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Resumo
Este documento define a sistemática a ser empregada na
execução de camada do pavimento flexível, pela confecção de misturas asfálticas mornas, utilizando ligante as-

fáltico, aditivo surfactante, agregados e material de enchimento (filler). São também apresentados os requisitos

concernentes a materiais, equipamentos, execução, in-

clusive plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de con-
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This document provides the method of executing the layer

Esta Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Ro-

phalt, including binder, surfactant agent, mineral aggre-

visando estabelecer a sistemática empregada na execu-

of a road flexible pavement, making use of warm mix as-

gates, and filer. It also defines the requirements concerning material, equipment, execution and quality control of

the materials in use, as well as the criteria for acceptance
and rejection and measurement of the services.
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doviárias – IPR/DPP para servir como documento base,

ção e controle de qualidade da mistura asfáltica mornas,
com uso de surfactante. Esta Norma está formatada de
acordo com a norma DNIT 001/2009-PRO.
1

Objetivo

Esta norma tem por objetivo estabelecer a sistemática a

ser empregada na produção e aplicação de misturas asfálticas mornas, com uso de surfactante, para utilização na
construção de camadas de pavimentos, de acordo com os
alinhamentos, greide e seção transversal do projeto.
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Referências normativas

i.

Os documentos relacionados neste item serviram de

grante desta Norma. As edições apresentadas são as

j.

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – Reso-

k.

lução ANP nº 19, de 11/07/2005, DOU
AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – Reso-

lução ANP nº 39, de 24/12/2008, DOU
26/12/2008. Rio de Janeiro, 2008.

c.

Usinadas Mornas.
l.

standards. Philadelphia, Pa., 1978.
e.

Test): test. In: ____. 1978 annual book of ASTM
standards. Philadelphia, Pa., 1978.
f.

neiro, 1996.

m. _____. DNER-EM 367/97: material de enchimento para misturas asfálticas: especificação

ties using the british pedulum testes. In:

An-

nual book of ASTM standards. West Conshohocken, Pa. 2013.
g.

_____ ASTM E 965-96 (2006): Standard test

method for measuring pavement macrotexture
depth using a volumetric technique. In:

An-

nual book of ASTM standards. West Conshohocken, Pa. 2006.
h.

de material. Rio de Janeiro: IPR, 1997.
n.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉC-

NICAS NBR 15617. Misturas asfálticas - Determinação do dano por umidade induzida. Rio de

_____. DNER-ME 003/99: material asfáltico –

determinação da penetração: método de ensaio.
Rio de Janeiro: IPR, 1999.

o.

_____. DNER-ME 004/94: material asfáltico –

determinação da viscosidade “Saybolt-Furol” a

alta temperatura: método de ensaio. Rio de Ja-

_____ ASTM E 303-93 (2013): Standard test

method for measuring surface frictional proper-

. Corpo normativo ambiental

para empreendimentos rodoviários. Rio de Ja-

____. ASTM D 2872: effect of heat and air on a

moving film of asphalt (Rolling Thin-Film Oven

DE RODAGEM. DNER-ISA 07: impactos da
eliminação. In:

on asphaltic materials (Thin-Film Oven Test):
teste. In: ______. 1978 annual book of ASTM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS
fase de obras rodoviárias – causas/ mitigação/

lução ANP nº 32, de 21/07/2010, DOU
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MA-

TRUTURA DE SANTA CATARINA. DEINFRA –

de Serviço. Camadas de Misturas Asfálticas

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO – Reso-

TERIALS. ASTM D 1754: effect of heat and air

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAES-

SC-ES-P-10/16. Pavimentação- Especificação

22/07/2010. Rio de Janeiro, 2010.
d.

Propriedades reológicas de materiais não newneiro: 2004.

12/07/2005. Rio de Janeiro, 2005.
b.

_____. NBR 15529:2004. Asfalto borracha tonianos por viscosímetro rotacional Rio de Ja-

mendando-se que sempre sejam consideradas as edia.

sos - Determinação da viscosidade em tempecional. Rio de Janeiro: 2004.

que estavam em vigor na data desta publicação, recoções mais recentes, se houver:

_____. NBR 15184:2004. Materiais betuminoraturas elevadas usando um viscosímetro rota-

base à elaboração desta Norma e contêm disposições

que, ao serem citadas no texto, se tornam parte inte-
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neiro: IPR, 1994.
p.

_____. DNER-ME 024/94: Pavimento: determi-

nação das deflexões pela viga Benkelmann. Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

q.

_____. DNER-ME 035/98: agregados – determi-

nação da abrasão “Los Angeles”: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1998.

r.

_____. DNER-ME 043/95: misturas asfálticas a

quente – ensaio Marshall: método de ensaio.
Rio de Janeiro: IPR,1995.

s.

Janeiro, 2015.

_____. DNER-ME 053/94: misturas asfálticas –

percentagem de betume: método de ensaio. Rio
de Janeiro: IPR,1994.

t.

_____. DNER-ME 054/97: equivalente de areia:
método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1997.
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_____. DNER-ME 078/94: agregado graúdo –

gg. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES-

adesividade a ligante asfáltico: método de en-

TRUTURA

saio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.
v.

Anel e Bola – Método de ensaio. Rio de Janeiro:

dade a ligante asfáltico: método de ensaio. Rio

IPR, 2010.

hh. _____. DNIT 070/2006-PRO: condicionantes

_____. DNER-ME 083/98: agregados – análise

ambientais das áreas de uso de obras. Procedi-

granulométrica: método de ensaio. Rio de Ja-

mento. Rio de Janeiro: IPR, 2006.
ii.

_____. DNER-ME 086/94: agregados – deter-

minação do índice de forma: método de en-

jj.

_____. DNER-ME 089/94: agregados – avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções

kk. _____. DNIT 136/2010:- ME Pavimentação As-

_____. DNER-ME 148/94: material asfáltico –

fáltica: misturas asfálticas – determinação da re-

determinação dos pontos de fulgor e combustão

sistência à tração por compressão diametral:

(vaso aberto Cleveland): método de ensaio. Rio

método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 2010.

de Janeiro: IPR, 1994.

ll.

aa. _____. DNER-PRO 164/94 – Calibração e controle de sistemas de medidores de irregulari-

_____. DNIT 031/2006:- ES Pavimento flexíveis

– Concreto Asfáltico – Especificação de Serviço.
Rio de Janeiro: IPR, 2006.

dade de superfície do pavimento (Sistemas In3

Definição

gularidade de superfície de pavimento com sis-

3.1

Mistura asfáltica morna com uso de surfac-

cedimento. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

Produto resultante do processamento, em usina apropri-

bb. _____. DNER- PRO 182/94 – Medição de irre-

tema integradores IPR/USP e Maysmeter: procc. _____. DNER-PRO 277/97: metodologia para

controle estatístico de obras e serviços: procedimento: Rio de Janeiro: IPR, 1997.

dd. _____. DNER-ME 401/99: agregados – determinação de índice de degradação de rochas
após compactação Marshall com ligante IDml e

sem ligante IDm: método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1999.

ee. _____. DNER-ES 385/99: Pavimentação – con-

creto asfáltico com asfalto polímero. Especificação de Serviço. Rio de Janeiro: IPR, 1999.

ff.

vel – Concreto asfáltico com asfalto borracha,
ficação de material. Rio de Janeiro: IPR, 2009.

ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.

tegradores IPR/USP e Maysmeter).

_____. DNIT 112/2009 – EM: Pavimentos flexí-

via úmida, do tipo “Terminal Blending” - Especi-

de sulfato de sódio ou de magnésio: método de
z.

_____. DNIT 011/2004-PRO: gestão da quali-

dade em obras rodoviárias: procedimento. Rio
de Janeiro: IPR, 2004.

saio. Rio de Janeiro: IPR, 1994.
y.

DNIT

ção do ponto de amolecimento – Método do

_____. DNER-ME 079/94: agregado - adesivi-

neiro: IPR, 1998.
x.

TRANSPORTES.

131/2010-ME: Materiais asfálticos – Determina-

de Janeiro: IPR, 1994.
w.

DE

_____. DNER-ES 195/97: Agregado – determi-

nação de absorção e da massa específica de

agregado graúdo. Método de ensaio. Rio de Janeiro: IPR, 1997.

tante

ada para misturas homogêneas, devidamente dosadas

de agregados minerais graduados e material asfáltico,

espalhadas e compactadas em temperaturas, no mínimo

de 25°C inferiores àquelas utilizadas nas misturas a
quente, mediante incorporação de aditivo surfactante no
ligante asfáltico.

3.2 Surfactantes

São agentes químicos caracterizados pela capacidade

de alterar as propriedades superficiais e interfaciais dos

líquidos, agindo de forma a proporcionar a redução da

tensão superficial na interface ligante asfáltico/agregado,

promovendo assim, uma boa compactação do material,
mesmo com temperaturas de trabalho inferiores as convencionais.

NORMA DNIT xxx/2016–ES
4

Condições Gerais

base e reperfilagem.

Não é permitida a execução dos serviços, objeto

b)

excesso de umidade.

Cimentos Asfálticos de Petróleo Modificados por
Polímero Elastômero, estabelecidos na resolu-

A mistura asfáltica morna somente deve ser fabri-

c)

buidor certificado de resultados de análise dos en-

Cimentos Asfálticos de Petróleo Modificados, in-

dustrialmente, por Borracha Moída de Pneus,

de dezembro de 2008.

para transporte com destino ao canteiro de serviço,



se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10



dias. Deve trazer também indicação clara da sua pro-

É de responsabilidade do executante a proteção dos
serviços e materiais contra a ação destrutiva das

águas fluviais, do trânsito e de outros agentes que

CAP-65/90 – E.

– Regulamento Técnico ANP nº 05/2008 de 26

dente à data de fabricação ou ao dia de carregamento

obra.



CAP-60/85 – E, e

ção nº 39, de 24 de dezembro de 2008, da ANP

de acordo com o ligante asfáltico utilizado, correspon-

tância de transporte entre a refinaria e o canteiro de

CAP-55/75 – E,

Tipo Terminal Blend, estabelecidos na resolu-

saios de caracterização exigidos pela especificação,

cedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e dis-




cada, transportada e aplicada quando a temperatura

à obra deve apresentar por parte do fabricante/distri-

CAP-85/100.

– Regulamento Técnico ANP nº 04/2010.

superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de

Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar



CAP-50/70, e

ção nº 32, de 21 de setembro de 2010, da ANP

desta Especificação, em dias de chuva, ou quando a

ambiente for superior a 5ºC.

CAP-30/45,



A mistura asfáltica morna pode ser empregada como

camada de rolamento, camada de ligação (binder),



4

CAP AB 8, e
CAP AB 22.

NOTA: Para o CAP modificado com borracha (via úmida),
tipo AB 8, a Viscosidade Brookfield (175°C, 20rpm, spindle 3) deverá atender o limite entre 1400 a 1700 cP.
5.1.2 Agregados

possam danificá-los.

5.1.2.1 Agregados Graúdos

5

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória, seixo

Condições Específicas

5.1 Materiais
Os materiais constituintes da mistura asfáltica morna
são agregado graúdo, agregado miúdo, material de
enchimento (filer), ligante asfáltico e aditivo, os quais

devem satisfazer às Normas pertinentes, e às Especificações aprovadas pelo DNIT.
5.1.1

Cimento asfáltico de Petróleo

Podem ser empregados os seguintes tipos de cimento asfáltico de petróleo, já incorporados com o
aditivo:
a)

Cimentos Asfálticos de Petróleo, estabelecidos

na resolução n. 19, de 11 de julho de 2005, da
ANP – regulamento Técnico ANP nº 03/2005:

rolado preferencialmente britado, sendo constituído de

fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e

de substâncias nocivas e apresentar as seguintes características:
a)

Absorção inferior a 2% (DNER-ME 195/97);

b)

Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%

(DNER-ME 035/98); admitindo-se excepcionalmente agregados com valores maiores, no caso

de terem apresentado comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior;

NOTA: Caso o agregado graúdo a ser usado apresente

um índice de desgaste Los Angeles superior a 50%, poderá ser usado o Método DNER-ME 401/99 – Agregados

– determinação de degradação de rochas após compactação Marshall, com ligante IDml, e sem ligante IDm, cujos
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valores das tentativas de degradação para julgamento

Neste caso a razão da resistência à tração por

Asfáltico Usinado a Quente são: IDml ≤ 5% e IDm ≤ 8%.

imersão (DNER 136/2010-ME) deve ser supe-

da qualidade de rochas destinadas ao uso do Concreto
c)
d)

compressão diametral estática antes e após a
rior a 0,75.

Índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME

086/94);

c)

Se o concreto asfáltico tiver dope deverão tam-

bém ser executados os ensaios de RTFOT

Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME

(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-1754) e de

089/94).

5.1.2.2 Agregados Miúdos
O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mis-

degradação produzida pela umidade (NBR
15617:2015 e DNIT 136/2010-ME).
5.2

Composição da Mistura

tura de ambos. Suas partículas individuais devem ser re-

A composição da mistura asfáltica morna deve satisfazer

tâncias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia

percentuais do ligante asfáltico determinados pelo pro-

sistentes, estando livres de torrões de argila e de subsigual ou superior a 55% (DNER-ME 054/97).
5.1.2.3 Material de Enchimento (Filler)
Deve ser colocado em todas as misturas na proporção
de, no mínimo, 0,5%.

Quando da aplicação deve estar seco e isento de grumos, e deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta,

pós-calcários, cinza volante, etc; de acordo com a Norma
DNER-EM 367/97.

aos requisitos no que diz respeito à granulometria e aos
jeto da mistura, atendendo as especificações. Além das

faixas granulométricas encontradas nos normativos DNIT

031/2006-ES, DNIT 112/2009-ES e DNER-ES 385/99,
para misturas com ligante asfáltico modificado com polí-

mero e modificado com borracha, podem, também, serem utilizadas as faixas do quadro seguinte.

Série

Abertura

ASTM

(mm)

I

1”

25,4

100

¾”

19,1

95 - 100

100

NOTA: Na produção dos agregados, durante a britagem,

aditivado e os agregados graúdos ou miúdos, pode ser

empregado melhorador de adesividade na quantidade fi-

II

Tolerâncias máx.
± 7%
± 7%

½”

12,7

83 - 97

90 - 100

± 7%

9,5

65 - 70

83 - 87

± 7%

N° 4

4,8

28-42

28-42

± 5%

N° 10

2

14-24

14-24

± 5%

N° 40

0,42

-

-

-

N° 80

0,18

-

-

-

N° 200

0,075

0-6

0 -6

± 2%

gado para a redução de pó.

Não havendo boa adesividade entre o ligante asfáltico

Gap Graded

3/8”

é vedada a utilização da técnica de umidificação do agre5.1.2.4 Melhorador de adesividade

Faixa Descontínua

Peneira de malha quadrada

xada no projeto. É recomendável a utilização de cal hi-

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é

dade.

As porcentagens de ligante se referem à mistura de agre-

dratada calcítica tipo CH-1 como melhorador de adesiviA determinação da adesividade do ligante com o melhorador de adesividade é definida pelos seguintes ensaios:
a)
b)

Método para determinação da adesividade a ligante, agregado – DNER-ME 079/94

Método de ensaio para determinar a resistência

de misturas asfálticas compactadas à degrada-

ção produzida pela umidade (NBR 15617:2015).

inferior a 2/3 da espessura da camada.

gados, considerada como 100%. Para todos os tipos a

fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve
ser inferior a 4% do total.
a)

Deverá ser utilizado o método Marshall para de-

terminação da porcentagem de vazios, relação
betume/vazios, estabilidade mínima (DNER-ME

043/95) e resistência à tração por compressão
diametral (DNIT136/2010-ME), cujos os limites
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devem atender os normativos DNIT 031/2006-

silo adequado para o filler, conjugado com dispositi-

As Especificações Complementares podem fi-

c)

ES, DNIT 112/2009-ES e DNER-ES 385/99).
b)

xar outra energia de compactação;

c)

As misturas devem atender às especificações

de relação betume/vazios ou aos mínimos de

vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

VAM – Vazios do Agregado Mineral
Tamanho Nominal Máximo do agregado

VAM Mínimo (%)

#

mm

1”

25,4

12

1/2”

12,7

14

1½”
3/4”
3/8”

5.3

38,1
19,1
9,5

11
13
15

Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços
serão adequados aos locais de instalação das obras,
atendendo ao que dispõem as especificações para os
serviços.

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos:
a)

vos para a sua dosagem.

Usina para misturas asfálticas mornas;

A usina a ser utilizada deve ser a gravimétrica.

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de
misturador capaz de produzir uma mistura uniforme.

Um termômetro com proteção metálica e escala de
90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deve ser fixado no

dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do

misturador. A usina deve ser equipada além disto,
com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos ter-

mométricos aprovados, colocados na descarga do

secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. A usina
deve possuir termômetros nos silos quentes.

A usina deve possuir silos de agregados múltiplos,

com pesagem dinâmica e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando
e quadros de força. Tais partes devem estar instala-

das em recinto fechado, com os cabos de força e comandos ligados em tomadas externas especiais

Depósito para ligante asfáltico:

Os depósitos para o ligante asfáltico devem possuir

dispositivos capazes de aquecer o ligante nas tem-

peraturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos

também devem evitar qualquer superaquecimento

localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculação para o ligante asfáltico, de modo a garantir

a circulação, desembaraçada e contínua, do depó-

sito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente
para, no mínimo, três dias de serviço.
b)

6

Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo,

três vezes a capacidade do misturador e ser dividi-

dos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropria-

das do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um

para esta aplicação. A operação de pesagem de

agregados e do ligante asfáltico deve ser semi-automática com leitura instantânea e acumuladora, por
meio de registros digitais em “display” de cristal lí-

quido. Devem existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos

de ligantes asfálticos e para seleção de velocidade
dos alimentadores dos agregados frios.

O sistema de coleta de pó deve ser realizado por via

seca, mediante filtro de manga. O material fino coletado deve ser devolvido, no todo ou em parte, ao
misturador.

O misturador deve ser do tipo “pugmill”, com duplo

eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivos de descarga

de fundo ajustável e controlador do ciclo completo da
mistura.

Por motivo justificado pode também ser utilizada
uma usina do tipo tambor/secador/misturador, de

NORMA DNIT xxx/2016–ES
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duas zonas (convecção e radiação). Neste caso, de-

O equipamento em operação deve ser suficiente

chama do secador não atinge o ligante asfáltico, com

enquanto está se encontrar em condições de traba-

vem ser utilizadas as usinas contra-fluxo, em que a

para compactar a mistura na densidade de projeto,

misturador externo tipo pugmill ou rotativo. O sistema

lhabilidade.

de controle de dosagem deve ser, preferencial-

O rolo liso tipo tandem metálico deve ter massa com-

mente, automatizado e sincronizado entre os dife-

patível com a espessura da camada.

rentes tipos de agregados e o ligante asfáltico, com

Para misturas descontínuas do tipo “gap graded”, uti-

pesagem individual dos silos e dosador de massa do
ligante. A usina deve ser provida de: coletor de pó,

liza-se, exclusivamente, o rolo também metálico.

alimentador de “filler” e sistema de descarga de mis-

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser

raste com comporta do tipo “clam-shell” ou, alterna-

modo a garantir condições apropriadas de operação, sem

tura asfáltica por intermédio de transportador de artivamente, em silos de estocagem.
d)

Caminhões basculantes para transporte da mistura;

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do

concreto asfáltico usinado a quente, devem ter ca-

çambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeira-

mente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino,
óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar

a aderência da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico
(óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida.

As caçambas devem ser providas de lona impermeável para proteção da mistura.
e)

Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento

deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no

vistoriado antes do início da execução do serviço de
o que, não será autorizada a sua utilização.
5.4

Execução

5.4.1 Pintura de ligação
Antes de iniciar a construção da camada de concreto as-

fáltico, a superfície adjacente deve estar limpa e pintada
ou imprimada.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da
imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido

trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido
a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc.,
deve ser feita uma pintura de ligação.
5.4.2 Temperatura do ligante
A temperatura do cimento asfáltico empregado na mis-

tura deve ser determinada para cada tipo de ligante, já
incorporado o aditivo para mistura morna, em função da
relação temperatura-viscosidade.

alinhamento, cotas e abaulamento definidos no pro-

Para o ligante asfáltico convencional, não modificado, a

riamente, com dispositivo eletrônico para correções

fáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa

jeto. As acabadoras devem ser equipadas, obrigatode irregularidade, aquecimento da mesa e com sis-

tema de vibração que permita pré-compactação na
mistura espalhada.
f)

Equipamento para compactação;

O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo

tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos

que permitam a calibragem de variação da pressão
dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm².

temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asde 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94), in-

dicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a
95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a
107°C nem exceder a 177°C.

Para o ligante asfáltico modificado por polímero, a tem-

peratura deverá ser determinada, em função da relação
temperatura-viscosidade
15184:2004.

Brookfield,

conforme

NBR
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Para o ligante asfalto borracha, a temperatura deverá ser

de compactação deverá ser a mais elevada que a mis-

dade Brookfield, conforme NBR 15529:2004.

talmente, para cada caso, considerando a redução mí-

determinada, em função da relação temperatura-viscosi-

tura asfáltica consiga suportar, sendo fixada, experimen-

nima de 25°C da temperatura da mistura quente conven-

5.4.3 Aquecimento dos agregados

cional.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão va-

A temperatura de aquecimento dos agregados deverá ser

riável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual

definida conforme orientação do fabricante do aditivo sur-

deve ser aumentada à medida que a mistura seja com-

factante para que as considerações desta normativa, es-

pactada, e, consequentemente, suportando pressões

tabelecidas para compactação no item 5.4.6, sejam aten-

mais elevadas.

didas.

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitu-

5.4.4 Produção da mistura morna

dinalmente, continuando em direção ao eixo da pista.

Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compac-

A produção da mistura morna é efetuada em usinas apro-

tação deve começar sempre do ponto mais baixo para o

priadas, conforme anteriormente especificado.

ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura ro-

5.4.5 Transporte da mistura morna

lada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdu-

rará até o momento em que seja atingida a compacta-

A mistura morna produzida deve ser transportada, da

ção especificada

usina ao ponto de aplicação, nos veículos especificados

no item 5.3 quando necessário, para que a mistura seja

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de di-

colocada na pista à temperatura conforme item 5.4.6.

reção e inversões bruscas da marcha, nem estaciona-

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro

mento do equipamento sobre o revestimento recém –

material aceitável, com tamanho suficiente para proteger

rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas adequa-

a mistura.

damente, de modo a evitar a aderência da mistura.

O carregamento dos caminhões deve ser realizado de

5.4.7 Abertura ao tráfego

çamba, primeiro na frente, segundo na traseira e, por úl-

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos

5.4.6 Distribuição e compactação a mistura

6

forma a evitar a segregação da mistura dentro da catimo, no meio.

sem tráfego, até atingir a temperatura ambiente.
Manejo Ambiental

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por

Objetivando evitar a degradação do meio ambiente, deve

item 5.3.

preendimento – o Projeto de Engenharia, os Programas

equipamentos adequados, conforme especificado no
Após a distribuição da mistura morna, tem início a rolagem. A temperatura de rolagem e compactação está
condicionada à natureza da mistura e as características

do equipamento utilizado. E para temperatura de aplicação, na mesa acabadora, recomenda-se:



Para temperatura ambiente entre 5° a 10°C, a

temperatura de mesa mínima de 125°C;

Para temperatura ambiente acima de 10°C, a

temperatura de mesa mínima de 120°C;

Não é permitido o espalhamento da mistura morna, na

frente da acabadora, por meios manuais. A temperatura

ser observado o que estabelece a documentação do em-

Ambientais pertinentes do Plano Básico Ambiental –
PBA, assim como a Norma DNIT 070/2006-PRO e as recomendações/exigências dos órgãos ambientais.
7

Inspeção

7.1

Controle de Insumos

Compete ao executante a realização de testes e ensaios

que demonstrem a seleção adequada dos insumos e a
realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade com esta Norma.

NORMA DNIT xxx/2016–ES

Todos os materiais utilizados na fabricação de Concreto

7.2

rio, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e sa-

O controle da produção (Execução) do Concreto Asfáltico

Asfáltico (Insumos) devem ser examinados em laboratótisfazer às especificações em vigor.

7.1.1 Cimento Asfáltico de Petróleo
Para o controle da qualidade do cimento asfáltico de pe-

tróleo deverá ser atendido os itens 7.1.1 dos normativos

DNER-ES 385/99; DNIT 031/2006-ES e DNIT 112/2009ES, de acordo com o cimento asfáltico utilizado.

Controle de Execução

9

deve ser exercido através de coleta de amostras, ensaios

e determinações feitas de maneira aleatória de acordo
com o Plano de Amostragem Aleatória (ver subseção
7.4).

7.2.1 Controle da usinagem do concreto asfáltico
a)

7.1.2 Agregados

amostras coletadas na pista, logo após a passa-

guinte:

gem da acabadora.

Ensaios de rotina

A porcentagem de ligante na mistura deve res-

peitar os limites estabelecidos no projeto da mis-

- 02 Ensaios de granulometria do agregado, de cada

tura, devendo-se observar a tolerância máxima

silo quente, por jornada de 8 horas de trabalho

de ± 0,3.

(DNER-ME 083/98);

Deve ser executada uma determinação, no mí-

- 01 Ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME
054/97);

nimo, a cada 700m2 de pista.
b)

- 01 Ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por jornada de 8 horas de trabalho

resultantes das extrações citadas na alínea "a".

A curva granulométrica deve manter-se contí-

nua, enquadrando-se dentro das tolerâncias es-

Somente quando houver dúvidas ou variações
- 01 Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME
035/98);

- 01 Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-

dos

(DNER-ME 083/98) da mistura dos agregados

Ensaios eventuais

quanto à origem e natureza dos materiais.

Controles da graduação da mistura de agregaDeve ser procedido o ensaio de granulometria

(DNER-ME 083/98).
b)

(DNER-ES 053/94)

Devem ser efetuadas extrações de asfalto, de

O controle da qualidade dos agregados consta do sea)

Controles da quantidade de ligante na mistura

pecificadas no projeto da mistura.
c)

Controles de temperatura
Somente quando houver dúvidas ou variações
quanto à origem e natureza dos materiais.

ME 079). Se o concreto asfáltico contiver dope tam-

- do agregado, no silo quente da usina;

(ASTM D-2872) ou ECA (ASTM-D-1754) e de degra-

- do ligante, na usina;

DNIT-ME 136/2010);

- da mistura, no momento da saída do mistura-

bém devem ser executados os ensaios de RTFOT

dação produzida pela umidade (NBR 15617:2015 e
- 01 Ensaio de índice de forma do agregado graúdo
(DNER-ME 086/94);

dor;

As temperaturas podem apresentar variações

de ± 5ºC das especificadas no projeto da mistura.

NORMA DNIT xxx/2016–ES
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Controles das Características da Mistura

Deve ser medida por ocasião da extração dos cor-

Devem ser realizados ensaios Marshall em três

e dos bordos; antes e depois do espalhamento e

corpos-de-prova de cada mistura por jornada de

oito horas de trabalho (DNER- ME 043/95), também o ensaio de tração por compressão diame-

pos-de-prova na pista, ou pelo nivelamento, do eixo

compactação da mistura. Admite-se a variação de ±
5% em relação às espessuras de projeto.

tral a 25°C (DNIT 136/2010 - ME), e o dano por

b)

rial coletado após a passagem da acabadora.

A verificação do eixo e dos bordos deve ser feita du-

loco, imediatamente antes do início da compac-

versas seções correspondentes às estacas da loca-

umidade induzida (NBR 15617/2015), em mateOs corpos-de- prova devem ser moldados in
tação da massa. Os valores de estabilidade, e

da resistência à tração por compressão diametral devem satisfazer ao especificado.
7.2.2 Espalhamento e compactação na pista
Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o

espalhamento da massa imediatamente antes de iniciada

a compactação. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerância de ± 5°C.

O controle do grau de compactação - GC da mistura asfáltica deve ser feito, medindo-se a densidade aparente
de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e

Alinhamentos

rante os trabalhos de locação e nivelamento nas dição. Os desvios verificados não devem exceder ± 5
cm.
c)

Acabamento da superfície

Durante a execução deve ser feito em cada estaca

da locação o controle de acabamento da superfície

do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma
de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas em ângulo

reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos

quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm,
quando verificada com qualquer das réguas.

compactada na pista, por meio de brocas rotativas e com-

O acabamento longitudinal da superfície deve ser ve-

sidade aparente de projeto da mistura. Realizar também

tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO

parando-se os valores obtidos com os resultados da den-

nestas amostras (mínimo de 1 corpo de prova por dia re-

tirado na trilha de roda externa), o ensaio de resistência
à tração na compressão diametral (DNIT 136/2010 - ME),

não sendo permitido variação de ± 20% dos valores do
projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinações em locais escolhi-

rificado por aparelhos medidores de irregularidade
164/94 e DNER-PRO 182/94) ou outro dispositivo

equivalente para esta finalidade. Neste caso o Quociente de Irregularidade - QI deve apresentar valor
inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI ≤ 2,7).
d)

Condições estrutural

dos, aleatoriamente, durante a jornada de trabalho, não

Após a execução de uma camada de mistura morna

101%, em relação à massa específica aparente do pro-

viga Benkelmann (DNER – ME 024/94), a cada 20

sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a
jeto da mistura (conforme item 7.5, alínea "a").
7.3

Verificação do produto

A verificação final da qualidade do revestimento da Mis-

deve-se determinar as deflexões recuperáveis com

metros, nas posições correspondentes às trilhas de

rodas externa e interna, em cada faixa de tráfego. Os
valores de deflexões deverão ser inferiores a deflexão características da camada.

tura asfáltica morna (Produto) deve ser exercida através

e)

o Plano de Amostragem Aleatório (vide item 7.4):

As condições de segurança do revestimento da mis-

das seguintes determinações, executadas de acordo com
a)

Espessura da camada

Condições de segurança

tura morna acabada devem ser determinadas por
meio de métodos e equipamentos de medida de tex-

tura para avaliação da resistência à derrapagem.

NORMA DNIT xxx/2016–ES
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Para avaliação desta resistência devem ser utiliza-

=

dos o Ensaio do Pêndulo Britânico, de acordo com o
Método ASTM E 303-93 (2013) e o Ensaio de Man-

∑

−
−1

cha de Areia, de acordo com o Método ASTM E 965-

Onde:

de Pavimentos Asfálticos, do DNIT, 2006. Os valores

xi - valores individuais

96(2006), ambos citados no Manual de Restauração
para análise estatísticas a serem observados são:


- média da amostra

s - desvio padrão da amostra.

Macrotextura:

k -coeficiente tabelado em função o número

Ensaio de Mancha de Areia: 0,6mm ≤ HS (altura

de determinações.

da manda de areia) ≤ 1,2mm.


n - número de determinações.

Microtextura:

b)

Ensaio de Pêndulo Britânico: VRD (valor de resistência a derrapagem) ≥ 47.
7.4

Se X - ks < valor mínimo especificado: Não Conformidade;

A quantidade e a frequência de determinações corres-

Se

pondentes aos diversos ensaios para o controle tecnoló-

gundo um Plano de Amostragem aprovado pela Fiscali-

c)

zação, de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO
277/97.

formidade;

Se X - ks ≤ valor mínimo especificado: Confor-

Todos os ensaios de controle e determinações relativos

midade.

à execução e ao produto, realizados de acordo com o

Os resultados do controle estatístico serão re-

Plano de Amostragem citado em 7.4, deverão cumprir as

gistrados em relatórios periódicos de acompa-

Condições Gerais e Específicas desta Norma, e estar de

nhamento de acordo com a norma DNIT

acordo com os seguintes critérios:

011/2004-PRO a qual estabelece que sejam to-

Quando especificada uma faixa de valores míni-

madas providências para tratamento das “Não-

mos e máximos devem ser verificadas as se-

- ks < valor mínimo especificado ou

+ ks > valor máximo de projeto: Não

Conformidade;


- ks ≥ valor mínimo especificado ou

+ks ≤ valor máximo de projeto: Con-

formidade;
Sendo:
=

∑

atingido devem ser verificadas as seguintes

Se X - ks > valor mínimo especificado: Não Con-

dade



Quando especificado um valor máximo a ser

condições:

Condições de conformidade e não conformi-

guintes condições:

- ks ≥ valor mínimo especificado: Confor-

midade.

gico da produção e do produto são estabelecidas se-

a)

atingido devem ser verificadas as seguintes
condições:

Plano de Amostragem - Controle Tecnológico

7.5

Quando especificado um valor mínimo a ser

Conformidades” da Produção e do Produto

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

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer serviço só deve ser aceito se as correções
executadas colocarem em conformidade com o disposto
nesta Norma; caso contrário será rejeitado.
8

Critérios de medição

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os
critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços

NORMA DNIT xxx/2016–ES

ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes
disposições gerais:
a)

A mistura asfáltica morna será medida em tone-

ladas de mistura efetivamente aplicada na pista.
Não serão motivos de medição mão-de-obra,

materiais (exceto cimento asfáltico), transporte
da mistura da usina à pista e encargos quando
estiverem incluídos na composição do preço
unitário;
b)

A quantidade de cimento asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos
na usina, em toneladas;

c)

O transporte do cimento asfáltico efetivamente

aplicado será medido com base na distância entre a refinaria e o canteiro de serviço;

d)

Nenhuma medição será processada se a ela
não estiver anexado um relatório de controle da

qualidade contendo os resultados dos ensaios e
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado.
______________/Índice geral
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