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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 definição dos critérios que orientam a execução de bases de solo-cimento 

em obras sob a jurisdição da Prefeitura do Recife. 

 

2. DESCRIÇÃO 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e a misturação 

dos materiais, e de mão-de-obra e equipamentos necessários à execução e controle 

de qualidade de bases de solo-cimento, de conformidade com as diretrizes 

apresentadas a seguir e detalhes executivos contidos no projeto. 

 

Solo-cimento é o material produzido sob controle e resultante do endurecimento, de 

uma mistura homogênea, adequadamente compactada e curada, de solo(s) 

destorroado(s) com cimento Portland comum e água, em proporções determinadas no 

respectivo projeto. 

Eventualmente, podem entrar na mistura materiais como pedregulho, pedra britada, 

etc. 

As operações de preparação da mistura serão realizadas: 

 

a) Na pista, com pulvemisturadoras e outros equipamentos, quando o volume da 

base acabada for até 25.000 m³ ; ou em usina, quando houver interesse da firma 

contratada, prevalecendo neste caso, os preços adotados para mistura na pista; 

 

b) Em usina, quando o volume da base acabada for maior que 25.000 m³. 

 

Para os serviços de execução de aterros em solo-cimento deverão também ser  

consultadas as diretrizes executivas de serviços ES-T04 da PCR. 
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3. MATERIAIS 

Os materiais para a execução da base deverão obedecer as especificações a seguir: 

 

3.1 CIMENTO 

O cimento Portland comum deverá satisfazer as exigências contidas na especificação 

EM-1 da PCR, correspondente à norma NBR-6118/80, da ABNT. Os ensaios do 

cimento, para fins de recebimento, serão realizados de conformidade com os métodos 

MB-1 e MB-11, da ABNT. 

 

O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das 

intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos a sua qualidade. Se o cimento 

não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua embalagem 

original até a ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de mais de 

10 sacos, salvo se o tempo de armazenamento for no máximo 15 dias, caso em que 

poderá atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser 

misturados, devendo ser colocados separadamente, de maneira a facilitar sua 

inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento. 

 

3.2 SOLO 

Os solos e as misturas de solos e outros materiais deverão satisfazer as seguintes 

exigências: 

 

a) Possuir trabalhabilidade necessária à realização das operações de construção da 

base; 

 

b) Permitir a obtenção dos indicadores de qualidade previstos no projeto de 

pavimento. 
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Para os serviços de execução de aterros em solo-cimento deverão ser consultadas as 

diretrizes executivas de serviços ES-T04 da PCR. 

 

3.3 ÁGUA 

Será considerada satisfatória a água que, utilizada na moldagem de corpos-de-prova 

com a mistura de projeto, não acarretar diminuição da resistência obtida em 

laboratório. 

 

3.4 ADITIVOS 

O Empreiteiro poderá, se lhe convier e for autorizado pela Fiscalização, utilizar aditivos 

que não acarretem diminuição da resistência do solo-cimento. 

 

3.5 DOSAGEM 

A dosagem de cimento na mistura será realizada em laboratório. O teor de cimento 

será indicado no projeto em número inteiro e expresso em porcentagem do volume de 

cimento solto em relação ao volume da base acabada. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados neste 

documento, dentro dos prazos fixados no cronograma contratual e deverá 

compreender no mínimo: 

 

a) Usina composta de misturador, silos, depósito de água e dispositivos de controle, 

capaz de produzir quantidade suficiente de mistura com a composição e o teor de 

umidade adequados, para volume de solo-cimento superior a 25.000 m³ ; 

 

b) Pulvimisturadoras, escarificadores e arados de discos, equipados com dispositivos 

de controle da profundidade de trabalho; 
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c) Motoniveladoras e arados de grade; 

 

d) Distribuidores de solo, de cimento e de solo-cimento, capazes de produzir 

camadas uniformes em espessura e em adensamento; 

 

e) Veículos para transporte de cimento e veículos com caçamba basculante para 

transporte de solo ou solo-cimento; 

 

f) Tratores de rodas pneumáticas, para tração dos equipamentos que não forem 

autopropelidos; 

 

g) Equipamento de compactação, constituído por rolos compactadores tipo pé-de-

carneiro de peso variável, e de rodas lisas metálicas vibratórias, e de rodas 

pneumáticas, de pressão regulável; 

 

h) Compactadores vibratórios portáteis ou sapos mecânicos; 

 

i) Irrigadeiras de no mínimo 5.000 litros, equipadas com motobomba, capazes de 

distribuir água sob pressão regulável e uniforme; 

 

j) Régua de madeira ou metálica, com arestas vivas e 3,00 m de comprimento; 

 

k) Pequenas ferramentas, tais como pás, enxadas, rastelos, etc. 

 

Se o equipamento não satisfizer as condições mínimas para sua utilização, será 

rejeitado pela Fiscalização. 

 

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que 

aprovados pela mesma. 
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O local de instalação da usina deverá ser escolhido de modo a minimizar o movimento 

total de transporte. O local de instalação, quando não tiver sido indicado no projeto, 

será proposto pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização. 

 

5. EXECUÇÃO 

5.1 CONDIÇÃO FÍSICA DA CAMADA DE APOIO DE SOLO-CIMENTO 

a) O reforço sobre o qual serão executadas as sub-bases e bases de solo-cimento 

deverá ter sido realizado de acordo com as condições fixadas pelas Diretrizes 

Executivas de Serviços – ES-P03 da PCR, no caso de reforço de solo selecionado 

ou pelas ES-P04 da PCR, no caso de reforço de solo brita descontínua; 

 

b) Caso a execução da camada de solo-cimento não se efetue logo após a 

construção da camada de apoio subjacente e de modo especial, quando esta 

camada esteve exposta a chuvas devem ser efetuadas nesta camada as seguintes 

determinações: 

 

• Teor de umidade, deverá ser em torno do teor de umidade ótimo de compactação 

(Hot), não extrapolando o intervalo de: hot ± 1,5% hot. 

 

• Grau de compactação, este grau deverá atender às exigências indicadas no 

controle de recebimento da camada executada. 

 

As regiões nas quais o grau de compactação for inferior ao limite necessário, deverão 

ser reconstruídas antes da execução da camada do solo-cimento. 

 

5.2 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 

Os serviços de locação e nivelamento serão executados pelo Empreiteiro e verificados 

pela Fiscalização. 
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Nas posições correspondentes às estacas de locação, dos dois lados da pista e à 

distância constante da linha de base (eixo), serão assentados e nivelados piquetes 

para controle de cotas e de alinhamento. 

 

5.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

As bases de solo-cimento serão geralmente executadas sobre a superfície resultante 

dos serviços de melhoria do subleito ou de reforço do subleito, executados de 

conformidade com as respectivas diretrizes da PCR. 

 

5.4 CONFINAMENTO LATERAL 

O confinamento lateral será dado pelas sarjetas, caso estas não existirem no local, o 

confinamento será dado através de fôrmas, que deverão possuir altura suficiente para 

reter o material solto. O posicionamento será executado de modo a obedecer ao 

alinhamento, perfil e seções transversais do projeto. 

 

5.5 ESPESSURA DA CAMADA 

A espessura da camada acabada será de, no máximo, 15 cm. Quando se desejar 

maior espessura, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada, 

sendo a espessura mínima acabada de qualquer uma delas de 10 cm. 

 

5.6 TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 

As operações de transporte deverão ser interrompidas sempre que a camada inferior 

não for capaz de suportar, sem se deformar, pelo trânsito dos veículos. 

No caso do solo-cimento preparado na pista, quando for prevista mistura de solos, as 

operações de descarga e distribuição deverão ser executadas, de modo a dispor os 

diversos solos em camadas superpostas e uniformes, tanto quanto possível, em 

espessura e em adensamento. A mistura será realizada de tal forma que, no final, 

pareça ter sido utilizado apenas um tipo de solo. 
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5.7 PULVERIZAÇÃO 

Para assegurar a obtenção de uma mistura íntima e homogênea do solo com o 

cimento, o solo deverá ser pulverizado, antes de lhe ser adicionado o cimento. 

 

Quando o solo-cimento for preparado na pista, a pulverização poderá ser iniciada com 

escarificadores e arados, mas deverá sempre ser concluída com pulvimisturadoras. 

 

A pulverização será sempre realizada das bordas para o centro da pista até que 80 % 

do solo, no mínimo, considerado o seu peso seco, exclusive pedregulho ou pedra de 

diâmetro superior a 4,8 mm (nº 4), passe na peneira com esta abertura. 

 

Para a pulverização é necessário, às vezes, um pré-umedecimento do solo, a fim de 

facilitar tal operação. 

 

Durante a fase de pulverização, deve-se manter o colchão de solo fofo dentro da 

espessura prevista para o mesmo no projeto, o que se consegue com o emprego de 

motoniveladora. 

 

5.8 ADIÇÃO DE CIMENTO 

Quando o solo-cimento for preparado na pista, o cimento será distribuído 

uniformemente, por processo manual ou mecânico, sobre a superfície regularizada do 

solo pulverizado. Se a distribuição for manual, os sacos serão dispostos de modo a 

assegurar uniformidade de distribuição. O número de sacos será contado e anotado. 

Em seguida, o conteúdo dos sacos será esparramado. Nenhum equipamento, exceto 

o utilizado para a distribuição do cimento, se for o caso, poderá transitar sobre o 

cimento esparramado. As operações do equipamento de distribuição do cimento, se 

necessário, serão complementadas com rastelo. 
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5.9 MISTURA DO SOLO COM O CIMENTO E ADIÇÃO DE ÁGUA 

No caso de solo-cimento preparado na pista, imediatamente após o término da 

distribuição do cimento será iniciada a mistura deste com o solo. 

 

Será obrigatória a utilização de pulvimisturadoras, admitindo, no entanto, o emprego 

simultâneo de arados de disco e grade. A operação deverá prosseguir até que se 

obtenha uma mistura íntima e homogênea de solo com cimento. A mistura estará 

concluída, quando a cor cinzenta do cimento tenha praticamente desaparecido, 

apresentando a mistura, em toda a superfície da camada, uma coloração uniforme. 

 

Após a mistura a seco, o material será umedecido e imediatamente remisturado, sem 

interrupções, para homogeneização da umidade. As operações de mistura úmida 

deverão prosseguir até que a umidade, em toda a espessura e em toda a superfície da 

camada, seja igual ou, de preferência, um pouco maior que a umidade ótima para 

compactação. 

 

O excesso de umidade recomendado deverá ser o que for necessário, e apenas 

suficiente, para compensar a evaporação provocada pelas operações de mistura e 

pelas condições ambientes (umidade relativa do ar, insolação e vento). 
 

Será obrigatório, nas operações de mistura úmida, o emprego de irrigadeiras e 

pulvimisturadoras. As operações de mistura úmida deverão estar concluídas dentro do 

prazo máximo de 3 (três) horas, contando a partir do instante em que foi iniciada a 

adição de água à mistura seca. 
 

A água deve ser adicionada uniformemente, em acréscimos tão grandes quanto o 

equipamento e o solo permitirem. As irrigadeiras devem ser providas de distribuidores 

de pressão, a fim de ser mantida constante a descarga. Cada aplicação de água deve 

ser imediatamente seguida de uma passada da pulvimisturadora, objetivando uma 

perfeita homogeneização da umidade da mistura. 
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Após a última distribuição de água pela irrigadeira, a pulvimisturadora deverá continuar 

operando, até que se consiga uma mistura de solo, cimento e água homogênea em 

toda a espessura e largura da camada projetada. 

 

As operações de mistura deverão estar inteiramente concluídas dentro do prazo 

máximo de 3 (três) horas, contando a partir do instante em que foi adicionado o 

acréscimo da quantidade de água necessária para elevar a umidade da mistura ao seu 

teor ótimo de compactação. 

 

5.10 COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO 

Concluída a mistura úmida, a camada será regularizada para início das operações de 

compactação. 

 

Nos trechos em tangente, a compactação prosseguirá das duas bordas para o centro, 

em percursos eqüidistantes da linha base (eixo). Os percursos ou passadas de cada 

rolo compactado serão distanciados entre si de tal forma que, em cada percurso, seja 

coberto metade do rastro deixado no percurso anterior. 

 

Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda 

mais baixa para a borda mais alta, com percursos análogos aos descritos para os 

trechos em tangente. 

 

Nas partes adjacentes ao pavimento construído, quando houver, a compactação será 

executada transversalmente à linha base (eixo). Nas partes inacessíveis aos rolos 

compactadores, assim como nas partes em que seu uso for indesejável, a 

compactação será executada com compactadores vibratórios portáteis, ou com sapos 

mecânicos. 
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As operações de compactação deverão prosseguir, sem interrupção, até que a massa 

específica aparente seca iguale ou exceda a massa específica aparente seca 

especificada em projeto. 

 

As operações de compactação deverão ser executadas dentro do prazo máximo de 2 

(duas) horas. Para fins de acabamento, a superfície final será regularizada com 

motoniveladora em operação de corte. 

 

5.11 MISTURA EM USINA 

Quando o solo-cimento for preparado em usina, as operações construtivas deverão 

ser realizadas de modo a não serem ultrapassados os prazos máximos fixados para 

as operações realizadas na pista, a saber: 

 

a) Para a distribuição na pista da mistura úmida: 3 (três) horas; 

 

b) Para compactação da mistura úmida: 1(uma) hora. 

 

A quantidade de cimento consumida será anotada e comparada com o consumo 

previsto indicado no projeto. 

 

A calibração da usina para que se assegure o teor de cimento e o teor de umidade 

previsto no projeto deverá ser efetuada sempre que o ritmo de serviço o permitir, não 

se admitindo menos que duas verificações semanais. 

 

5.12 PROCESSOS ALTERNATIVOS DE CONSTRUÇÃO 

As operações construtivas poderão ser modificadas, a pedido justificado do 

Empreiteiro e com autorização escrita da Fiscalização, desde que não haja prejuízo 

para a qualidade do solo-cimento da base. 
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5.13 CURA 

A superfície acabada da base de solo-cimento será totalmente revestida com uma 

camada de proteção, cuja função é impedir a evaporação da água facilitando a 

hidratação do cimento. 

 

A camada de proteção poderá consistir de: 

 

a) 5 (cinco) cm de solo arenoso e/ou areia, ou; 

 

b) 10 (dez) cm de capim, ou; 

 

c) Aplicação de um dos materiais especificados a seguir: 

• asfaltos diluídos de cura rápida, tipos CR-70 e CR-250, satisfazendo as 

exigências contidas na EM-4 daPCR; 

• asfaltos diluídos de cura média, tipos CM-30, CM-70 e CM-250, satisfazendo as 

exigências contidas na EM-4 da PCR; 

• emulsões asfálticas catiônicas, dos tipos RR-1C e RR-2C, satisfazendo as 

exigências contidas na EM-5 da PCR. 

 

As temperaturas de aplicação deverão ser as que permitam a execução, dentro das 

seguintes faixas de viscosidade Saybolt-Furol (ME-31 da PCR).: 

 

a) Asfaltos diluídos – 20 a 60 segundos; 

 

b) Emulsões asfálticas – 20 a 100 segundos. 

 

A aplicação do material será executada sobre bases limpas com jato de ar comprimido 

e umedecidas. O material asfáltico será espargido uniformemente, em uma única 

aplicação e na temperatura adequada. 
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As camadas de proteção permeáveis (solo arenoso e capim) deverão ser mantidas 

úmidas, durante 7 (sete) dias, por intermédio de regas freqüentes e controladas, de 

modo a evitar que a água escorra sobre a superfície da base, removendo o cimento 

nela existente. 

 

5.14 PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS 

Durante todo o tempo que durar a construção e até o recobrimento com outra camada 

de pavimento, as bases construídas ou em construção, bem como os materiais a ela 

destinados, deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do 

trânsito e de outros agentes que possam danificá-las. 

 

5.15 ABERTURA AO TRÂNSITO 

As bases de solo-cimento não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da 

abrasão do trânsito. No entanto, a Fiscalização poderá autorizá-lo, em caráter 

excepcional e em áreas limitadas, quando os danos que possam ser provocados na 

superfície acabada não prejudiquem quer a camada de solo-cimento, quer a camada 

de pavimento que sobre ela será construída. 

 

5.16 CONTROLE 

O controle compreenderá: 

 
a) Controle de execução preconizado em projeto, consistindo em: 
 

• Controle de jazidas, relativamente à granulometria, limite de liquidez e índice 

de plasticidade ou classificação MCT do solo, à razão de um ensaio de cada 

tipo para cada 500 metros de extensão de base; 
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• Controle de grau de compactação, para o que serão efetuados furos de 40 em 

40 metros, ora próximo de uma das bordas da camada, ora no centro, ora 

próximo da borda oposta, nesta seqüência, para determinação da massa 

específica aparente seca final atingida pelo Método de Ensaio ME-12 da PCR, 

correspondente ao método ME-92-94 do DNER e consequentemente do grau 

de compactação obtido; 

 

• Controle da resistência do solo-cimento (ME-18 da PCR), consistindo no 

rompimento por compressão, aos 7 (sete) dias de idade, de corpos-de-prova  

moldados com uma mistura úmida, à razão de um para cada 40 (quarenta) 

metros de extensão de base; 

 
b) Controle da execução dos serviços, consistindo em: 
 

• Verificação dos piquetes de amarração da locação e de nivelamento, antes do 

início dos serviços em cada sub-trecho; 

 

• Verificação da espessura, da conformação do destorroamento e da umidade na 

mistura seca, tantas vezes quantas forem necessárias, para assegurar o 

atendimento das exigências fixadas para fins de recebimento; 

 

• Verificação e anotação do consumo de cimento, em cada sub-trecho; 

 

• Verificação da espessura, da conformação e da umidade na mistura úmida, 

tantas vezes quantas forem necessárias, para assegurar o atendimento das 

exigências fixadas para fins de recebimento; 

 

• Verificação do teor de cimento por titulação química, segundo a norma ASTM 

D- 2901-70, quando a mistura for feita em usina, com controle de hora em 

hora, com 2 (duas) amostras de cada vez, no mínimo. 
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• A tolerância admitida na variação do teor de cimento determinado por titulação 

é de ± 10% sobre o teor especificado; 
 

• Controle e anotação do tempo despendido na mistura úmida em cada sub-

trecho; 
 

• Determinação da massa aparente seca, tantas quantas forem necessárias, 

para assegurar a obtenção da compactação especificada; 
 

• Controle e anotação do tempo despendido na compactação em cada sub-

trecho; 
 

• Verificação da superfície durante o acabamento, tantas vezes quantas forem 

necessárias para assegurar o atendimento das exigências fixadas para fins de 

recebimento. As operações de controle serão executadas pelo Empreiteiro e 

assistidas pela Fiscalização, sendo repetidas quando necessário. 

 

5.17 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

As bases de solo-cimento, executadas com autorização da Fiscalização e de 

conformidade com esta norma, serão recebidas: 
 

a) No que diz respeito ao alinhamento, se não forem encontradas semi-larguras 

menores que as de projeto; 

 

b) No que diz respeito à espessura e à conformação final da superfície, se não forem 

encontradas diferenças maiores que: 

 

• 10 % da espessura de projeto, em qualquer ponto da base; 
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• Dois centímetros, para mais ou para menos, nas cotas de projeto, sendo a 

verificação realizada com cordéis esticados e apoiados sobre os piquetes 

laterais e se necessário, com régua de 3,00 metros de comprimento apoiada 

sobre a superfície da base, em qualquer posição, ao longo da qual, segundo o 

projeto, não haja mudança de declividade. 

 

c) No que diz respeito ao grau de compactação, calculado com base na massa 

específica aparente seca, determinada pelo Método de Ensaio ME-12 da PCR, 

correspondente ao método ME92-94 do DNER e referido à massa específica 

aparente seca máxima obtida no ensaio de compactação realizado pelo Método de 

Ensaio ME-7 da PCR, correspondente à Norma NBR7182 da ABNT. 
 

• se não for obtido nenhum valor menor que 100 %, ou; 
 

• se for satisfeita a seguinte condição: 
 

 

 
 

d) No que diz respeito à resistência dos corpos-de-prova à ruptura por compressão 

aos 7 (sete) dias de idade, moldados com a mistura úmida colhida na pista, 

imediatamente antes da compactação: 
 

• Se não for obtida nenhuma resistência inferior a 80 % da correspondente à do 

solocimento, obtida no ensaio simplificado de dosagem feito no laboratório com 

solo da mesma jazida, ou; 
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• Se for satisfeita a seguinte condição: 
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6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1 MEDIÇÃO 

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

cúbicos segundo a seção de projeto, calculado pela espessura média obtida pela 

verificação através de medidas observadas pela fiscalização por amostragem em 

seções transversais acabadas. 
 

6.2 PAGAMENTO 

O pagamento será feito conforme preços unitários contratuais, os quais compreendem 

o fornecimento de materiais, o uso de equipamentos, todas as operações descritas 

nestas especificações, bem como a mão-de-obra, encargos e demais serviços 

necessários à sua execução. 
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