
TERREIRO PAVIMENTADO 
COM LAMA ASFÁLTICA



INTRODUÇÃO

Este folheto foi elaborado visando 
a produção de cafés de qualidade, com 
enfoque na redução do investimento 
em construção e ou reforma de terrei-
ros pavimentados.

Nos últimos anos houve um gran-
de crescimento na produção de café, 
devido ao aumento da produtividade 
e à expansão das áreas. Além disso, 
o mercado consumidor vem exigindo 
produtos de melhor qualidade.

Grande parte dos terreiros exis-
tentes nas propriedades cafeeiras ainda 
carecem de pavimentação, o que influi 
negativamente no aspecto do café, 
consequentemente, depreciando a qua-
lidade e reduzindo o preço de venda.

ESCOLHA DO LOCAL 

O terreiro deverá ser localizado:

•	 sempre que possível, abaixo das 
lavouras e das instalações de 
recepção e acima das instalações de 
armazenamento e beneficiamento;

•	 em terrenos com topografia plana 
ou levemente ondulada;

•	 em áreas bem expostas ao sol e 
bem ventiladas.

TERREIRO PAVIMENTADO 
COM LAMA ASFÁLTICA

•	 Deve-se evitar a construção dos 
terreiros em lugares úmidos, com 
baixadas e próximos de represas ou 
locais sombreados.

Detalhes de construção:

Para facilitar o escoamento das 
águas de chuva, o terreiro deverá ser 
construído com uma declividade de 1 a 
2%, no sentido da menor largura.

•	 Construir uma  mureta de proteção 
com 20 cm de altura.

•	 Na parte mais baixa ou na mureta 
de proteção, devem ser construídos 
ralos para o escoamento de água.

DIMENSIONAMENTO DO 
TERREIRO 

A área do terreiro será calculada 
em função da produção média da la-
voura e das condições climáticas da re-
gião (dias necessários para a secagem).

Tamanho do terreiro

Área do terreiro (m2) =

0,02 X litros de café por ano X dias de secagem

Número de dias de colheita

Dados práticos:  de 4 a 6 m2 de ter-
reiro por 1.000 litros de café-cereja.



•	 Aplicar o CM-30 puro, na dosagem 
de 0,7 a 0,8 litro por metro 
quadrado, utilizando o balde para 
aplicar e o vassourão para espalhar 
rapidamente na superfície do terreiro.

•	 Após a aplicação do CM-30, 
esperar 72 horas (no mínimo)  e 
aplicar a lama asfáltica.

Utilizando o RL – 1C (Emulsão Asfálti-
ca de Cura Lenta)

•	 Após a compactação, varrer bem o 
terreiro, retirando toda a terra solta, 
pedras e torrões.

•	 Umedecer o terreiro com água e 
varrer novamente.

•	 Aplicar o RL misturado com água 
(na proporção de 3 litros de RL 
para 7 litros de água), na dosagem 
aproximada de 1 litro da mistura por 
metro quadrado. Utilizar balde ou 
regador para aplicar o produto e o 
vassourão para espalhar rapidamente 
a mistura na superfície do terreiro.

•	 Após a aplicação do RL + água, 
esperar 72 horas (no mínimo) e 
aplicar a lama asfáltica.

PREPARO DA LAMA 
ASFÁLTICA

a - Materiais que compõem a lama as-
fáltica

•	 RL - 1C
•	 Pó-de-brita peneirado fino 

COMPACTAÇÃO

O principal fator para o sucesso de 
construção de um terreiro de lama as-
fáltica é a compactação do local a ser 
pavimentado.

A compactação pode ser feita com 
pé de carneiro, rolo compressor ou até 
mesmo soquete manual.

Durante a compactação, observar e 
corrigir possíveis depressões ou ressaltos 
no terreno, fazendo com que a superfí-
cie fique o mais regular e lisa possível.

Uma das formas de compactar me-
lhor o solo e evitar rachaduras é ume-
decer com água durante o processo 
de compactação, evitando, contudo, o 
encharcamento e a formação de barro.

IMPERMEABILIZAÇÃO DO 
TERREIRO

Após compactação e antes da apli-
cação da lama asfáltica, deve-se pro-
ceder à impermeabilização do terreiro 
(imprimação ou ancoragem).

A impermeabilização pode se feita 
de duas maneiras:

Utilizando o CM-30 (Emulsão Asfálti-
ca de Cura Média)

•	 Após a compactação, varrer bem o 
terreiro, retirando toda a terra solta, 
pedras e torrões.

•	 Umedecer o terreiro com água e 
varrer novamente.



•	 Areia média
•	 Cimento
•	 Água

b- Equipamentos e ferramentas  ne-
cessários para preparo e aplicação  da 
lama asfáltica

•	 2 vergalhões ¼” de 3 metros;
•	 2 sarrafos de 1,5m de comprimento, 

5cm de largura e 1,5cm de 
espessura;  

•	 4 baldes de plástico de 20 litros;
•	 02 tambores de 200 litros;
•	 2 vassourões;
•	 1 carrinho de mão;
•	 1 betoneira;
•	 ferramentas de pedreiro (pá, metro, 

linha, colher , etc.).

c - Etapas do preparo

Para se obter uma lama asfáltica de 
boa qualidade, é necessário que sejam 
observadas rigorosamente a ordem e a 
quantidade dos materiais na betoneira, 
conforme os passos a seguir:

1º - água (12 a 15 litros), variando de 
acordo com a umidade do pó de 
brita;

2º - areia média (13 litros)
3º - pó de brita peneirado (55 litros), 

caso não adquira peneirado, utili-
zar a peneira de feijão

4º - cimento ou cal (1 litro)
5º - RL (15 litros)

 Observações:

•	 Após a colocação do RL na 
betoneira, misturar por 1 minuto 
e iniciar a aplicação, utilizando o 
carrinho de mão  para transportar a 
lama asfáltica. 

•	 Esta mistura equivale a 
aproximadamente 4 carrinhos de 
mão.

•	 Jamais acrescentar água após o RL, 
pois pode dificultar a aplicação.

•	 Aplicar o mais rápido possível.

APLICAÇÃO DA LAMA 
ASFÁLTICA

•	 Fazer nova varreção no terreiro 
impermeabilizado.

•	 Colocar os dois vergalhões de ¼” 
distanciados 1,20 metro no local 
onde será iniciada a pavimentação. 
Esses vergalhões servirão de galga,  
por onde correrá o sarrafo (régua), 
espalhando a lama asfáltica.

•	 Após espalhar a lama asfáltica, 
acertar a superfície com auxílio de 
uma colher de pedreiro. Quanto 
maior o capricho nesta operação, 
melhor o acabamento do terreiro.

•	 A espessura de aplicação da 
lama asfáltica será definida pelo 
vergalhão de ¼”, ou seja, 5 mm em 
média, podendo variar de acordo 
com as depressões ou ressaltos 
existentes no terreiro.



•	 Após concluir a aplicação da lama 
asfáltica, esperar no mínimo 48 
horas para utilização do terreiro.

•	 Antes de utilizar o terreiro pela 
primeira vez, lavá-lo com água.

PONTOS IMPORTANTES PARA 
SECAGEM DO CAFÉ

•	 Lavar o café sempre que possível.
•	 Esparramar o café no mesmo dia da 

colheita.
•	 Separar os lotes iguais de café  

(cereja, boia e varrição). 
•	 Esparramar, no início, o café em 

camadas de 3 a 4 cm, engrossando 
gradativamente até 10 cm .

•	 Revolver frequentemente o café, 
de acordo com a posição do sol. 
O sentido da leira deve ser o 
mesmo  do sol, ou seja, a  sombra 
do trabalhador deve ficar à sua 
frente ou atrás. Este procedimento 
evita que as pequenas leiras feitas 
durante o revolvimento não 
sombreiem o café.

•	 Até a meia-seca,  colocar o café 
todas as tardes em leiras de 20 a 
30 cm no sentido da declividade do 
terreiro.

•	 Após a meia-seca, amontoar o café 
por volta das 15 horas, horário em 
que se tem a menor percentagem de 
umidade do ar. Se possível, deixá-lo 
coberto com lona durante a noite.

•	 Esparramar o café no dia seguinte, 
por volta das 9 horas, quando 
a umidade do ar é adequada.  
Movimentá-lo até as 15 horas, 
quando deve ser novamente 
amontoado.

•	 Café com muitos grãos verdes  deve 
ser seco mais lentamente em leiras 
de 20 cm de altura e distantes 30 a 
40 cm uma da outra.

•	 Secar  o café até atingir de 11 a 
12% de umidade. De acordo com 
a região, a seca do café pode durar 
de 10 a 25 dias. O término da seca 
pode ser reconhecido por meio de 
determinadores de umidade ou 
mesmo por diferença de peso. 

Em média 1 litro de café com 12% 
de umidade deve pesar em torno de 
420 gramas.

Secagem Mista

Caso necessite de uma secagem 
mais rápida, após a meia-seca, esta 
pode ser completada em secadores.

DADOS PRÁTICOS

200 litros de RL são  suficientes  
para impermeabilizar aproximadamen-
te 500 m2 de terreiro.

200 litros de RL são suficientes 
para fazer aproximadamente 180 m2 
de pavimentação.



Série Ciências Agrárias
Tema Agricultura
Área Culturas

Uma equipe de 4 pessoas (1 pe-
dreiro e 3 serventes) pavimenta aproxi-
madamente 250 metros quadrados de 
terreiro por dia.

Materiais e serviços para pavimentação de 
1.000 m2 de terreiro (0,5 de espessura)

Especificação Unidade Quantidade

Emulsão 
Asfáltica RL 
(impermeabilizante)

litros 200

Emulsão 
Asfáltica RL para 
pavimentação

litros 1.100

Pó de brita 
peneirado

litros 3.500

Vasilhame para 
transporte do RL

tambor 07

Transporte de 
outros materiais

xxx
verificar  
necessidade

Baldes de 20 litros unidade 04

Areia litros 812

Vergalhão ¼” de 3 
metros

unidade 02

Tambor 200  litros unidade 07

Cimento litros 62

Vassourão unidade 2

Mão de 
obra

pedreiro serviço 04

servente serviço 12

Reserva técnica % 10

Engenheiros Agrônomos:
Edinaldo José Abrahão
Unidade Regional de Lavras
Luiz Fernando Ferreira
Departamento Técnico – Emater–MG
Marcelo de Pádua Felipe
Departamento Técnico – Emater–MG
Marcos Antônio Fabri Júnior 
Unidade Regional de Lavras
Sérgio Brás Regina
Escritório Local de São Gonçalo do Sa-
pucaí
Wilson Mourão Lasmar
Unidade Regional de Alfenas

Nota – Exemplos de locais onde 
encontrar os produtos RL e CM 30:
•	 Betunel – Betim–MG  Fone: (31) 

3591.2224/2614
•	 Ribeirão Preto–SP  Fone: (16) 

2101.5821/22/23
•	 Centro-Oeste Asfalto – Igarapé–

MG. Fone: (31) 3591-2224
•	 Ipiranga Asfaltos  – Betim–MG  

Fone grátis:  0800-7012083.


