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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 da utilização do macadame hidráulico em camadas 

de sub-bases e bases de pavimentos, de obras sob a jurisdição da Prefeitura do 

Recife. 

 

2. DESCRIÇÃO 

 
Macadame Hidráulico é a camada de base ou sub-base obtida por compressão de 

agregados graúdos, uniformemente distribuídos, cujos vazios são preenchidos por 

agregados menores, pó de pedra ou areia (material de enchimento) a princípio a seco 

e depois, com ajuda de água. A estabilidade da camada é obtida a partir da ação 

mecânica enérgica de compactação. Caso necessário este processo poderá ser 

repetido até se atingir a espessura final desejada. 

 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga dos materiais, 

inclusive água, mão-de-obra e equipamentos adequados, necessários à execução e 

ao controle de qualidade de bases de Macadame Hidráulico, em conformidade com a 

diretriz apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto. 
 

3. MATERIAIS 

Todas as especificações de materiais e normas de ensaios, exceto as explicitadas 

nesta especificação, devem satisfazer as preconizadas pela Prefeitura do Município de 

Recife. 
 

3.1 AGREGADO GRAÚDO 

O agregado graúdo deverá ser constituído por produtos de britagem provenientes de: 

(rocha sã, basalto, granito, gnaisses, etc.), satisfazendo uma das faixas 

granulométricas apresentadas no quadro 3.1. 
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Além do requisito granulométrico, o agregado deverá atender às seguintes condições 

gerais: 

 

a) Deverá ser constituído de fragmentos duros, limpos e duráveis, livre de excesso de 

partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e de outras 

substâncias ou contaminações prejudiciais; 

 

b) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de fosfato de sódio, 

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

perdas iguais ou inferiores a 15%; 

 

c) Para o agregado retido na peneira de 12,5 mm, a porcentagem de desgaste no 

ensaio de Abrasão “Los Angeles” (ME-23 da PCR, correspondente à norma NBR-

6465 do ABNT) não deverá ser superior a 40%; 
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d) O diâmetro máximo recomendado deverá estar compreendido entre 1/2 e 2/3 da 

espessura final de cada camada executada; 

 

e) A espessura final da camada de macadame hidráulico acabado, quando não 

utilizada como base mista, será de no mínimo 10 cm, quando se tratar de 

espessuras superiores a 12 cm, a operação construtiva deverá ser executada em 

mais de uma camada, respeitada a espessura mínima acima. 

 

f) A porcentagem de grãos de forma defeituosa, determinada como indicado a seguir 

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. 

 

3.2 AGREGADO PARA MATERIAL DE ENCHIMENTO 

O material de enchimento deve ser constituído pelos finos resultantes de britagem, 

pedrisco, pó-de-pedra ou por areia, que satisfaçam as faixas granulométricas 

apresentadas no quadro 3.2. 
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A faixa I deverá ser utilizada para material de enchimento do agregado graúdo da faixa 

I. A faixa II deverá ser utilizada para material de enchimento do agregado graúdo das 

faixas II e III. 

 

Além do requisito granulométrico, o agregado para material de enchimento deverá 

atender às seguintes condições gerais: 

 

a) Ser constituído por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de 

partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e de outras 

substâncias ou contaminações prejudiciais; 

 

b) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de fosfato de sódio, 

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

perdas iguais ou inferiores a 18%; 

 

c) Para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste 

no ensaio de Abrasão “Los Angeles” (ME-23 da PCR correspondente à norma 

NBR- 6465 da ABNT) não deverá ser superior a 40%; 

 

d) O equivalente de areia (método DNER-ME-54-97) deverá ser igual ou superior a 

40%. 

 

3.3 AGREGADO PARA CAMADA DE ISOLAMENTO OU BLOQUEIO 

Este material deverá satisfazer uma das faixas granulométricas apresentadas no 

quadro 3.3. 
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Além do requisito granulométrico o material da camada de isolamento ou bloqueio 

deverá atender às seguintes condições gerais: 

 

a) Ser constituído por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de 

partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e de outras 

substâncias ou contaminações prejudiciais; 

 

b) Quando submetidos à avaliação da durabilidade com solução de fosfato de sódio, 

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

perdas iguais ou inferiores a 18%; 

 

c) Para o agregado retido na peneira de 2,00 mm (nº 10), a porcentagem de desgaste 

no ensaio de Abrasão “Los Angeles” (ME-23 da PCR, correspondente à norma 

NBR-6465 da ABNT) não deverá ser superior a 45%. 
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4. EQUIPAMENTOS 

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber 

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

 

O conjunto de equipamentos básicos para a execução do macadame hidráulico 

compreende: 

 

a) Instalação de britagem própria ou de terceiros compatível com as bitolas e as 

produções desejadas; 

 

b) Trator de esteira; 

 

c) Motoniveladora pesada; 

 

d) Pá-carregadeira; 

 

e) Caminhões basculantes; 

 

f) Distribuidor de agregados; 

 

g) Equipamento de compactação constituído por rolos compressores: 

 

 

• de rodas lisas metálicas: estático tipo tandem, com as seguintes características: 

- largura do rastro: maior que 1,40 m; 

- peso estático: 100 kN,com tara tradicional. 
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•  de rodas lisa metálica vibratório, com as seguintes características: 

-  largura do rastro: maior que 1,40 m; 

-  peso estático: maior que 3.300 kgf (33 kN); 

-  amplitude de vibração: variável 

 

•  de rodas pneumáticas de pressão regulável, com as seguintes características: 

-  carga por roda: maior que 2.500 kgf (25kN); 

-  largura do rastro: maior que 1,52 m (60”); 

-  pressão de contrato: de 0,28 a 0,84 MPa (40 a 120 psi). 

 

h) Irrigadeira de no mínimo 5.000 litros, equipada com motobomba, capaz de 

distribuir água uniformemente e sob pressão regulável; 

 

i) Compactadores portáteis vibratórios; 

 

j) Equipamentos e ferramentas complementares: pás, carrinhos de mão, marretas, 

vassourões ou vassouras mecânicas, etc.; 

 

k) Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados. 

 

5. EXECUÇÃO 

5.1 CONDIÇÃO FÍSICA DA CAMADA DE APOIO DO MACADAME HIDRÁULICO 

a) A camada sobre o qual será implantada a sub-base ou base de macadame 

hidráulico deverá ter sido executada de acordo com as condições fixadas pelas 

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

selecionado ou pelas Diretrizes Executivas de Serviços ES-P04 da PCR, no caso 

de reforço de solo brita descontínua ou pela especificação pertinente à camada; 
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b) Caso a execução da camada de macadame hidráulico não se efetue logo após a 

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

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

seguintes determinações: 

 

• Teor de umidade, que deverá ser em torno do teor de umidade ótimo (Hot) de 

compactação, não extrapolando o intervalo de: Hot ± 15% Hot. 

 

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

controle de recebimento da camada executada. 

 

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

ser reconstruídas antes da execução da camada do macadame hidráulico. 

 

c) Eventuais defeitos da superfície da camada de apoio, deverão ser 

necessariamente reparados antes da execução da camada de macadame 

hidráulico. Essa superfície deverá estar perfeitamente limpa e desempenada antes 

da execução do macadame hidráulico. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As seguintes considerações de ordem geral são aplicáveis à execução do Macadame 

Hidráulico: 

 

a) O confinamento lateral do macadame hidráulico é dado pela sarjeta; 

 

b) A camada de macadame hidráulico deverá ser drenada através de um lastro sob a 

sarjeta. Este lastro deverá estar interligado à caixa receptora das "bocas de lobo" 

ou drenos laterais de via, a fim de permitir o escoamento d'água; 

 

 

 



   
 

                                                                                                                                                   
       

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

EMITENTE 
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA  

  
REFERÊNCIA 
 
VOL.5 / ES-P07 

ASSUNTO:  
DIRETRIZES EXECUTIVAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
Diretrizes Executivas de Serviços -  Sub-base e Base de Macadame Hidráulico 

DATA 
 

2003 
 

 
11 

PREFEITURA DO RECIFE 

 

c) Não é admitida a complementação da espessura desejada pela adição excessiva 

de finos, os quais acumulados sobre o agregado graúdo possibilitam o 

aparecimento de trincas, escorregamentos e deformações no revestimento; 

 

d) Quando se desejar camadas de bases ou sub-bases de espessura, superior a 12 

cm, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada. 

 

5.3 CAMADA DE ISOLAMENTO OU BLOQUEIO 

a) A camada de isolamento aplica-se aos casos em que o macadame hidráulico é 

executado diretamente sobre um subleito com material que apresente mais do que 

35%, em peso, passado na peneira de 0,074 mm (nº 200). Sua execução tem por 

objetivo evitar que o agregado graúdo penetre no material subjacente e que, como 

conseqüência, os finos existentes venham a contaminar a camada executada; 

 

b) Esta camada será executada na largura da pista, com espessura, após a 

compressão, de até 3 cm; 

 

c) O espalhamento do material de bloqueio será executado através de 

motoniveladora, devendo ser feita a acomodação da camada por compressão, 

com a utilização de rolo estático liso ou rolo pneumático, em uma ou, no máximo 

duas coberturas. 

 

5.4 DISTRIBUIÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO 

 
a) A execução da camada de agregado graúdo inicia-se pelo carregamento do 

material nos depósitos ou pátios de estocagem da instalação de britagem. A 

operação de carga do material deverá ser procedida de forma criteriosa, evitando a 

utilização de agregados graúdos lamelares ou com excesso de finos; 
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b) Após a operação de carregamento e o transporte por meio de caminhões 

basculantes, faz-se o espalhamento em uma camada de espessura homogênea, 

uniformemente solta.  

 

O espalhamento será feito pelo uso de motoniveladora pesada ou distribuidor de 

agregados, devendo ser evitados os processos que levem à segregação do material; 

 

c) Após o espalhamento do agregado graúdo, poderão ser necessárias as seguintes 

correções: 

 

• Remoção de fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visíveis 

na superfície, e na substituição por agregado graúdo representativo e de boa 

qualidade; 

 

• Correção de pontos com excesso ou deficiência de material, após verificação do 

greide e seção transversal com cordéis, gabaritos, etc. No caso de existir 

deficiência de material, utilizar sempre agregado graúdo representativo e de boa 

qualidade, sendo vedado o uso de agregado miúdo. 

 

5.5 COMPRESSÃO DO AGREGADO GRAÚDO 

a) A compressão inicial deverá ser feita mediante o emprego de rolo compressor de 

rodas lisas metálicas, tipo tandem, com peso estático de 10 a 12 toneladas (tara 

adicional), ou através da utilização de rodas lisas vibratórios, desde que aprovados 

pela Fiscalização em função das edificações existentes ao longo da via. 

 

b) Nos trechos em tangente, a compressão deverá partir sempre, dos bordos para o 

eixo, e nas curvas, do bordo interno para o bordo externo. Em cada passada, o 

equipamento utilizado deverá recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente 

comprimida; 
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c) Eventuais manobras do equipamento de compactação, que impliquem em 

variações direcionais prejudiciais, deverão se processar fora da área de 

compressão; 

 

d) A operação de compressão deverá prosseguir até que se consiga um bom 

entrosamento do agregado graúdo;  

 

e) Após obtenção da cobertura completa da área em compressão, deverá ser feita 

uma nova verificação do greide longitudinal e seção transversal, efetuando, com o 

próprio agregado graúdo, as correções necessárias; 

 

f) Em lugares inacessíveis ao equipamento de compressão ou onde seu emprego 

não for recomendável, a compressão requerida será feita à custa de 

compactadores portáteis, manuais ou mecânicos. 

 

5.6 OPERAÇÕES DE ENCHIMENTO E TRAVAMENTO 

 
a) O material de enchimento, obedecendo a uma das faixas granulométricas 

especificadas, o mais seco possível, será espalhado através de motoniveladoras 

ou distribuidor de agregados, em quantidade suficiente para preencher os vazios 

do agregado graúdo, já parcialmente comprimido; 

 

b) A aplicação do material de enchimento deverá ser feita em uma ou mais vezes, 

durante o processo que deve continuar a compressão com rolos compressores 

vibratórios e/ou estáticos e forçar a sua penetração nos vazios do agregado 

graúdo por meio da atuação de vassouras manuais ou mecânicas; 

 

c) Quando não mais for possível a penetração do material de enchimento a seco, 

será iniciada a irrigação da camada. Simultaneamente, deve-se espalhar mais 

material de enchimento e prosseguir com as operações de compressão; 


