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1. OBJETO E OBJETIVO 
 

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

objetivo é a definição dos critérios que orientam a execução de camadas constituídas 

de misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado a quente, em obras de 

pavimentação sob a jurisdição da Prefeitura do Município de Recife. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

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

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

qualidade de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 

 

O concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível, resultante de uma 

mistura betuminosa executada em usina apropriada, composta de agregados minerais 

e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

Pavimento Flexível 
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De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto 

betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, 

recebendo geralmente as seguintes designações: 

 

• Camada de rolamento: camada destinada a receber diretamente a ação do 

tráfego. A mistura empregada deverá apresentar estabilidade e flexibilidade 

compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de 

rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sob condições 

climáticas e geométricas adversas. 

 

• Camada de ligação ou "binder": camada posicionada logo abaixo da camada 

de rolamento. Geralmente apresenta uma maior percentagem de vazios e 

menor consumo de ligante, em relação à camada de rolamento. 
 

• Camada de nivelamento ou "reperfilagem": camada executada com massa 

asfáltica de graduação fina, com função de corrigir deformações ocorrentes na 

superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, promover a selagem 

de fissuras existentes. 

 
3. MATERIAIS 
 
3.1 MATERIAIS ASFÁLTICOS 
 

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-30/45, CAP-

50/60 e CAP-85/100 (classificação por penetração) ou CAP-7, CAP 20 E CAP 40 

(classificação por viscosidade), atendendo às exigências contidas na EM-3 da PCR. 

Também poderá ser usado, cimento asfáltico modificado com polímero do tipo SBS ou 

EVA, com penetração mínima de 60 1/10 mm e ponto de amolecimento ≥ 80ºC. O 

emprego de outros tipos de cimentos asfálticos especificados pela ABNT poderão ser 

admitidos, desde que aprovado pela Fiscalização. 
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3.2 AGREGADOS 
 
3.2.1 Agregado Graúdo 
 

O agregado graúdo, assim considerado o material retido na peneira de 4,8 mm (nº 4),  

será constituído por produtos de britagem provenientes de rochas sãs (granitos, 

gnaisses, basalto, etc..), apresentando partículas limpas e duráveis, livres de torrões 

de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

a) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de sulfato de sódio, 

em cinco ciclos (método DNER-ME 89-94), os agregados deverão apresentar perdas 

inferiores a 12%; 

 

b) Para o agregado retido na peneira de 2,0 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste  

no ensaio de abrasão "Los Angeles" ME-23 da PCR (DNER ME-78/94),  

correspondente à norma NBR 6465 da ABNT, não deverá ser superior a 40%; 

 

c) Deve apresentar boa adesividade com material asfáltico, determinada pelo método 

ME-24 da PCR (DNER ME 78/94). Caso isto não ocorra, deve ser empregado um 

melhorador de adesividade; 

 

d) A porcentagem de grãos de forma lamelar, determinada como a seguir indicado, 

não poderá ser superior a 20%; 

(l + 1,25g) ≥ 6 e 

Onde: 

 

 l  =  maior dimensão de grão; 

e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o 

grão; 

g = média das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão. 
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e)  A porcentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de rocha,  

esféricos, etc.) não deverá ser superior a 5%. 
 

3.2.2 Agregado Miúdo 
 

O agregado miúdo, assim considerado o material que passa na peneira de 4,8 mm (nº 

4), será constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando 

partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. Deverão ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos: 

 

a) O equivalente de areia (DNER-ME 54-97) de cada fração componente do agregado 

miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá ser igual ou superior a 55%; 

 

b) É vetado o emprego de areia proveniente de cavas e/ou barrancas de rio, sem o 

devido beneficiamento. Sua utilização só será possível após análises e liberações 

pela Fiscalização. 

 
3.2.3 Material de Enchimento ("Filler") 
 

O material do enchimento deverá ser constituído por cimento Portland, cal extinta, pós 

calcários ou cinzas volantes. Quando da aplicação, o "filler" deverá estar seco e isento 

de grumos. A granulometria a ser atendida deverá obedecer os limites indicados no 

Quadro 3.1. 
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3.2.4 Aditivos 
 

a) Fibras Sintéticas 

 

A utilização de fibras sintéticas poderá ser feita, desde que seja autorizada pela 

Fiscalização e seu uso deverá ser precedido de dosagem especial, contemplando o 

tipo de fibra. As fibras sintéticas serão utilizadas com a finalidade de se obter camadas 

de alta flexibilidade e com capacidade de suportar deflexão elevadas em pavimentos 

existentes empregados normalmente em pavimentos de tráfego muito pesado e/ou 

reconstrução e reforços de pavimento. 

 

b) Melhorador de Adesividade 

 

A necessidade do emprego de melhorador de adesividade deverá ser avaliada através 

de ensaio de adesividade (ME-24 da PCR, correspondente ao método ME 78-94 do 

DNER). 

 
3.3 COMPOSIÇÃO DA MISTURA 
 

A faixa granulométrica a ser utilizada deverá ser selecionada em função da utilização 

prevista para o concreto betuminoso. 

 

A composição da mistura deverá satisfazer os requisitos do Quadro 3.2. 

 

Deverão ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos: 

 

a) A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 

2/3 da espessura da camada de revestimento; 
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b) A espessura da camada compactada, a ser executada de uma única vez, deverá se 

situar entre 1,5 a 3,0 vezes o diâmetro máximo da mistura de agregados; 

 

c) A fração retida entre duas peneiras consecutivas, com exceção das duas de maior 

malha de cada faixa, não deverá ser inferior a 4% do total; 

 

d) As granulometrias dos agregados miúdos (fração < 2,0 mm) deverão ser obtidas 

por "via lavada"; 

 

e) Pelo menos 50% do material passando na peneira de 0,074 mm (nº 200), deverá 

ser constituído de “filler”, no caso de mistura para a camada de rolamento e de 

reperfilagem; 

 

f) As condições obtidas no ensaio Marshall (ME-42 da PCR, correspondente ao 

método ME 43-95 do DNER) para a estabilidade, fluência, porcentagem de vazios e 

relação betume-vazios deverão atender aos limites apresentados no Quadro 3.3. 

 

Nos casos da utilização de misturas betuminosas para camada de rolamento e de 

reperfilagem (Faixas II, III, IV e V), os vazios do agregado mineral (% VAM) deverão 

atender aos valores do Quadro 3.4, definidos em função do diâmetro máximo do 

agregado empregado. 
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(3)     Indicar as tolerâncias em cada peneira, em relação à faixa do projeto 
(4)     Indicar a tolerância da taxa do ligante, em relação ao projeto. 
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Quadro 3.3 
 
Ensaio Marshall – Valores recomendados 
 
 

 TRÁFEGO 
 
 ITEM 

MUITO LEVE E LEVE 
( N TÍPICO: 104 E 10 5) 

MÉDIO, PESADO 
E MUITO PESADO 
(N TÍPICO:  > 106) 

Nº DE GOLPES/FACE 50 75 
ESTABILIDADE (kgf) 400 –1000 750 - 1000 
FLUÊNCIA (mm) 2,0 – 4,6 2,0 – 6,6 
% DE VAZIOS TOTAIS 

• REPERFILAGEM 
• LIGAÇÃO 
• ROLAMENTO 

 
3 a 5 
4 a 7 
3 a 5 

 
RELAÇÃO BETUME/ VAZIOS (%) 

• REPERFILAGEM 
• LIGAÇÃO 
• ROLAMENTO 

 
75 a 82 
65 a 72 
75 a 82 

 
Obs.: Estabilidade elevada para N > 106 . Sugerimos < 1000  
 
 
Quadro 3.4 
 
Limites recomendados para % de Vazios de Agregado Mineral 
 

DIÂMETRO MÁXIMO % VAM, MÍNIMO 
38 mm (11/2”) 13 

25 mm (1”) 14 
19 mm (3/4”) 15 
16 mm (5/8”) 15 

 
 
4. EQUIPAMENTO 
 

Todo equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber 

aprovação, sem o que não será dada a autorização para o início dos serviços. Caso 

necessário, a Fiscalização poderá exigir a vistoria do equipamento por engenheiro 

mecânico ou técnico qualificado. 
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4.1 DEPÓSITO PARA CIMENTO ASFÁLTICO 
 

Os depósitos para o cimento asfáltico deverão ser capazes de aquecer o material, 

conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos: 
 

a) O aquecimento deverá ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, óleo, 

eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o 

depósito; 
 

b) O sistema de circulação do cimento asfáltico deverá garantir a circulação 

desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de 

operação; 

 

c)  Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento térmico, a 

fim de evitar perdas de calor; 

 

d) A capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deverá ser suficiente para o 

atendimento de, no mínimo, três dias de serviço. 

 
4.2 DEPÓSITOS PARA AGREGADOS (SILOS) 
 

a)  Os silos deverão ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e 

estocar, adequadamente, as frações dos agregados; 
 

b) Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis 

de regulagem; 
 

c) O sistema de alimentação deverá ser sincronizado, de forma a assegurar a 

adequada proporção dos agregados frios e a constância de alimentação; 
 

d) O material de enchimento ("filler") será armazenado em silo apropriado, conjugado 

com dispositivos que permitam a sua dosagem; 
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e) Em conjunto, a capacidade de armazenamento dos silos deverá ser, no mínimo, 

três vezes a capacidade do misturador. 

 
 
4.3 USINAS PARA MISTURAS ASFÁLTICAS 
 

a) A usina utilizada deverá apresentar condições de produzir misturas betuminosas 

uniformes, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos 

antes do início da produção. Preferencialmente, serão empregadas usinas 

gravimétricas; 

 

b) A usina empregada deverá ser equipada com unidade classificadora de agregados 

após o secador, a qual distribuirá o material para os silos quentes; 
 

c) As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas, para pesagem de agregados e 

para pesagem do ligante asfáltico, devem apresentar precisão de 0,5%, quando 

aferidas através do emprego de massa-padrão. São necessários, no mínimo, 10 

(dez) massas padrão, cada qual com 25 kg ± 15 g; 
 

d) O sistema de coleta do pó deverá ser comprovadamente eficiente, a fim de 

minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deverá ser devolvido, 

no todo ou em parte, ao misturador; 
 

e) O misturador deverá ser do tipo "pugmill", com duplo eixo conjugado, provido de 

palhetas reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de 

fundo ajustáveis e controlador do ciclo completo da mistura; 
 

f) A usina deverá ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura; 
 

• Um termômetro de mercúrio, com escala em "dial", pirômetro elétrico ou outros 

instrumentos termométricos adequados, colocados na descarga do secador e 

em cada silo quente, para registrar a temperatura dos agregados; 
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• Um termômetro com proteção metálica e graduação de 90° a 210°C, instalado 

na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no 

misturador; 

 

g) Especial atenção deverá ser conferida à segurança dos operadores da usina, 

particularmente no que tange à eficácia dos corrimãos das plataformas e escadas, 

à proteção de peças móveis e à de circulação dos equipamentos de alimentação 

de silos e transporte da mistura. 

 
4.4 CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
 

O transporte da mistura betuminosa deverá ser efetuado através de caminhões 

basculantes com caçambas metálicas, providas de lona para proteção da mistura. 

 
4.5 EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO 
 

a) A distribuição da mistura betuminosa será normalmente efetuada através de 

acabadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, 

cotas e abaulamento requeridos; 

 

b) A acabadora deverá ser preferencialmente equipada com esteiras metálicas para 

sua locomoção. O uso de acabadoras de pneus só será admitido se for 

comprovado que a qualidade do serviço não é afetada por variações na carga 

acabadora; 

 

c) A acabadora deverá possuir, ainda: 

• sistema composto por parafuso de rosca-sem-fim, capaz de distribuir 

adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho; 

 

• sistema rápido e eficiente de direção, além de marchas para a frente e para 

trás; 

 
13 



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.5 /  ES-P13 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Diretrizes Executivas de Serviços- Camadas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

DATA 
 
         2003 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 

 

• alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento à temperatura 

especificada, de modo que não haja irregularidade na distribuição da massa; 

 
4.6 EQUIPAMENTO PARA COMPRESSÃO 
 

a) A compressão da mistura betuminosa será efetuada pela ação combinada de rolo 

de pneumáticos e rolo liso tandem, ambos autopropelidos; 

 

b) O rolo pneumático deverá ser dotado de dispositivos que permitam a mudança 

automática da pressão interna dos pneus, na faixa de 35 lb/pol² a 120 lb/pol² (de 

250 kPa a 850 kPa). É obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a se 

evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida; 

 

c) O rolo compressor de rodas metálicas lisas, tipo tandem, deverá ter peso compatível 

com a espessura da camada; 

 

d) O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a freqüência e 

a amplitude vibratória possam ser ajustadas às necessidades do serviço, e que sua 

utilização tenha sido comprovada em serviços similares; 

 

e) Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverão ser eficientes no que tange 

à obtenção das densidades, preconizadas para a camada, no período em que a 

mistura se apresentar em condições de temperatura que lhe assegurem adequada 

trabalhabilidade. 
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4.7 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS 
 

Serão utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas: 

 

a) Soquetes mecânicos ou placas vibratórias, para a compressão de áreas 

inacessíveis aos equipamentos convencionais; 

 

b)  Pás, enxadas, garfos, rodos e ancinhos, para operações complementares. 

 
5. EXECUÇÃO 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

As seguintes recomendações de ordem geral são aplicáveis à execução do CBUQ: 

 

a) No caso do uso de camada de rolamento esbelta (inferior a 5 cm) em pavimento 

cuja a base é granular (Brita Graduada, Macadame Hidráulico, etc..), deverá ser 

executado um tratamento superficial simples de acordo com as Diretrizes ESP-14 

da PCR, sobre a base previamente impermeabilizada. Este tratamento visa 

melhorar as condições da interface da base com a camada de rolamento; 

 

b)  Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva; 

 

c) A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior  

biselada (chanfrada) da sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento próximo à 

borda; 

 

d) No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas  

camadas, a pintura de ligação entre estas poderá ser dispensada, se a execução da 

segunda camada ocorrer logo após à execução da primeira. 
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5.2 PREPARO DA SUPERFÍCIE 
 

a) A superfície que irá receber a camada de concreto betuminoso deverá se 

apresentar limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais; 
 

b)  Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente 

à aplicação da mistura; 

 

c)  A pintura de ligação deverá apresentar película homogênea e promover adequadas 

condições de aderência, quando da execução do concreto betuminoso. Se 

necessário, nova pintura de ligação deverá ser aplicada, previamente à distribuição 

da mistura; 
 

 
5.3 PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 
 

a)  O concreto betuminoso deverá ser produzido em usina apropriada, que atenda aos 

requisitos apresentados no item 4.3 desta especificação. A usina deverá ser 

calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características 

desejadas para a mistura; 

 

b)  A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deverá ser, 

necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do 

ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 

apresenta viscosidade “Saybolt-Furol” (ME-31 da PCR correspondente ao DNER-

ME 004/94) na faixa de 75 a 95 segundos, admitindo no entanto, viscosidade 

situada no intervalo de 75 a 150 segundos; 
 

b) A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°Cm nem exceder a 177°C. 
  
d)  A temperatura de aquecimento dos agregados, medida nos silos quentes, deverá 

ser de 10 a 15°C superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, 

desde  que não supere a 187°C; 
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e)  A produção de concreto betuminoso e a frota de veículos de transporte deverão 

assegurar a operação contínua da vibroacabadora. 

 
5.4 TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO 
 

a) O concreto betuminoso será transportado da usina ao local de aplicação, em  

caminhões basculantes com caçambas metálicas; 

 

b) A aderência da mistura às chapas da caçamba será evitada mediante a aspersão 

prévia de solução de cal (uma parte de cal para três de água) ou água e sabão. 

Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado, antes do 

carregamento da mistura, basculando a caçamba; 

 

c) As caçambas dos veículos serão cobertas com lonas impermeáveis durante o 

transporte, de forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas 

ocasionais, eventual contaminação por poeira, especialmente, perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. 

 
5.5 DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA 
 

a) A distribuição do concreto betuminoso somente será permitida quando a 

temperatura ambiental se encontrar acima de 10°C, e com tempo não chuvoso; 
 

b) A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 

120°C; 
 

c) Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de 

ligação, a mistura deverá ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo 

aos requisitos anteriormente especificados; 
 

d) Deverá ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente 

aquecimento da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da 
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massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se 

exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica 

que eventualmente tenha esfriado em demasia; 

 

e) Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas deverão ser 

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta 

efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deverá ser, 

no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade 

do serviço; 

 

f) Para o caso de distribuição de massa asfáltica de graduação "fina" em serviços de 

reperfilagem, será empregada motoniveladora, observando a temperatura mínima 

para distribuição de 120°C. 

 
5.6 COMPRESSÃO 
 

a) A compressão da mistura betuminosa terá início imediatamente após a distribuição 

da mesma; 
 

b)  A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às 

características do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a 

compressão à temperatura mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso; 
 

d) A prática mais freqüente de compactação de misturas betuminosas densas 

usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolo de pneumáticos de 

pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas, de acordo com as 

seguintes premissas: 
 

• Inicia-se a rolagem com o rolo pneumático atuando com baixa pressão; 

• Evitar manobras, frenagem e parada sobre a massa quente; 
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