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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 lama asfáltica em 

obras sob a jurisdição da prefeitura do município de Recife. Esta especificação, 

basicamente segue as recomendações da norma ES 314-97 do DNER. 

 
2. DESCRIÇÃO 
 

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

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

qualidade de camadas de lama asfáltica. 

 

Lama asfáltica é a associação em consistência fluida, de agregados ou misturas de 

agregados miúdos, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica e água, 

devidamente espalhada e nivelada. 

 

3. MATERIAIS 
 

Todos os materiais devem satisfazer as especificações em vigor e aprovadas pelo 

DNER. 
 

3.1 MATERIAL BETUMINOSO 
 

Como material betuminoso, podem ser empregados emulsões catrônicas de ruptura 

lenta tipos LA-1C, LA-2C e RL-1C e ainda, emulsão asfáltica especial LA-E, além de 

asfaltos modificados emulsionados, quando indicado no projeto. 
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3.2 AGREGADO 
 
3.2.1 AGREGADO MIÚDO 
 
Será constituído de areia, agregado miúdo, pó-de-pedra ou mistura deles. Suas 

partículas individuais deverão ser resistentes e apresentar moderada angulosidade. 

Deverá estar livre de torrões de argila e de substâncias nocivas e pó-de-pedra deve 

apresentar desgaste “Los Angeles”, igual ou inferior a 4090(DNER-ME 035), 

adesividade com emulsão asfáltica suprior a 9090(DNER-ME 59/94), e equivalente de 

areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/97).  

 
3.2.2 MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER) 
 

O material de enchimento deverá atender a granulometria do quadro abaixo. 

 

Peneira Porcentagem em peso passando 
nº 40 100 
nº 80 95-100 
nº 200 65-100 

 
 

Deverá ser usado cimento Portland, admitindo-se também o uso de material de 

enchimento calcário (pó-de-pedra). 
 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

 

3.3 ÁGUA 
 

Deverá ser limpa, isenta de material orgânica, óleos e outras sustâncias prejudiciais à 

ruptura da emulsão asfáltica. Será empregada na quantidade necessária a promover a 

consistência adequada. 
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3.4 COMPOSIÇÃO DA MISTURA 
 
A dosagem adequada da lama asfáltica será realizada com base no ensaio de 

desgaste “Wet Track Abrasion Test”. O valor máximo tolerado é de 0,08g/cm² (0,52 

g/pol²  - DNER). 
 

A composição granulométrica de mistura de agregados deve satisfazer aos requisitos 

do quadro a seguir: 

  

Peneiras Porcentagem passando em peso  

Polegadas  mm  Mistura fina A  
 Mistura 
média B 

Mistura 
grossa C  

Tolerância da 
Faixa de 
Projeto   

3/8'' 9,5     100 -   
5/16'' 7,9             95-100 ± 5%   
1/4'' 6,35   100 80-100 ± 5%   

4 4,8 100  90-100 70-90 ± 5%   
8 2,4 90-100 65-90 45-70 ± 5%   

16 1,2 65-90 45-70 28-50 ± 5%   
30 0,6 40-65 30-50 19-34 ± 5%   
50 0,3 25-42 18-30 12-25 ± 4%   
100 0,15 15-30 10-21 7-18 ± 3%   
200 0,074 10-20 5-15 5-15 ± 2%   

 

Quantidades 
 

Dependendo do estado do pavimento existente e da finalidade da aplicação da lama 

asfáltica, a taxa de aplicação variará, aproximadamente, de 2 a 4 kg/m² para misturas 

finas, de 4 a 6 Kg/m² para misturas médias e de 4 a 10 kg/m² para misturas grossas. 
 

Deverá ser espalhada em camada uniforme, na espessura do diâmetro máximo dos 

agregados. 
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4. EQUIPAMENTO 
 
4.1 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 
 
Para a limpeza da superfície utilizam-se vassouras mecânicas ou jato de ar 

comprimido, ou qualquer outro equipamento permitido pela Fiscalização. 

 
 
4.2 EQUIPAMENTO DE MISTURA E DE ESPALHAMENTO 
 
A lama asfáltica deve ser executada por equipamento apropriado, que aparente as 

seguintes características mínimas: 

• Silo para o agregado miúdo, com capacidade mínima de 3m³; 

• Depósitos separados, para água e emulsão asfáltica, com capacidade individual 

mínima de 1500 litros; 

• Depósito para material de enchimento, com alimentador automático; 

• Sistema de circulação e alimentação do ligante betuminoso, correlacionado, por 

acoplagem direta ou não, com sistema de alimentação do agregado miúdo, de 

modo a assegurar perfeito controle do traço, quer em operação contínua, quer em 

operação por traço; 

• Sistema misturador, “pugmill”, do tipo de pás móveis a corpo fixo, capaz de 

processar uma mistura uniforme e de despejar a massa diretamente sobre a pista, 

em operação contínua, sem processo de segregação; 

• Chassi – Todo o conjunto descrito nos itens anteriores é montado sobre um chassi 

móvel autopropulsado, ou atrelado a um cavalo mecânico, ou trator de pneus. Um 

chassi de caminhão é preferível a qualquer outro, devido à maior mobilidade e ao 

mais fácil controle da velocidade de operação; 

• Caixa distribuidora – esta peça se apóia diretamente sobre o pavimento e é 

atrelada, por correntes, ao chassi. Deverá ser montada sobre borracha neoprene, 

ter largura regulável para 3,5 m (meia pista) e ser suficientemente pesada para 

garantir uniformidade de distribuição e bom acabamento. 
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Deverá ser atrelada na parte traseira da caixa uma lona com comprimento igual a esta 

e largura de 80 a 100 cm. 

 

Em casos especiais, a critério da fiscalização, a mistura pode ser executada, na pista, 

manualmente. Neste processo, a mistura é realizada em betoneiras, derramada 

diretamente sobre a pista e espalhada uniformemente por operários munidos de rodos 

e vassourões apropriados. O processo manual é, entretanto, falho e moroso, podendo 

ser adotado apenas em obras de pequeno vulto. 

 

5. EXECUÇÃO 
 
5.1 SINALIZAÇÃO, LIMPEZA E PREPARO DA PISTA 
 
Nas vias com tráfego, os serviços com asfáltica exigem uma sinalização muito 

eficiente. Para as emulsões catiônicas, dependendo das condições de umidade e 

temperatura do ar, o prazo mínimo de interrupções, da faixa trabalhada, considerando 

o tempo de operação e o de ruptura da emulsão, deverá variar entre 1 e 4 horas. 

 

O tráfego deverá ser da faixa a ser trabalhada (meia pista), numa extensão mínima de 

100 m. A faixa deverá ser muito bem limpa, com vassouras mecânicas ou manuais. 

Ao mesmo tempo será feita inspeção da faixa, para assinalar qualquer trinca, fissura 

ou outros pequenos defeitos do pavimento, os quais deverão ser corrigidos, com a 

própria lama asfáltica, aplicada por irrigadores manuais do tipo bico de pato. 

 

5.2 ESPALHAMENTO DA LAMA ASFÁLTICA 
 
Uma vez preparada e sinalizada a pista, o equipamento será colocado em posição, 

com a caixa distribuidora perfeitamente centrada, em relação à faixa de trabalho. Com 

mangueira d’água do equipamento, umedece-se toda a superfície do pavimento e 

retardar a penetração da emulsão. A partir do início da operação, esse umedecimento 

é realizado pela barra espargidora do equipamento. Abrem-se todas as comportas de 
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alimentação dos agregados, emulsão, água e material de enchimento, de acordo com 

o traço projetado e as tabelas de abertura do equipamento, pondo o “pugmill” a 

funcionar, até produzir quantidade de massa suficiente à alimentação de toda a área 

interna da caixa distribuidora. 

 

Além do operador da máquina, haverá um operário, de cada lado da caixa, munido de 

rodo de borracha, promovendo, quando necessário, uniformidade e distribuição da 

massa dentro da caixa distribuidora. 

 

Com velocidade uniforme, a mais reduzida possível, é dada a partida do veículo e 

iniciada a operação. Em condições normais a operação se processa com bastante 

simplicidade. A maior preocupação requerida consiste em, da parte do operador, 

observar a consistência da massa, abrindo ou fechando a alimentação d’água, de 

modo a obter uma consistência uniforme e, da parte dos operários auxiliares, em 

manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa. 

 

5.3 LIMPEZA E PRESERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
Logo após a descarga completa do equipamento, máquina será retirada da pista e 

estacionada em local apropriado, para se proceder à sua indispensável limpeza, antes 

que se inicie o rompimento da emulsão retida nas suas diversas peças. As partes 

principais a serem limpas são a bomba de emulsão e as borrachas neoprene da caixa 

distribuidora. A bomba de emulsão é facilmente limpa com a introdução e circulação 

de pequena quantidade de óleo diesel. As demais peças podem ser limpas com o 

auxílio da mangueira d’água do equipamento, desde que ainda não se tenha 

processado a quebra da emulsão. 

 

Além dessa limpeza especial, que deverá ser realizada logo após cada operação do 

equipamento, deverá haver uma limpeza geral, no final de cada dia de serviço, a fim 

de garantir a preservação de equipamento. 
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5.4 CORREÇÃO DE FALHAS E COMPACTAÇÃO PELO TRÁFEGO 
 

As possíveis falhas de execução, tais como escassez ou excesso de massa, 

irregularidades na emenda de faixas etc., deverão ser corrigidas imediatamente após 

a execução. A escassez é corrigida com adição de massa e os excessos com a 

retirada, por meio de rodos de madeira, ou de borracha, após estas correções, a 

superfície áspera deixada será alisada com a passagem suave de qualquer tecido 

espesso, umedecido com a própria massa, ou com emulsão. Os sacos de aniagem 

são muito adequados para o acabamento final dessas correções. 

 

Duas ou três horas após o espalhamento da lama asfáltica, com emulsão catiônica, a 

superfície tratada deverá ser submetida  à ação compactadora e de alisamento pelo 

tráfego. É importante que a faixa trabalhada seja reaberta ao tráfego, logo que a 

massa de lama asfáltica tenha adquirido consistência suficiente para não se deixar 

desagregar pela passagem dos veículos. 
 

Em vias sem tráfego, serão, preferencialmente, empregados rolos pneumáticos 

compactadores. 
 

 

6. CONTROLE 
 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à 

metodologia indicada pelo DNER. 

 

6.1 CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 
 
O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

• 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para o carregamento a ser utilizado na 

obra; 

• 1 ensaio de resíduo por evaporação, para o carregamento a ser utilizado na  obra; 

• 1 ensaio de peneiramento, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

 
9  



   
 

                                                                                                                                                            
                                                          

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 

VOL.5 / ES-P16 
ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Diretrizes Executivas de Serviços – Lama Asfáltica 

DATA 
 
      2003 

PREFEITURA DO RECIFE 

 
 

• 1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t; 

• 1 ensaio de carga de partícula, para o carregamento a ser utilizado na obra; 

• 1 ensaio de mistura com cimento para o carregamento a ser utilizado na obra. 

 

6.2 CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS 
 
O controle dos agregados constará do seguinte: 

• 2 ensaios de granulometria de cada agregado por dia de trabalho; 

• 2 ensaios de adesividade, a cada lote de agregado que chegar a obra; 

• 1 ensaio de equivalente de areia, por dia. 

 

6.3 CONTROLE DE QUANTIDADE DO LIGANTE BETUMINOSO 
 
A quantidade de ligante betuminoso deverá ser determinada, pelo menos duas vezes 

por dia, fazendo-se a extração do betume com aparelho Soxhlet. A porcentagem de 

ligante poderá variar, no máximo, ± 0,5% da fixada no projeto. 

 

6.4 CONTROLE DE GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 
 
O controle da graduação da mistura de agregados deverá ser feito, no mínimo, duas 

vezes por dia e as tolerâncias serão dadas no traço pré-determinado. 

 

7.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
7.1 MEDIÇÃO 
 
A lama asfáltica será medida na pista através da área efetivamente executada, de 

acordo com o projeto, em metros quadrados, considerando-se a granulometria da 

mistura envolvendo a aquisição, carga, descarga e estocagem de todos os materiais 

empregados, inclusive seu transporte à central fabricação e aplicação da mesma. 
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