de compactação deverá ser feito através da massa específica aparente seca 

da camada pronta. Para a determinação dessa densidade, deverá ser empregado o 

método do barrilete amostrador. É obrigatória a execução do ensaio logo após o término 

das operações de compactação de cada camada, pois após algum tempo de 

endurecimento é impossível a cravação do amostrador. 

 

Enquanto a camada estiver sendo compactada, serão moldados corpos-de-prova em 

cilindro de compactação para a realização dos ensaios com energia normal de 

compactação. 

 

As massas específicas aparentes secas desses corpos-de-prova obtidas em laboratório 

serão comparadas com as conseguidas "in situ" do mesmo material após compactado.  

 

Durante a fase de compactação serão igualmente extraídos corpos-de-prova com o 

auxílio de um cilindro barrilete (amostrador) e enviados ao laboratório para ensaios de 

compressão simples.  

 

Caberá à Fiscalização liberar todas as camadas e só ela poderá alterar os procedimentos 

aqui estabelecidos. 

 

Ao meio de cada jornada diária, são aferidas as razões de solo, cimento e água. O solo e 

o cimento são correlacionados entre si para obtenção do teor de cimento desejado, e a 

água é dosada a partir da umidade obtida na área de empréstimo. 

 

 

 

 



 
 

,    
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL. 3 / ES-T04 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE GEOTECNIA 
Diretrizes Executivas de Serviços para  Aterros com Solo-Cimento 

DATA 
 
         2004 

PREFEITURA DO RECIFE 

 

11

 

É dada uma ênfase muito grande ao controle dos diversos aspectos do processo 

construtivo e que podem interferir na qualidade do produto acabado, tais como: 

 

•   aferição da betoneira/usina diariamente; 

•   topografia: a cada camada é feita a marcação topográfica do “off-set” e do  

estaqueamento para orientação do equipamento;  

•   disponibilidade e condições dos equipamentos necessários. 

 

A qualidade do material fornecido pela usina, além dos ensaios de pulverização, é aferida 

pelo ensaio de proctor sem reuso do material, onde todos os corpos-de-prova são 

guardados para ruptura aos sete dias.  

 

Paralelamente a cada ensaio de proctor, são moldados em cilindro de proctor três corpos-

de-prova com material sem qualquer peneiramento e homogeneização. Estes três corpos-

de-prova são destinados à ruptura aos 7 e 28 dias, e ensaio de durabilidade. 

 

Deverão ser tomados cuidados especiais com a implantação de dispositivos de drenagem 

provisória e definitiva para garantir a integridade dos maciços. No caso de aterros mistos 

(solo-cimento e solo compactado) deverão ser observadas e respeitadas as faixas e 

zoneamento entre materiais definidos pelo projeto. 

 
8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
8.1 MEDIÇÃO 
 

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico  compactado na faixa de rolamento, 

em metros cúbicos, segundo a seção transversal do projeto, considerando-se a proporção 

de cimento utilizado na mistura. 
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No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, será considerada a 

espessura média, medida no mínimo em 9(nove) pontos de cada seção transversal. 

 

8.2 PAGAMENTO 
 
O pagamento será feito conforme o preço unitário apresentado para este serviço, 

compreendendo todas as fases, desde as operações na jazida, adição de cimento, 

mistura, homogeinização, umedecimento e aeração, compactação e conformação 

geométrica, bem como a mão-de-obra e todos os encargos necessários à sua execução. 

 

O transporte do material da jazida para a praça de trabalho, será medido e pago conforme 

especificação própria para o serviço. 
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