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1 – DEFINIÇÃO

BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (BSMC) – É a Camada do Pavimento Asfáltico

situada  imediatamente  abaixo  da  camada  do  Revestimento  Asfáltico,  constituída  de  uma  mistura

compactada de solo, cimento e água, cuja incorporação do cimento tem como objetivo a melhoria do

solo  quanto  aos  seus  limites  de  consistência,  à  sua  sensibilidade  à  água  e  à  sua  resistência  ao

cisalhamento.

1.1 O “Solo Melhorado com Cimento” tem seu fundamento na “floculação” da parte fina do

solo (principalmente abaixo de 0,005 mm) e nas reduções do LL e do IP – com o conseqüente aumento

do CBR e diminuição da expansão, provocadas pela ação do “cimento Portland”.

1.2  Solo-cimento e solo tratado com cimento são misturas,  executadas na pista  ou em

usina, compostas por solo,  cimento e água, adequadamente compactadas e submetidas a processo

eficiente de cura.

1.3 Para os fins desta especificação, a distinção entre os dois tipos de serviço é baseada no

comportamento da camada, avaliado por meio da resistência à compressão simples da mistura, aos sete

dias de idade, de acordo com os seguintes valores:

a) solo tratado com cimento: de 1,2 a 2,1 MPa;

b) solo-cimento: superior a 2,1 MPa.

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Para aplicação desta Especificação de Serviço são indispensáveis os seguintes documentos:

a) Detartamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes.  NORMA  DNIT  142/2010  –  ES.

Pavimentação – Base de Solo Melhorado com Cimento. Especificação de serviço. 09 páginas. 

b) Agência Goiana de Transportes e Obras.  Agetop – ES-P 05/01. Base de Solo Melhorado com

Cimento. Especificação Técnica. 18 páginas. 

c) Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas.  ABNT  NBR  16697/2018.  Cimento  Portland -

Requisitos. 12 páginas.

d) Detartamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 080/1994. Solos – Análise

Granulométrica por Peneiramento. Método de Ensaio. 04 páginas.
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e) Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12023/2012. Solo-Cimento – Ensaio de

compactação. 07 páginas.

f) Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 16372/2015. Cimento Portland e outros

materiais em pó - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de Blaine). 11

páginas.

g) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  082/1994.  Solos  –

determinação do limite de plasticidade. Método de Ensaio. 03 páginas.

h) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  122/1994.  Solos  –

determinação do limite de liquidez – método de referência. Método de Ensaio. 07 páginas.

i) Detartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 164/2013 – ME. Solos –

Compactação utilizando amostras não trabalhadas. Método de Ensaio. 07 páginas.

j) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  052/1994.  Solos  e

agregados  miúdos  –  determinação  da  umidade  com emprego  do  “Speedy”.  Método  de  Ensaio.  04

páginas.

k) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  088/1994.  Solos  –

Determinação da umidade pelo método expedito do álcool. Método de Ensaio. 04 páginas.

l) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  092/1994.  Solos  –

Determinação da massa específica aparente “in situ”,  com emprego do frasnco de areia. Método de

Ensaio. 05 páginas.

m) Detartamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  NORMA DNER-ME  036/1995.  Solos  –

Determinação da massa específica aparente, “in situ”, com emprego do balão de borracha. Método de

Ensaio. 05 páginas.

n) Detartamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes.  NORMA DNIT  013/2004  –  PRO.

Requisitos para a qualidade na execução de obra rodoviárias. Procedimento. 06 páginas.

o) Detartamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-PRO 277/1997. Metodologia

para controle estatítico de obras e serviços. Procedimento. 07 páginas.
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p) Detartamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 011/2004 – PRO. Gestão

da qualidade em obras rodoviárias. Procedimento. 15 páginas.

3 – MATERIAIS

3.1. Cimento Portland

Deverá obedecer às exigências da ABNT 16697/18 - Cimento Portland, no que diz respeito à

recepção (ensaios), embalagem e armazenamento do cimento.

3.2. Água

Deverá  ser  isenta  de  teores  nocivos  de  sais,  ácidos,  alcalis  ou  matéria  orgânica  e  outras

substâncias prejudiciais.

3.3. Solo

Os  solos  para  emprego  em  Base  de  Solo  Melhorado  com  Cimento  devem  satisfazer  às

seguintes condições:

• Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER-ME 80/ 94)

ASTM
Abertura
(mm)

Faixas

A B C D E F*

2” 50,8 100 100 - - - -

1” 25,4 - 75-90 100 100 100 100

3/8” 9,5 30-65 40-75 50-85 60-100 - -

n.º 4 4,8 25-55 30-60 35-65 50 - 85 55-100 70-100

n.º 10 2 15-40 20-45 25-50 40 - 70 40-100 55-100

n.º 40 0,42 8-20 15-30 15-30 25 - 45 20 - 50 30 - 70

n.º 200** 0,074 2-8 5-15 5-15 5-20 6-20 8-25

* Somente para N ≤ 5 x 106 (número de repetições do eixo simples padrão calculado pelo Método

DNER/1966, correspondente ao período de projeto).

** A porcentagem do material que passa na peneira n.º 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem

que passa na peneira n.º 40.
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• agregado  retido  na  peneira  n.º  10  não  deve  ter  partículas  moles  nem  impurezas  nocivas,

devendo apresentar valor “abrasão Los Angeles” (DNER-ME-35/ 64) igual ou inferior a 55%, e o material

passando na peneira n.º 10 não deve conter matéria orgânica ou outras impurezas nocivas.

• Limite de Liquidez (LL) (DNER-ME 44/71) igual ou inferior a 40%.

• Índice de Plasticidade (IP) (DNER-ME 82/63) igual ou inferior a 18%.

• CBR (Índice de Suporte  Califórnia)  igual  ou superior  a:  60% para N ≤ 5 x  10 6 (número de

repetições do eixo simples padrão calculado pelo Método de Projeto DNER/1966, correspondente ao

período de projeto); 80% para N > 5 x 106.

Nota: Se houver carência de material na região e se N ≤ 2,5 x 10^6 pode-se considerar o limite

mínimo de 40% para o CBR, sendo este ensaio realizado segundo o DNER-ME 49/94 com a energia

especificada no Projeto.

• A expansão medida no ensaio CBR não deve ser superior a 0,5%.

4 – EQUIPAMENTOS

O  equipamento  deverá  ser  aquele  capaz  de  executar  os  serviços  sob  as  condições

especificadas e produtividade seguida e deverá compreender basicamente as seguintes unidades:

4.1 A  motoniveladora  deve  ser  suficientemente  potente  para  destorroar,  misturar  e

homegenizar massas, cuja espessura após a compactação possa atingir  o mínimo de 20,0 cm e de

conformar a superfície acabada dentro das exigências da especificação. A motoniveladora conformar a

superfície acabada dentro das exigências da Especificação.

4.2 A grade de discos, rebocada por um conveniente trator de Pneus, deve ser capaz de

complementar os trabalhos de destorroamento, mistura e homogeneização do teor de água iniciados

pela motoniveladora.

4.3 Os  caminhões  distribuidores  d’água  deverão  ter  capacidade  suficiente  para  evitar  o

transtorno ocasionado por um número excessivo de unidades. Em qualquer hipótese não será aceita

uma unidade com capacidade menor que 5.000 litros.

4.4 Poderão  ser,  de  um modo  geral,  usados  isoladamente  ou  em combinação,  os  três

seguintes tipos de rolos compactadores:

• rolo liso vibratório – autopropulsor, com controle de freqüência de vibração; 

• rolo  pé-de-carneiro  (pata  curta)  vibratório  –  autopropulsor,  com  controle  de  freqüência  de

vibração;
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 Para solos mais arenosos, rolo liso pneumático – autopropulsor, com pressão variável (35 a 120

lib./pol², ou 2,5 a 8,4 kgf/cm²).

4.5 A usina  de  solos  (ou  central  de  mistura)  deverá  ser  constituída  essencialmente  do

seguinte:

Silos – para os diversos componentes, providos de bocas de descarga e equipados com dispositivo que

permita graduar o escoamento. Haverá um silo especial para a dosagem do cimento;

Transportadores de esteiras – que transportam os componentes da mistura, já nas devidas proporções,

até a unidade misturadora;

Unidade  Misturadora  -  tipo  “pug-mill”,  constituído  usualmente  de  uma caixa  metálica  tendo  no  seu

interior,  como elementos misturadores,  dois eixos que rodam em sentido contrário, providos de uma

chapa em espiral ou de pequenas chapas fixadas em hastes, e que, devido ao seu movimento, forçam a

mistura dos materiais, ao mesmo tempo que os faz avançar até a saída da unidade;

Reservatório de água e canalização – que permita armazenar e espargir a água sobre o solo durante o

processo de mistura;

Unidade  de  carregamento  –  constituída  de  um  silo  abastecido  por  transportadores  de  correia  ou

elevadores de canecas, e colocado de modo que o caminhão transportador possa receber a mistura por

gravidade.

Caminhão  basculante  -   equipado  com  caçamba  inclinável  para  transporte  de  sobra  de  materiais

oriundos das operações de acabamento da superfície. O caminhão deverá ter capacidade mínima para

22 toneladas ou 12m³ de volume de carga, sendo obrigatória a cobertura do caminhão com lona. 

O depósito para armazenamento do cimento será em locais protegidos contra umidade, de fácil acesso à

inspeção. As pilhas de sacos de cimento devem ser colocadas sobre estrado de madeira, e não devem

conter mais de 10 sacos.

Em suma, a usina deve ser capaz de produzir uma mistura homogênea de solo, cimento e água, no teor

de umidade requerida, e de depositá-la sem segregação no caminhão transportador.

Deve-se exigir uma capacidade de produção horária entre 150 e 500t.
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4.6 Para mistura na Pista

Caminhão basculante equipado com caçamba inclinável para transporte de sobra de materiais

oriundos das operações de acabamento da superfície. O caminhão deverá ter capacidade mínima para

22 toneladas ou 12m³ de volume de carga.

A motoniveladora deve ser suficientemente potente para destorroar, misturar e homogeneizar

massas, cuja espessura após a compactação possa atingir  o mínimo de 20,0 cm, e de conformar a

superfície acabada dentro das exigências da Especificação.

A  grade  de  discos,  rebocada  por  um  conveniente  trator  de  pneus  deve  ser  capaz  de

complementar os trabalhos de destorroamento, mistura e homogeneização do teor de água iniciados

pela motoniveladora.

Os caminhões distribuidores d’água deverão ter capacidade suficiente para evitar o transtorno

ocasionado por um número excessivo de unidades. Em qualquer hipótese não será aceita uma unidade

com capacidade menor que 5.000 litros.

Deverão  ser  usados  isoladamente  ou  em  combinação  os  seguintes  tipos  de  Rolos

compactadores rolo liso vibratório; rolo liso pneumático; rolo  patacurta  auto  propelido.  Será  proibido  o

uso de rolo compactador. 

Equipamento distribuidor de cimento Portland, capaz de fazer a distribuição de maneira uniforme

e respeitando a taxa especificada em projeto.

5 – EXECUÇÃO

5.1 Condições Gerais

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.

A camada  de  sub-base  e  base  de  solo-cimento  só  deve  ser  executada  quando  a  camada

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução.

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes

da execução da sub-base ou base de solo-cimento.

Durante todo o tempo que durar a execução da sub-base ou base de solo-cimento, os materiais

e os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros

agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.
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5.2 Produção da Mistura

5.2.1 Mistura Processada em Usina

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma assegurar a obtenção das características

desejadas para as misturas dos materiais.

Os solos empregados na mistura devem sofrer processo de pulverização até que se obtenha

grau de pulverização de no mínimo 80%.

Os materiais que integram a mistura devem ser acumulados nos silos da usina, devendo ser

previsto o eficiente abastecimento, de modo a evitar a interrupção da produção.

A mistura deve sair da usina perfeitamente homogeneizada, com teor de umidade ligeiramente

acima da umidade ótima, de forma a fazer frente às perdas no decorrer das operações construtivas

subseqüentes.

O material deve ser transportado em caminhões basculantes, protegidos com lonas para que o

material não perca umidade e nem receba água de chuva.

O tempo decorrido entre a adição de cimento e água no misturador e o início do espalhamento

não deve ser superior a uma hora, a menos que, a critério da fiscalização, e devidamente comprovado

por ensaios, constate a possibilidade de aumentar este tempo.

Em qualquer hipótese o limite de tempo entre a produção e o final da compactação está fixado

em 3 horas.

Não é permitida a estocagem do material usinado. 

5.2.2 Mistura Processada na Pista

No caso de utilização de material do próprio subleito ou material importado e já descarregado e

espalhado na pista, o processamento da mistura deve obedecer as seguintes fases da execução:

a)  preparo da faixa;

b)  homogeneização do solo.

A homogenização deve ser xecutada com motoniveladora, grades de disco e arados. 

Permitida a reprodução, parcial ou total, desde que citada a fonte (AGETOP-GO), mantendo o texto original e não acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

PAV - 004/2018

Pavimentação – Base de Solo Melhorado
com Cimento

EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

10 de 18

Para homogeneização pode ser necessário o pré-umedecimento do solo, para facilitar aquela

operação.

Salvo determinação da fiscalização, a extensão da faixa escarificada não deve exceder à que

possa ser tratada com cimento em 2 dias de trabalho.

5.2.2.1 Distribuição do cimento

Após a homogenização e regularização do solo, o cimento deve ser distribuído uniformemente

na superfície,  em toda a largura de faixa,  segundo o teor especificado pela dosagem, por processo

mecânico, com utilização do equipamento distribuidor de cimento.

As espalhadoras de cimento devem operar em velocidade regular e reduzida obtendo vazão de

espalhamento constante e uniforme do cimento. Este equipamento deve ser aferido e aprovado pela

fiscalização

5.2.2.2 Mistura do Cimento, Umedecimento e Homogeneização

Imediatamente após a distribuição do cimento, a mistura com solo deve ser executada em toda a

espessura da camada pela ação da motoniveladora e grade de discos.  A mistura deve ser repetida

continuamente pelo tempo necessário de modo assegurar uma mistura completa e uniforme do solo com

o cimento, até que se obtenha uma tonalidade uniforme em toda a espessura.

Após concluída a mistura e homogeneização do material, deve-se proceder o umedecimento da

camada. A adição de água deve ser feita progressivamente,  não sendo aconselhável que,  em cada

passada do carro-tanque, o teor de umidade do solo aumente mais que um ponto percentual. A cada

aplicação  de  água,  devem-se  seguir  operações  de  revolvimento  para  evitar  o  acúmulo  desta  na

superfície.

A incorporação de água à mistura deve ser executada sem interrupção de forma que o teor de

umidade fique compreendido entre -2,0 % a +1,0 %, em relação à umidade ótima de compactação,

determinado conforme NBR 12023(7).

O tempo decorrido entre a adição da água na mistura solo-cimento e o início do espalhamento

não deve ser superior a uma  hora, a menos que, a critério da fiscalização, e devidamente comprovado

por ensaios, constate-se a possibilidade de aumentar este tempo.

Em qualquer hipótese o limite de tempo entre a adição da água e o final da compactação está

fixado em 3 horas.
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5.3 Espalhamento

A mistura de solo-cimento deve ser adequadamente espalhada e conformada, de forma que a

espessura solta  seja  suficiente  para que se obtenha a espessura da camada acabada definida em

projeto, nunca inferior a 10 cm e no máximo de 20 cm. As sub-bases ou bases de espessuras superiores

a 20 cm devem ser executadas em mais de uma camada.

A mistura  processada  em  usina  deve  ser  espalhada  com  a  motoniveladora  em  espessura

uniforme, sem produzir segregação e de forma a evitar conformação adicional da camada, e que ao final

das operações de compactação resulte na espessura definida em projeto.

A mistura processada na pista deve ser espalhada e conformada com a motoniveladora.

5.4 Compactação

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais (primeiro passo), com

formas diferenciadas de execução, na seqüência operacional de utilização dos equipamentos de modo a

definir  os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer  o

número de passadas necessárias dos equipamentos para atingir o grau de compactação especificado,

além do respectivo tempo gasto para finalização das operações.

Deve  ser  realizada  nova  determinação  sempre  que  houver  variação  do  material  ou  do

equipamento empregado.

O  teor  de  umidade  do  solo-cimento  imediatamente  antes  do  início  das  operações  de

compactação,  deve  estar  compreendido  no  intervalo  –2,0  %  à  +1,0  %  da  umidade  ótima  de

compactação.

A compactação de solos arenosos ou pouco argilosos deve ser feita, de preferência,  com o

emprego de rolos vibratórios corrugados e rolos pneumáticos de pressão variável,  que assegurem a

obtenção do grau de compactação exigido nesta especificação.

A compactação de solos argilosos deve ser iniciada com o emprego de rolos pé de carneiro e

terminada com rolos vibratórios corrugados e lisos ou, de preferência, com rolos pneumáticos de pressão

regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve ser executada das bordas para o centro, em

percursos eqüidistantes da linha base eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem

distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa já coberta no percurso

anterior.

Permitida a reprodução, parcial ou total, desde que citada a fonte (AGETOP-GO), mantendo o texto original e não acrescentando qualquer tipo de propaganda comercial.



ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO

PAV - 004/2018

Pavimentação – Base de Solo Melhorado
com Cimento

EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

12 de 18

Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da borda mais

baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao início e ao fim da camada em construção, a compactação deve ser

executada transversalmente à linha do eixo. Nos locais inacessíveis aos rolos compactadores, como

cabeceiras  de obra  de arte  etc.,  a  compactação  deve ser  executada  com compactadores  portáteis,

manuais ou mecânicos.

As operações de compactação devem prosseguir até que se atinja o grau de compactação de

100% em relação à massa específica  aparente seca máxima,  obtida na energia  intermediária  ou a

especificada em projeto, obtida conforme NBR 12023(7).

Ao  final  das  operações  de  compactação,  se  necessário,  a  camada  pode  ser  levemente

umedecida de forma que a umidade seja mantida na umidade ótima ou ligeiramente próxima desta.

O  intervalo  de  tempo  máximo  permitido  entre  o  início  e  o  término  das  operações  de

compactação é de 2 horas.

5.5 Acabamento

Após  a  conclusão  da  compactação,  deve  ser  feito  o  acerto  final  da  superfície  com

motoniveladora, somente em operações de corte, complementado em seguida por algumas passadas

com rolos pneumáticos de pressão variável.

5.6 Juntas de Construção

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou em caso de interrupção dos serviços, deve ser executada

uma  junta  transversal  de  construção,  mediante  corte  vertical  da  camada,  podendo  ser  utilizado

rompedores, ferramentas manuais ou lâmina da motoniveladora.

As  juntas  transversais  de  construção  não  devem  coincidir  entre  dois  panos  de  serviços

adjacentes. A face da junta deve ser umedecida antes da colocação da camada subseqüente. As juntas

transversais  não  devem  coincidir  com  os  locais  de  juntas  da  camada  subjacente  anteriormente

executada.  Nas juntas geradas nos pontos de início e fim da execução da camada, a compactação deve

ser executada transversalmente ao eixo da pista

5.7 Cura

Todo o trecho, logo após a sua execução de acordo com esta especificação, deve ser submetido

a um processo de cura, devendo ser protegido contra a perda rápida de umidade, por pelo menos sete

dias. A pintura de cura deve ser constituída por imprimação com emulsão asfáltica.
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A emulsão  asfáltica  deve  ser  aplicada  com caminhão  à  razão  de  0,6  l/m²  a  1,0  l/m².  Sua

aplicação  deve  ser  executada  sobre  a  superfície  limpa com jato  de  ar  comprimido  e/ou  varrição  e

suficientemente umedecida. O material deve ser aspergido, em uma única aplicação e na temperatura

adequada.

5.8 Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de solo-cimento não deve ser submetida à ação direta das cargas e da

abrasão do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso, para que a camada não fique exposta

à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

O  tráfego  deve  ser  interditado  e  deve-se  também  impedir  o  deslocamento  de  qualquer

equipamento até que a camada tenha resistência compatível  com sua solicitação de carga (período

mínimo de sete dias) até que  a imprimação esteja completamente rompida e curada. 

5.9 Liberação ao tráfego

No caso de travessias e acessos, deve ser aplicada uma proteção com camada de pó de pedra

ou areia.

6 – CONTROLE

6.1 Controle dos insumos

Os  materiais  utilizados  na  execução  da  base  devem  ser  rotineiramente  examinados,  mediante  a

execução dos seguintes procedimentos: 

6.1.1 Cimento

a) Todo cimento empregado na obra deve estar em conformidade com o disposto na norma DNER-

EM 036/95, de acordo com certificado do fabricante.  

b) Antes  de  usado,  tanto  na  central  de  mistura  quanto  no  espalhamento  na  pista,  devem ser

executados na obra ensaios de determinação de finura (NBR NM 16372/2015 – Método de Blaine), a fim

de verificar se o cimento não está empedrado. A frequência destes ensaios é de um ensaio por dia de

trabalho, ou sempre que houver dúvidas sobre a sanidade do cimento. 

c) O resíduo retido na peneira n° 200 (malha de 0,075 mm) não deve exceder a: cimento Portland

de alto forno - 10%; cimento Portland comum - 15%. 7.1.2 Solos Os solos a serem empregados no

preparo da mistura solo melhorado com cimento, tanto na mistura em usina quanto na pista, devem ser

examinados mediante dos ensaios de caracterização (DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME
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122/94), a fim de verificar se estão de acordo com o projeto de mistura e as tolerâncias especificadas

quanto à granulometria, ao limite de liquidez e ao índice de plasticidade.

A frequência indicada para a execução de ensaios deve ser de 100 em 100 m de pista. 

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2 , devem ser coletadas pelo menos

cinco amostras, para execução do controle dos insumos. 

6.2 Controle da execução

O controle da execução da base de solo melhorado com cimento deve ser exercido através de

coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, de acordo com o Plano de

Amostragem Variável (vide subseção 6.4). Devem ser efetuadas as seguintes determinações e ensaios:

6.2.1 Preparo da mistura de solo melhorado com cimento

Tanto na mistura em usina quanto na mistura na pista, devem ser verificadas aleatoriamente: 

a) antes da aplicação do cimento: 

• determinação do grau de pulverização do solo através de peneiramento na peneira n° 4. 

b) depois da adição do cimento: 

• verificação da quantidade do cimento incorporada (por peso ou volume); 

• ensaio  de  compactação,  após  72  horas  de  cura  da  mistura  para  determinação  da  massa

específica aparente seca máxima, (DNER-ME 164/2013 – Método C); 

• determinação do teor de umidade, depois da adição da água e homogeneização da mistura

curada (DNER-ME 052/94 e DNERME 088/94). 

6.2.2 Compactação da mistura de solo melhorado com cimento na pista

Tanto para a mistura fabricada e transportada da usina, enleirada e espalhada na pista após cura

de 72 horas, quanto para a mistura realizada na pista e manipulada nas mesmas condições, devem ser

verificadas de maneira aleatória: 

a) imediatamente antes da compactação: 
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• determinações do  teor  de  umidade da  mistura  (DNER-ME 052/94,  DNER-ME 088/94),  para

verificação do atendimento do teor de umidade do projeto; 

• ensaios de compactação e moldagem de corpos-de-prova (DNER-ME 129/94 – Método C), para

determinação do Índice de Suporte Califórnia, após 4 dias de embebição (DNER-ME 049/94). 

b) após a compactação: 

• determinação da massa específica aparente “in situ” na pista compactada, para o cálculo do

Grau de Compactação (GC) (DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94), que deve ser ≥ 100%. 

6.3 Verificação do produto

A verificação final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida através das

determinações executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variável (vide subseção 6.4) e a

Norma DNIT 013/2004- PRO.

Após a execução da base deve ser realizado o controle geométrico, mediante a relocação e o

nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

c) ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto.

6.4 Plano de amostragem – Controle tecnológico

O  número  e  a  freqüência  de  determinações  correspondentes  aos  diversos  ensaios  para  o

controle  tecnológico  da  execução  e  do  produto  devem  ser  estabelecidos  segundo  um  Plano  de

Amostragem aprovado pela Fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO

277/97. 

O tamanho das amostras deve ser documentado e previamente informado à Fiscalização. 

6.5 Condições de conformidade e não-conformidade

Todos os ensaios de controle e determinações relativos aos insumos, à execução e ao produto,

realizados de acordo com o Plano de Amostragem, citado na subseção 7.4, devem cumprir as Condições

Gerais e Específicas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios, sendo que os insumos

devem atender a estas Quando especificado um valor mínimo e/ou máximo a ser(em) atingido(s), devem

ser verificadas as seguintes condições: 
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a) Condições de conformidade: 

- ks ≥ valor mínimo especificado; 

+ ks ≤ valor máximo especificado. 

b) Condições de não-conformidade: 

- ks < valor mínimo especificado; 

+ ks > valor máximo especificado.

Sendo: 

Onde: 

Xi – valores individuais 

– média da amostra 

s - desvio padrão da amostra 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações 

n - número de determinações (tamanho da amostra). 

Os  resultados  do  controle  estatístico  devem  ser  registrados  em  relatórios  periódicos  de

acompanhamento de acordo com a norma DNIT 011/2004-PRO, a qual estabelece que sejam tomadas

providências para tratamento das “Não-conformidades”. 

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. 

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. 

Qualquer  serviço  corrigido só  deve ser  aceito  se  as  correções executadas o colocarem em

conformidade com o disposto nesta Norma; caso contrário deve ser rejeitado. 

7 – MANEJO AMBIENTAL 

Nas operações referentes a este serviço devem ser adotadas as seguintes medidas de proteção

ambiental:

a) Na exploração das jazidas:
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• desmatamento, destocamento e limpeza, serão feitos dentro dos limites da área a ser escavada

e o material retirado deverá ser estocado de forma que, após a exploração da jazida, o solo orgânico

possa ser espalhado na área escavada para reintegrá-la à paisagem;

• Não é permitida a queima da vegetação removida;

• Deve ser evitada a localização de jazidas em áreas de boa aptidão agrícola.

Em nenhuma hipótese serão localizadas em reservas florestais e/ou ecológicas ou mesmo nas suas

proximidades quando houver perigo de danos a estas áreas;

• As áreas das jazidas, após a escavação, deverão ser reconformadas com abrandamento de

taludes,  de  modo  a  reincorporá-las  ao  relevo  natural.  Esta  operação  deve  ser  realizada  antes  do

espalhamento do solo orgânico conforme já descrito;

• Sempre que localizadas em áreas de risco, com alto potencial de erosão, as jazidas devem ser

exploradas por setores, os quais uma vez esgotados, devem ser imediatamente recompostos.

Disciplinar o trânsito de veículos de serviço e equipamentos para evitar a formação de trilhas

desnecessárias e que acarretam a destruição da vegetação e garantir boa trafegabilidade nos caminhos

de serviços, durante a exploração das jazidas. As estradas ou caminhos de serviço devem seguir as

especificações próprias.

Caso seja utilizada brita, os seguintes cuidados principais deverão ser observados na exploração

da pedreira:

• evitar  a  localização  da  pedreira  a  das  instalações  de  britagem  em  área  de  preservação

ambiental;

• planejar adequadamente a exploração da pedreira de modo a minimizar os danos inevitáveis

durante a exploração e a possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e

equipamentos;

• não provocar queimadas como forma de desmatamento;

• as estradas de acesso deverão seguir às recomendações feitas para os caminhos de serviço;

• deverão  ser  construídas,  junto  às  instalações  de  britagem,  bacias  de  sedimentação  para

retenção de pó de pedra eventualmente produzidos em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu

carreamento para cursos d’água.

b) Na execução

• Na execução da camada de sub-base/base estabilizada granulometricamente, os cuidados para

preservação ambiental, referem-se à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos;
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• Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar

danos desnecessários à vegetação;

• As áreas destinadas a estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem

ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes

o/ou de combustíveis, não sejam levados até cursos d’água.

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O Serviço de Base de Solo Melhorado com Cimento será medido e pago de acordo com os

PROCEDIMENTOS  PARA  MEDIÇÃO  E  PAGAMENTO  DE  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇÃO

DAAGETOP.

Em cada medição específica deste serviço deverá ser retido um percentual de 5% (cinco por

cento),  que representa a  parte  relativa  à  execução do manejo  ambiental.  Este  valor  só poderá ser

liberado e incluso na medição após a efetivação das medidas determinadas.
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