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1 – DEFINIÇÃO

SUB-BASE  ESTABILIZADA  GRANULOMENTRICAMENTE –  É  a  camada  do  Pavimento

Asfáltico situada imediatamente abaixo da camada de BASE, constituída de solos, produtos de britagem

ou mistura  de  ambos,  que  obtém a  estabilidade  para  cumprir  suas  funções  apenas devido  a  uma

conveniente compactação, sem necessidade de nenhum aditivo.

BASE  ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE –  É  a  camada  do  Pavimento  Asfáltico

situada imediatamente abaixo da camada de Revestimento Asfáltico, constituída de solos, produtos de

britagem ou mistura de ambos, que obtém a estabilidade para cumprir suas funções apenas devido a

uma conveniente compactação, sem necessidade de nenhum aditivo.

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS

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

a) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  DNER-ME 030/1994. Solos -  determinação das

relações sílica-alumina e sílica-sesquióxidos em solos. Método de Ensaio. 6 páginas.

b) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  DNER-ME 035/1998. Agregados – determinação

de abrasão “Los Angeles” . Método de Ensaio. 7 páginas.

c)  Departamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  DNER-ME 049/1994. Solos-  determinação do

Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas. Método de Ensaio. 15 páginas.

d)  Departamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem.  DNER-ME  080/1994. Solos  –  análise

granulométrica por peneiramento. Método de Ensaio. 4 páginas.

e) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  DNER-ME 082/1994. Solos – Determinação do

limite de plasticidade. Método de Ensaio. 3 páginas.

f) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  DNER-ME 092/1994. Solos – Determinação da

Massa Específica Aparente “In Situ”, com emprego do Frasco de Areia. Método de Ensaio. 5 páginas.

g) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.  DNER-ME 122/1994. Solos – Determinação do

limite de liquidez -  Método de referência e Método expedito. Método de Ensaio. 7 páginas.

h) Departamento Nacional de Infraestrutura e Tranportes. DNIT-ME 160/2012. Solos – Determinação da

expansibilidade. Método de Ensaio. 7 páginas.
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i)  Departamento Nacional  de Infraestrutura e  Tranportes.  DNIT-ME 164/2013. Solos –  Compactação

utilizando amostras não trabalhadas.. Método de Ensaio. 7 páginas.

3 – MATERIAIS

Os materiais  empregados em Sub-Bases Estabilizadas Granulometricamente  (SBEGs)  e  em

Bases Estabilizadas Granulometricamente (BEGs) são eminentemente os solos, desde que se possa

considerar os produtos de britagem como solos artificiais.

Assim, um “solo”, ou uma “mistura de solos”, pode apresentar:

• uma natureza laterítica (“solos lateríticos”)

• uma natureza não laterítica (“solos não lateríticos”).

Os  solos  de  natureza  laterítica  apresentam  baixa  expansibilidade,  tendência  ao

concrecionamento, altos CBRs com altos LLs e IPs e com granulometria descontínua.

3.1. Solos Lateríticos

Os Solos Lateríticos para emprego em SBEGs devem satisfazer as seguintes condições:

• CBR (Índice de Suporte  Califórnia)  igual  ou superior  a 20%, o ensaio  CBR sendo realizado

segundo o DNER-ME 49/94 com a energia do DNIT 164/2013 – ME ou especificada no Projeto (no caso

de mistura com produtos de britagem).

• A expansão medida no ensaio CBR não deve ser superior a 1%

• No caso de solos lateríticos,  os materiais  submetidos aos ensaios acima podem apresentar

Índice de Grupo diferente de zero e expansão maior que 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade

DNIT 160/2012 apresente um valor inferior a 10%.

Os Solos Lateríticos para emprego em BEGs devem satisfazer às seguintes condições:
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Granulometria enquadrada numa das seguintes faixas granulométricas (DNER-ME80/94):

 

ASTM
Abertura
(mm)

Faixas

A B C**

2" 50,8 100 - -

1" 25,4 75 - 100 100 -

3/8" 9,5 40 - 85 60 - 95 100

Nº 4 4,8 20 - 75 30 - 85 50 - 100

Nº 10 2,0 15 - 60 15 - 60 35 - 90

Nº 40 0,42 10 - 45 10 - 45 20 - 80

Nº 200* 0,074 5 - 30 5 - 30 8 - 40

* 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.

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

DNER/1966, correspondente ao período de projeto).

• agregado  retido  na  Peneira  n.º  10  não  deve  ter  partículas  moles  nem  impurezas  nocivas,

devendo apresentar  valor de “abrasão Los Angeles” (DNER-ME 35/98) igual ou inferior  a 65%, e o

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

• Limite de Liquidez (LL) (DNER-ME 122/94) igual ou inferior a 40%.

• Índice de Plasticidade (IP) (DNER-ME 82/94) igual ou inferior a 15%.

• CBR (Índice  de Suporte  Califórnia)  igual  ou superior  a  60% para  N ≤  5  x  106 (número  de

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

período de Projeto) e 80% para N > 5 x 106.

O  ensaio  CBR sendo realizado segundo o DNER-ME 49/94 com a energia  especificada no

Projeto, podendo ser (Proctor Intermediário, Proctor Intermodificado ou Proctor Modificado).

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

3.2. Solos não Lateríticos
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Os Solos Não Lateríticos para emprego em SBEGs devem satisfazer às seguintes condições:

• Um “Índice de Grupo” (IG) igual a zero

• CBR (Índice de Suporte  Califórnia)  igual  ou superior  a 20%, o ensaio  CBR sendo realizado

segundo DNER-ME 49/94 com a energia do proctor intermediário ou a especificada no Projeto (no caso

de misturas com produtos de britagem ou produtos totais de britagem).

• A expansão medida no ensaio CBR não deve ser superior a 1,0%.

Os Solos Não Lateríticos para emprego em BEGs 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 1667/22 - 1981 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.

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

devendo apresentar  valor de “abrasão Los Angeles” (DNER-ME 35/98) 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 122/94) igual ou inferior a 25%.

• Índice de Plasticidade (IP) (DNER-ME 82/94) igual ou inferior a 6%.
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• CBR (Índice  de Suporte  Califórnia)  igual  ou superior  a  60% para  N ≤  5  x  106 (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

O ensaio  CBR sendo realizado segundo o DNER-ME 49/94 com a energia  especificada no

Projeto, podendo ser (Proctor Intermediário, Proctor Intermodificado ou Proctor Modificado).

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

4 – EQUIPAMENTOS

4.1 Em Usina

a) Qualquer equipamento pode ser rejeitado pela fiscalização a qualquer momento, caso não esteja

em condições de operação.

b) A Usina de Solos (“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;

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

Reservatório de Água e Canalização – que permitam 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.
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Em suma, a Usina de Solos deve ser capaz de produzir uma mistura homogênea de solos e

britas,  no teor  de umidade requerido,  e  de depositá-la  sem segregação no caminhão transportador.

Deve-se exigir uma capacidade de produção horária entre 150 e 500t.

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

oriundos das operações de acabamento da superfície.

d) A vibroacabadora deve ser capaz de receber a mistura dos caminhões basculantes e espalhá-la

na pista, sem segregação numa espessura constante tal, que após a compactação, se situe entre 10,0 e

20,0cm.

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

Compactadores:

• rolo liso vibratório;

• rolo liso pneumático;

• rolo pata curta auto propelido.

Será proibido o uso do rolo compactador estático.

4.2 Em Pistas

O volume de material a ser misturado diretamente na pista deverá obedecer o projeto da mistura,

e seu controle será efetuado através da quantidade de caminhões, por estaca.

a) Caminhão basculante, equipado com caçamba inclinável, para transporte de sobra de materiais

oriundos das operações de acabamento da superfície.

b) A Motoniveladora deve ser suficientemente potente para destorroar,  misturar e homogeneizar

massas,  cuja  espessura  após a  compactação  possa  atingir  o  mínimo de projeto  e  de  conformar  a

superfície acabada dentro das exigências da Especificação.

c) 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.
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d) Os Caminhões Distribuidores de 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 6.000 litros.

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

Compactadores:

• rolo liso vibratório;

• rolo liso pneumático;

• rolo pata curta auto propelido;

Será proibido o uso do rolo compactador estático.

4.3 Sem Mistura

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

oriundos das operações de acabamento da superfície.

b) A Motoniveladora deve ser suficientemente potente para destorroar,  misturar e homogeneizar

massas,  cuja  espessura após a compactação possa atingir  o  mínimo de projeto,  e  de conformar  a

superfície acabada dentro das exigências da Especificação.

c) 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.

d) Os Caminhões Distribuidores de 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 6.000 litros.

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

Compactadores:

• rolo liso vibratório;

• rolo liso pneumático;

• rolo pata curta auto propelido;
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Será proibido o uso do rolo compactador estático.

5 – EXECUÇÃO

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do

serviço é da executante.

Para a perfeita execução e bom acompanhamento e fiscalização do serviço, são definidos no

documento “Informações e Recomendações de Ordem Geral”, procedimentos a serem obedecidos pela

executora e pela AGETOP, relativos à execução prévia e obrigatória de segmento experimental.

Após as verificações realizadas no segmento experimental, comprovando-se sua aceitação por

atender valores e limites definidos nesta especificação, e eventuais indicações particulares definidas em

projeto, deve ser emitido Relatório do Segmento Experimental com as observações pertinentes feitas

pela  AGETOP,  as  quais  devem  ser  obedecidas  em  toda  a  fase  de  execução  deste  serviço  pela

executante.

No caso de rejeição dos serviços do segmento experimental por desempenho insatisfatório, a

solução indicada é a de remover e refazer a etapa não aceita.

5.1 A estabilização granulométrica de base e sub-base poderá ser feita com mistura ou sem

mistura. A estabilização com mistura poderá ser execuda em usina de solo ou em pista, a critério do

projeto.  

5.2 Execução em Usina de Solos

A mistura deve sair da Usina de Solos perfeitamente homogeneizada, num teor de umidade tal

que, após o espalhamento na pista, esteja dentro da faixa de “teor de umidade para compactação”.

O transporte da mistura, da Usina para a pista, deve ser feito em caminhões basculantes, ou

outros veículos apropriados, tomando-se precaução para que não perca ou adquira umidade (água de

chuva).

Os caminhões basculantes para transporte das misturas deverão ser carregados por gravidade

diretamente  da  usina,  não  sendo  permitida  a  estocagem desse  material.  A mistura  em usina  deve

obrigatoriamente ser lançada com Vibroacabadora.

O espalhamento deve ser feito de modo a conduzir a uma camada de espessura constante, com

espessura compactada no máximo de 20,0cm e no mínimo de 10,0cm.
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A compactação, o acabamento e a liberação ao tráfego serão realizadas como na EXECUÇÃO

NA PISTA.

5.3. Execução na Pista ( solo sem e com mistura)

A execução de Bases Estabilizadas Granulometricamente envolve  basicamente as seguintes

operações:

• Espalhamento

• Homogeneização dos Materiais Secos

• Umedecimento ou Aeração e Homogeneização da Umidade

• Compactação

• Acabamento

• Liberação ao Tráfego

5.3.1 Espalhamento

O espalhamento do material depositado na plataforma se fará com motoniveladora. O material

será espalhado de modo que a camada fique com espessura constante. Não poderá ser confeccionada

camada com espessuras compactadas superiores a 20,0cm nem inferiores a 10,0cm. No caso de 2 ou

mais materiais, será feito primeiramente o espalhamento com espessura constante do material de maior

quantidade e, sobre essa camada, espalhar-se-ão os outros materiais.

• a mistura produzida é descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida

transportada para a pista;

• não é permitida a estocagem do material usinado;

• não é permitido o transporte da mistura para a pista, quando o subleito ou a camada subjacente

estiver molhado (a), não sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento;

• a distribuição da mistura, sobre a camada anterior previamente liberada pela Fiscalização, deve

ser realizada com distribuidor de agregados, capaz de distribuir o material em espessura uniforme, sem

produzir segregação;

• opcionalmente, em função das características da mistura e com a autorização da Fiscalização, a

distribuição pode ser procedida pela ação de motoniveladora. Neste caso, a mistura é descarregada dos

basculantes em leiras, sobre a camada anterior liberada pela Fiscalização, devendo ser estabelecidos

critérios de trabalho que assegurem a qualidade do serviço;

• é vedado o uso, no espalhamento, de equipamentos ou processos que causem segregação do

material;
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• a espessura da camada individual acabada deve se situar no intervalo de 10cm, no mínimo, a

20cm, no máximo. A espessura máxima é tal que não prejudique a uniformidade na compactação da

camada.

5.3.2 Homogeneização dos Materiais Secos

O  material  espalhado  será  homogeneizado  com  o  uso  combinado  de  grade  de  disco  e

motoniveladora. A homogeneização prosseguirá até que visualmente não se distinga um material  do

outro. Nessa fase serão retirados os materiais estranhos (blocos de pedra, raízes, etc.).

5.3.3 Umedecimento ou Aeração e Homogeneização de Umidade

Para atingir-se a faixa de teor de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados

carros  tanque  (para  umedecimento),  motoniveladora  e  grade  de  discos  (para  aeração).  A faixa  de

umidade deverá ser fixada através da curva CBR “versus” umidade, entrando-se com o valor do CBR

fixado e determinando-se a faixa do “teor de umidade de compactação”.

A curva CBR x h deverá ser obtida simultaneamente com a curva de compactação (DNER- ME

49/94) utilizando a energia de compactação fixada no Projeto.

Se por qualquer motivo não for possível traçar a curva CBR x h, deve-se adotar a faixa:

(hot – 1,5)% a (hot + 0,5)%.

É muito importante uma perfeita homogeneização da umidade.

5.3.4 Compactação

A  compactação  deve  ser  executada  com  rolo  liso  vibratório  autopropulsor,  com  rolo  liso

pneumático  autopropulsor  e  rolo  pata  curta  vibratório  autopropelido,  até  se  atingir  o  grau  de

compactação de 100% da massa específica aparente seca máxima especificada pelo Projeto, para cada

camada do pavimento.

Deve-se construir, junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção do

pó de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu carreamento

para cursos d'água.

5.3.5 Acabamento

A operação de acabamento será executada com os rolos compactadores usados, que darão a

conformação geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o Projeto, e com o

auxílio da motoniveladora.
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Só é permitida, a conformação geométrica por corte.

5.3.6 Liberação ao Tráfego

Não derevá haver  liberação ao tráfego. Nos casos de cruzamentos e passagens obrigatórias,

onde não há a opção de desvio, executar a devida proteção da camada.

Após a conclusão e aprovação da camada da base, deve-se providenciar o mais rapidamente

possível sua imprimação, devendo ser mantida a umidade ótima até a execução da imprimação.

6 – CONTROLE

A contratada deverá apresentar à Fiscalização da Obra, impreterivelmente antes do início dos

serviços, o “Plano de Controle Tecnológico da Sub-base e Base”, informando os equipamentos com as

devidas aferições e os limites de aceitação que deverão ser observados, sendo que, no mínimo, deve-se

adotar os seguintes procedimentos:

6.1 – CONTROLE TECNOLÓGICO DE INSUMOS

A condição essencial é que os materiais empregados na SBEG e na BEG tenham características

satisfazendo a esta  Especificação  e às Especificações Complementares  e  Particulares  adotadas no

Projeto.

6.1.1 – Exploração de Jazidas de solos e Pedreiras

A Fiscalização manterá permanentemente na obra um “Fiscal de Jazida” que visitará, em todos

os dias úteis, as Jazidas de Solos e as pedreiras em exploração, observando o modo de exploração e a

natureza dos materiais obtidos. Cuidados especiais serão dedicados a evitar que sejam cavados “fundos

de jazidas” com solos diferentes dos indicados no Projeto.

O “Fiscal de Jazida” deverá impedir que materiais suspeitos sejam transportados para a Usina

de  Solos  (ou  para  a  Pista).  Quaisquer  fatos  considerados  graves  deverão  ser  comunicados  ao

Engenheiro Fiscal (da AGETOP ou da Consultora por ele contratado), que ajuizará sobre a necessidade

ou não de suspender os serviços de exploração, e que tomará as providências julgadas cabíveis.

6.1.2 – Controle da Natureza Laterítica da Mistura

Somente em casos de dúvida serão colhidas amostras para os ensaios de “Determinação da

Relação S/R” (DNER-ME 30/94) e da “Natureza da Argila” (“Análise Térmica Diferencial”, “Raios X”, etc.,

a serem realizados em laboratórios especializados) – com a finalidade de confirmar a natureza laterítica

do material.

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-  002/2018

Pavimentação – Sub-base e Base
Estabilizadas Granulometricamente com ou

sem mistura.

EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

14 de 24

Caso se  confirme  que,  um material  dado  como “laterítico”,  no  Projeto,  é  na  realidade  “não

laterítico”,  a  exploração da Jazida correspondente será suspensa,  e o  Engenheiro  Fiscal  tomará as

providências julgadas cabíveis.

6.1.3 – Controle do Material de Jazida

De um modo geral, em cada Jazida, serão executados Ensaios de Empolamento do material,

para cada 500 m³ de SBEG e BEG, e serão colhidas 3 amostras e enviadas a um Laboratório Central

para a realização do Ensaio de Abrasão Los Angeles (DNER-ME 35/1998).

Outros conjuntos de ensaios deverão ser executados em caso de mudança de material ou a

critério da Fiscalização.

Se um único resultado de “Los Angeles” não obedecer à Especificação a fonte do material será

interditada e o Engenheiro Fiscal tomará as providências julgadas cabíveis.

O resultado do Ensaio de Empolamento será utilizado somente para fins de cálculo do volume de

material escavado / transportado.

6.1.3.1 – ENSAIO DE EMPOLAMENTO

O Ensaio de Empolamento deve ser realizado em todas as Jazidas, na razão de pelo menos 1

(uma) para cada 500 m³ de material, utilizando-se os Métodos do Frasco de Areia (DNER-ME 092/1994)

e “Speedy” (DNER-ME 052/1994),  para o material  “in  natura”,  o qual  deverá ser  comparado com a

massa específica aparente seca máxima, obtida no Controle de Compactação a seguir.

6.1.4 – Controle do Teor de Umidade de Compactação

Para cada 100 metros de comprimento do “pano” a ser compactado (de Sub-base e de Base),

será determinado um “teor de umidade”, imediatamente antes da compactação pelo “método expedito da

frigideira” (500 gramas para os solos mais graúdos e 200 gramas para os solos mais finos – ensaio este

feito “in situ”) ou pelo “Método Speedy” (DNER 052/1994).

Deve-se  procurar,  se  possível,  para  cada  tipo  de  solo,  correlação  entre  o  teor  de  umidade

determinado pelo “Speedy” e teor de umidade determinado pelo “método da frigideira”.

Só será permitida a compactação do referido “pano” se todos os resultados estiverem dentro da

faixa de teor de umidade, (hot – 1,5)% ≤ h ≤ (hot + 0,5)%. Em caso contrário, deverá ser procedido um
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“umedecimento” ou “aeração”, acompanhado dos processos de homogeneização, até se conseguir  o

enquadramento da faixa de “teor de umidade de compactação”.

6.1.5 – Controle do Material em Pista ou Usina

Serão controladas as seguintes características:

1 – Granulometria (DNER-ME 80/1994)

2 – Limite de Liquidez – LL (DNER-ME 122/1994)

3 – Índice de Plasticidade – IP (DNER-ME 82/1994)

4 – Índice de Suporte Califórnia – CBR (DNER-ME 49/1994)

a) No caso de Mistura de Usina será colhida uma amostra de cerca de 15 kg na saída do misturador, que

em seguida deve ser “quarteada” para se obter uma amostra para os ensaios 1, 2 e 3. Cada amostra de

15 kg deve corresponder a cerca de 400 metros de Sub-base e 200 metros de Base a ser executada,

devendo-se fazer um Mapa de Rastreabilidade entre a amostra obtida e a localização onde o material

será empregado.

b) No caso de Mistura na Pista, para cada pano de 400 metros de Sub-base e 200 metros de Base,

colhe-se uma amostra de cerca de 5 kg do material espalhado e homogeneizado, um pouco antes da

compactação, para os ensaios 1, 2 e 3. Deve-se registrar a rastreabilidade entre os ensaios e o local

empregado.

c) Para o ensaio 4 (CBR) colhe-se, em ambos os casos, uma amostra na pista, após a liberação para a

compactação, moldando-se um Corpo de Prova para o ensaio  CBR com a energia especificada no

Projeto, a cada 400 metros de Sub-base e 200 metros de Base, coincidindo com o local da amostra do

item (b).

6.1.6 – Critérios de Aceitação

Para cada resultado obtido:

a) Calcula-se os seguintes valores estatísticos para cada conjunto de:

a.1 – Sub-base: N = 5 amostras   (Pano de 2000 metros)

a.2 – Base: N = 10 amostras (Pano de 2000 metros)

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-  002/2018

Pavimentação – Sub-base e Base
Estabilizadas Granulometricamente com ou

sem mistura.

EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

16 de 24

Nota: São desprezados os valores individuais fora do intervalo (X + 3s).

b) FAIXA GRANULOMÉTRICA

Considera-se  (t1máx)  e  (t1mín)  os  valores  máximo  e  mínimo  correspondentes  à  faixa

granulométrica em questão, para as peneiras nº 10, nº 40 e nº 200.

Considera-se o em conformidade quanto à granulometria se for satisfeita a seguinte condição:

(t1máx) ≥ (X1máx) e (t1mín) ≤ (X1mín)

Ou seja, (t1máx)#10 ≥ (X1máx)#10 e (t1mín)#10 ≤ (X1mín)#10

(t1máx)#40 ≥ (X1máx)#40 e (t1mín)#40 ≤ (X1mín)#40

(t1máx)#200 ≥ (X1máx)#200 e (t1mín)#200 ≤ (X1mín)#200

c) ÍNDICES FÍSICOS

Considera-se (t2máx) os valores máximos para LL e IP, ou seja, (t2máx)LL e (t2máx)IP.

Considera-se o material  em conformidade quanto aos índices físicos se forem satisfeitas as

seguintes condições:

(t2máx)LL ≥ (X2máx)LL e

(t2máx)IP ≥ (X2máx)IP

d) COMPACTAÇÃO E EXPANSÃO

Considera-se (t3mín) o valor mínimo para CBR e (t4máx) o valor máximo para Expansão, ou

seja, (t3mín)CBR e (t4máx)EXP.
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Considera-se  o  material  em  conformidade  quanto  à  compactação  e  expansão  se  forem

satisfeitas as seguintes condições:

(t3mín)CBR ≤ (U3mín)CBR e

(t4máx)EXP ≥ (U4máx)EXP

e) APROVAÇÃO

O material é considerado aprovado (AP) se forem satisfeitas todas as condições anteriores.

f) APROVAÇÃO SOB RESERVA

Se  pelo  menos  uma  das  condições  anteriores  não  for  satisfeita,  mas  se  os  resultados

satisfizerem à seguinte situação: os valores absolutos das diferenças entre os valores exigidos e os

valores encontrados forem inferiores a x% dos valores exigidos, sendo:

x = 20 para a granulometria e expansão

x = 10 para LL, IP e CBR

Então, o material é considerado aprovado sob reserva (APSR).

g) NÃO APROVAÇÃO

Se o  material  não  for  considerado  (AP)  nem (APSR),  então  passa  a  ser  considerado  não

aprovado (NAP).

h) ACEITAÇÃO

Os  serviços  de  SBEG  e  BEG,  quanto  aos  materiais,  serão  considerados  aceitos,  se  for

verificada  a  condição  (AP).  Se  for  verificada  a  situação  (APSR),  deve-se  observar  as  seguintes

situações:

• Se for verificado 2 (APSR) consecutivos; ou

• Se o número de (APSR), calculado cumulativamente, ultrapassar a 30% do número n

correspondente à soma (AP +APSR), calculado com n ≥ 10;

• Então, a partir daí, o material só será considerado aceito com a condição (AP).

i) REJEIÇÃO

Se os serviços de SBEG e BEG não forem considerados aceitos quanto aos materiais, a Sub-

Base ou a Base será arrancada e, de acordo com o Engenheiro Fiscal, poderá o material:

• ser lançado fora;
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• ser corrigido com a adição de outros materiais granulares, ou mesmo com a adição de

um aditivo.

6.2 – CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO

a)  A condição  essencial  é  que  o  serviço  seja  executado  de  modo  a  satisfazer  o  grau  mínimo  de

compactação especificado.

b)  O  Grau  de  Compactação  (GC)  é  definido  como a  relação  percentual  entre  a  massa  específica

aparente seca (Ds), geralmente chamada de “densidade aparente seca”, e a massa específica aparente

seca máxima (Ds,máx).

Sendo:

Ds -  obtida “in  situ”  (DNER-ME 92/94)  (sendo h  –  teor  de umidade obtido com Speedy ou

“frigideira”).

Ds,máx - obtida no ensaio de compactação (DNIT-ME 164/2013, com a energia especificada).

c)  CRITÉRIO  DE  PARADA DE  COMPACTAÇÃO:  o  serviço  de  compactação  de  cada  camada  do

pavimento  (hmáx  ≤  20  cm)  somente  pode ser  considerado  finalizado  após atingir  100% da  massa

específica aparente seca máxima especificada pelo Projeto.

d)  CRITÉRIO  DE  ACEITAÇÃO:  a  cada  100  metros  de  pista,  na  ordem:  bordo  direito,  eixo,  bordo

esquerdo,  bordo  direito,  etc.,  a  60  cm  do  bordo,  colhe-se  uma  amostra  do  material  na  pista,  já

homogeneizado, para a determinação de Ds,máx. Aproximadamente no mesmo local realiza-se, após a

compactação, a determinação de Ds “in situ”, calculando-se, então o GC.

Após N = 10 ensaios, calcula-se o valor Xmín estatístico correspondente a GC, representando

uma extensão de Sub-base ou Base de 1.000 metros, limitada à espessura máxima da camada de 20

cm.

d.1)  O serviço  será considerado  aprovado (AP),  se Xmín ≥ 99% e  aprovado sob reserva

(APSR), se Xmín ≥ 98%.

d.2)  O  serviço  será  considerado  aceito,  quanto  à  compactação,  se  for  (AP)  ou  (APSR).

Entretanto, se houver 2 (APSR) consecutivos, a partir daí, o serviço será considerado aceito com apenas

(AP).
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d.3)  Se  o  serviço  não  for  considerado  aceito,  deve-se  escarificar  a  Sub-base  ou  Base,  e

proceder-se a uma nova compactação.

e) REGISTRO DO CONTROLE TECNOLÓGICO

Após a execução dos serviços de Sub-base e Base Estabilizada Granulometricamente, serão

traçados gráficos, onde em abcissas constarão o estaqueamento e em ordenadas os seguintes itens,

correspondentes ao ponto ensaiado mais próximo:

1) Granulometria

2) Limite de Liquidez (LL)

3) Índice de Plasticidade (IP)

4) Índice de Suporte Califórnia (CBR)

5) Grau de compactação (GC)

A Fiscalização elaborará Relatórios Mensais obrigatoriamente assinados, e rubricados em todas

as  suas  páginas,  pelo  Laboratorista  Responsável,  pelo  Engenheiro  Fiscal  e  pelo  Engenheiro  da

Executora.

Esses Relatórios Mensais deverão conter:

• Os gráficos supracitados;

• Todos os elementos, fatos e acontecimentos relacionados com a qualidade da obra.

Os Relatórios Mensais serão arquivados em 2 vias: uma na obra e a outra na Diretoria de Obras

Rodoviárias da AGETOP.

6.3 – CONTROLE GEOMÉTRICO

6.3.1 – CONTROLE DE COTAS

Após a execução da BEG proceder-se-á a relocação do eixo e marcar-se-á em cada estaca, a

trena, os seguintes 4 pontos:

• correspondentes aos bordos do futuro Revestimento.

• correspondentes aos bordos da Plataforma da Base.

Nota: para pistas com mais de duas faixas de tráfego, marcar-se-á os bordos de cada faixa.

 

Os 5 pontos (incluindo o correspondente ao eixo) serão nivelados e comparados com as suas

respectivas cotas de Projeto.
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A tolerância admitida por cada ponto nivelado será de (C ± 2)cm, sendo C a cota do Projeto.

No  caso  do  Revestimento  ser  um  Tratamento  Superficial,  exige-se  uma  Base  mais  bem

“acabada” geometricamente, passando a tolerância de cotas por ponto individual para (C ± 1,5)cm.

Quanto ao controle de cotas os serviços serão considerados aprovados (AP) se forem atendidas

as tolerâncias especificadas, caso contrário os serviços serão considerados não aprovados (NAP).

Se a BEG não for aprovada quanto às cotas, ela deverá ser totalmente refeita.

6.3.2 – CONTROLE DE ESPESSURA

A espessura das camadas de SBEG e BEG será controlada no eixo e nos bordos do futuro

Revestimento, com base na diferença entre a cota nivelada da camada e a correspondente cota nivelada

na camada subjacente. Para a espessura da camada de SBEG e BEG serão admitidas as seguintes

tolerâncias:

a) Para o valor individual de espessura, o intervalo: (h + 4)cm a (h – 2)cm

sendo h = espessura do projeto.

 

b) Para a Espessura Mínima Estatística do segmento a ser controlado: Umín ≥ (h –1,0)cm

Calculando-se Umín pela seguinte fórmula:

 

sendo, N ≥ 9 determinações.

Nota: São desprezados os valores individuais fora do intervalo X + 3s.

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-  002/2018

Pavimentação – Sub-base e Base
Estabilizadas Granulometricamente com ou

sem mistura.

EMISSÃO

AGO/2018
FOLHA

21 de 24

c) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Para  o  valor  individual  de  espessura  não  será  tolerado  nenhum  valor  fora  do  intervalo

especificado.

Para a Espessura Mínima Estatística,  o serviço será considerado  aprovado se Umín ≥ (h –

1,0)cm e será aprovado sob reserva (APSR) se Umín ≥ (h – 1,5)cm.

Se o serviço não for (AP) ou (APSR), será considerado não aprovado (NAP).

Os  serviços  de  SBEG e  BEG,  quanto  à  espessura,  é  considerado  aceito se  verificar-se  a

condição (AP) ou (APSR). Entretanto, se houver 2 (APSR) consecutivos, ou se ultrapassar a 30% do

número n correspondente à soma (AP + APSR), calculado com n ≥ 10, então, a partir daí, o serviço só

será “considerado aceito” com a condição (AP).

Se os serviços de SBEG ou BEG “não for considerado aceito” quanto à espessura,  a Base

deverá ser “completamente refeita”.

6.3.2 – CONTROLE DA LARGURA E DA FLECHA DE ABAULAMENTO

Para cada estaca (de 20 em 20 metros) será determinada:

a) a largura da Sub-base e Base, com trena;

b) a flecha de abaulamento, de acordo com o nivelamento dos 3 pontos: eixo e bordos do futuro

Revestimento.

O  serviço  será  aceito,  quanto  à  largura  e  à  flecha  de  abaulamento,  se,  para  cada  valor

individual, os seguintes limites de tolerâncias “não forem ultrapassados”:

• 10 cm quanto à largura;

• até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta.

Se o serviço “não for aceito”, a camada deverá ser completamente refeita.

7 – MANEJO AMBIENTAL

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

ambiental:
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a) Na exploração de jazidas:

• desmatamento, destocamento e limpeza deverão ser licenciados e 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:

• planejar  adequadamente,  requerer  no  DNPM a licença  pertinente  e  licenciar  junto  ao órgão

ambiental  antes  da  exploração  da  pedreira.  Deverão  ser  seguidas  as  recomendações do  plano  de

controle ambiental  aprovado no órgão licenciador minimizando assim os danos inevitáveis durante a

exploração e facilitando a recuperação ambiental após a desmobilização da extração e retirada de todos

os materiais e equipamentos;

• não provocar queimadas como forma de desmatamento. Se necessária, a supressão, fazer o

licenciamento ambiental específico;

• as estradas de acesso deverão seguir as 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 produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu

carreamento para cursos d’água.

b) Na execução

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

preservação ambiental referem-se ao uso da água outorgado pelo órgão licenciador, disciplina do tráfego

e do estacionamento dos equipamentos.

• 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 equipamento, devem

ser  localizadas  de  forma  que  resíduos  de  lubrificantes  ou  de  combustíveis  não  sejam  levados,

contaminando o solo e cursos d’água.

8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O Serviço de Base Estabilizado Granulometricamente será medido e pago de acordo com os

PROCEDIMENTOS  PARA  MEDIÇÃO  E  PAGAMENTO  DE  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇÃO

DAAGETOP.

9 – RESUMO

Para efeito de melhorar a manipulação desta Especificação de Serviço é apresentada a seguir

um resumo de seus principais itens, não diminuindo a obrigatoriedade pelo conhecimento e atendimento

ao texto integral desta Especificação.

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.
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10 – ANEXOS

A – MODELO DE PLANO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DA SUB-BASE E BASE
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