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1. – I NTRODUÇÃO 
 

Os municípios possuem inestimável patrimônio constituído por sua rede de ruas e avenidas 
pavimentadas. A ação do tráfego ao longo do tempo e as variações climáticas, principalmente no período de chuvas, 
provocam a deterioração dos pavimentos asfálticos, exigindo contínua manutenção através de serviços de 
conservação viária. 

Como os recursos orçamentários nem sempre atendem todas as obras programadas, a execução de 
serviços em ruas de menor tráfego vai sendo protelada e as camadas de rolamento entram em fase de desagregação 
mais acentuada com comprometimento inclusive da segurança dos veículos.  

Sendo assim, o presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas e especificações para o 
serviço de EXECUÇÃO CONTRATADA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM REMENDO PROFUNDO EM 
PMF em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município de Cerejeiras.  

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando que o 
resultado final tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis. 

 
2. - GENERALIDADES 

 
Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo as especificações seguintes. Toda e qualquer 

alteração que por necessidade deva ser introduzida durante a execução, visando melhorias, só será admitida com 
autorização da FISCALIZAÇÃO da obra. 

Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se 
apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Os materiais asfálticos para os serviços de tapa buraco e pintura de ligação serão fornecidos pela 
Prefeitura Municipal e deverão ser retirados pelo CONTRATADO no local indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA obedecerá a um cronograma estabelecido pela Coordenação de Serviços Urbanos do 
Município que indicará à CONTRATADA as vias e locais onde os serviços serão executados. 

 
3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A LIMPEZA deve ser executada de modo a remover todos os agregados soltos e outras substâncias que 

possam comprometer a aderência da massa asfáltica na cavidade existente. É recomendado que se providencie esta 
limpeza através de varrição com vassourões, vassouras mecânicas e/ou máquinas sopradoras. 

Após a limpeza deverá ser aplicada sobre a superfície do buraco a PINTURA DE LIGAÇÃO objetivando 
promover a aderência entre a massa asfáltica e a camada subjacente. O transporte do material que será utilizado na 
pintura de ligação a partir do local de estocagem da Prefeitura até os pontos de aplicação deverá ser feito através de 
caminhão espargidor (“burro-preto”) da CONTRATADA. 

Em seguida deverá ser procedido o preenchimento do buraco com mistura asfáltica do tipo PRÉ-
MISTURADO A FRIO (PMF). O PMF após lançado no buraco deverá ser devidamente compactado com rolo 
compactador tipo liso e/ou placas vibratórias manuais. O transporte da massa asfáltica a partir do local de usinagem 
até os pontos de aplicação deverá ser feito através de caminhões basculantes da CONTRATADA. 

Na etapa de compactação, os rolos compactadores deverão ser umedecidos em sua superfície de 
contato com a massa asfáltica, evitando-se aderência aos mesmos. Preferencialmente, após o espalhamento da 
camada, efetuar proteção superficial com espalhamento de pó de pedra ou areia, seguida de rolagem de 
compactação. 

A CONTRATADA deverá executar preenchimento dos buracos com PMF no mesmo dia em que preparou 
a “caixa”, salvo condições climáticas adversas (chuvas) que impeçam o procedimento.  
 

4. PESSOAL E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 
 

Devido a necessidade urgente na execução dos serviços a CONTRATADA deverá manter por sua conta, 
no mínimo, 03 (três) frentes de serviço compostas cada uma por no mínimo: 
- Equipamentos e ferramentas de pequeno porte diversos tais como rastelo, enxada, pá, carrinho de mão, etc.;  
-  01 (um) Caminhão basculante para transporte do P.M.F.; 
-  01 (um) Caminhão distribuidor de produto asfáltico autopropulsionado e equipado com espargidor manual (“burro 
preto”); 
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-  01 (um) Rolo Compactador vibratório tipo liso; 
- 01 (uma) Máquina sopradora à gasolina; 
- 01 (uma) Pá carregadeira; 
- 02 (dois) motoristas; 
- 01 (um) operador de pá carregadeira; 
- 01(um) operador de rolo compactador liso; 
- 06 (seis) serventes braçais. 

A CONTRATADA também deverá possuir em seu quadro de funcionários um Engenheiro civil com 
experiência em reparos de pavimento asfáltico. 

O transporte do pessoal para os locais de serviços ocorrerá por conta da CONTRATADA e deverá ser 
efetuado de forma a atender as normas mínimas de segurança exigidas pelos órgãos fiscalizadores (Ministério do 
Trabalho, Detran, Polícia Militar, Prefeitura Municipal, etc.). 

Não aplicar a mistura asfáltica a frio em condição climática com eminência de chuva. 
 

5. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Os serviços serão medidos através do volume da mistura betuminosa transportada, em m³ (metros 

cúbicos). 
Para a determinação do volume transportado pela CONTRATADA será feita a pesagem do caminhão 

carregado e, após a jornada de trabalho, o mesmo será pesado vazio. O peso obtido será transformado em volume 
transportado através do índice de 2,40 ton/m³ que corresponde à densidade aparente solta estimada da massa 
asfáltica fria conforme tabela do DER-RO. 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A FISCALIZAÇÃO, a seu critério, poderá solicitar que 1 (uma) frente de trabalho, seja colocada em 

serviços de urgência, conforme a necessidade. 
À critério da FISCALIZAÇÃO fica obrigada a contratada a substituir em 24 horas, todo e qualquer 

funcionário ou equipamento que venha a prejudicar o ambiente e o bom andamento dos trabalhos. 
É de responsabilidade da contratada todo e qualquer dano causado a terceiros, inclusive danos 

ambientais, sem ônus a Prefeitura Municipal de Cerejeiras. 
 
 

MEMORIAL DISCRITIVO 
 

1 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA E DOS ACESSOS AOS SERVIÇOS 
 
1.1 – Da localização: 
 
1.1.1 – Recuperação de Pavimento Asfáltico com Remendo Profundo em Pré Misturado a Frio (PMF) – Com uma área 
de 1.371,20 m². 
 
1.2 – Do acesso ao serviço: 
 

O acesso ao serviço por meio terrestre, tem como ponto de referência a cidade de Corumbiara - RO, 
distante 782 (Setecentos e oitenta e dois), da capital do Estado de Rondônia – Porto Velho. 

 

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
2.1 – Metas do plano de Execução: 
 

Tem por meta o presente projeto viabilizar o fluxo nesta região, bem como, melhorias das interligações 
viárias, que possibilita a integração local, como recuperação, sob a coordenação da Secretária Municipal de Obras. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS -  RO 

3 

 

3 

 
2.2 – Da execução física: 
 

Para realização desta obra, os serviços deverão ser executados de forma técnica e economicamente 
viável, dentro dos padrões adotados pela Prefeitura Municipal de CEREJEIRAS, de acordo com as normas praticadas 
pelo DER / RO, para implante de Tapa Buracos em PMF – Pré Misturado a frio, que ao ser concluída deverá apresentar 
as características abaixo especificadas: 

 
a) Profundida da Abertura dos Buracos de 0,20 m. 

Recomposição da Base: 0,16 m. 
b) Espessura do revestimento em PMF: 0,04 m. 
 
2.3 – Metodologia de execução. 
 

Os serviços de tapa buracos em PMF serão executados no interior da faixa de domínio definida em 
planta e no cadastro técnico elaborado pelos técnicos da Prefeitura e em comum acordo com os beneficiários, 
desviando-se circunstancialmente, quando necessário, por algum empecilho geográfico, dentro dos padrões adotados 
pela Prefeitura Municipal de CEREJEIRAS e sob a Fiscalização do DER/RO. 

 

2.4 – Recomposição de Base. 

 

A Recomposição de Base em Solo Granulometricamente Estabilizado consiste na execução da 

Recomposição tanto da base do solo estabilizado granulometricamente, como da sub-base, desde que os solos 

respectivos, obedeçam, aos índices físicos, e na sua confecção, sejam respeitados, convenientemente as 

especificações que tratam de umidificação, homogeneização e compactação, com seus respectivos ensaios. 

Os referidos índices físicos de caracterização e índice de suporte de Califórnia, bem como compactação, 

etc, encontram-se no Manual de Pavimentação. 

Colocados devidamente os sinais de Trânsito de advertência e os sinalizadores em seus postos, e de 

acordo com as necessidades da segurança rodoviária, serão removidos o revestimento asfáltico, base e sub-base, e 

observadas, as Especificações deste Manual (Bota-Fora DER-RO-MN-08/93 e, as Especificações do Manual de 

Pavimentação) quanto ao transporte do material para local previamente planejado. 

A escavação feita deverá ter o formato retangular, com as paredes verticais, obedecendo à sistemática 

do “corte em caixão”. 

Se possível o material a ser usado na substituição deve apresentar índices físicos melhores ou iguais, aos 

materiais que foram substituídos. 

A substituição da sub-base, base e revestimento asfáltico, de modo geral, obedecerá às Especificações 

constantes do Manual de Pavimentação deste DER/RO. 

O teor de umidade e o grau de compactação não estarão sujeitos ao controle rigoroso de laboratório 

durante a execução, mas sujeitos a estudos para a execução dos reparos.  O novo material será colocado em camadas, 

e compactado. 

Quanto se tratar de defeito proveniente da presença de água, a causa, deverá preliminarmente, ser 

investigada, visando detectar as percolações, capilaridade e outros gradientes substâncias. 

 

Revisão Data Aprovada por Revisão Data Aprovada por 

      

      

 

Concluído os serviços serão removidos e retirados os sinais de Trânsito. 
 
2.5 – Imprimação. 
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A Imprimação é a camada de material betuminoso aplicada sobre uma base com a finalidade de conferir 

certa coesão na parte superior da base, preservar contra a penetração da água e promover a necessária aderência da 
base com o revestimento. 

Tendo em vista que o material betuminoso deve penetrar na base, são empregados asfaltos diluídos 

com baixa viscosidade.  
O tempo máximo que a imprimação deve ficar exposta, antes da execução do revestimento, é 

considerado em torno de 7 (sete) dias. 
Quando, por qualquer motivo, houver demora na execução do revestimento, deve-se cobrir a 

imprimação com uma camada de areia. 
A imprimação possibilita a circulação de veículos da obra, sem danos significativos na camada 

imprimada, porém, este tráfego só deve ser permitido em casos excepcionais. 
Antes da execução do revestimento, a superfície, a superfície imprimada deve ser vistoriada e, caso seja 

constatado desgaste na imprimação, a ponto de prejudicar as funções acima descritas, deverá ser feita sobre ela uma 
pintura de ligação.  

Quando da execução do revestimento, deve-se garantir que a imprimação apresente características 
ligantes, que podem ser verificadas pelo tato. 

Caso os 7 (sete) dias sejam ultrapassados ou o poder ligante não seja confirmado, é obrigatória a 
execução da pintura de ligação sobre a imprimação. 

Os materiais betuminosos a serem utilizados são os asfaltos diluídos do tipo cura média, CM-30. 

Revisão Data Aprovada por Revisão Data Aprovada por 

      

      

 
Para a execução dos serviços referentes à imprimação são indicados os seguintes equipamentos: 

- Vassouras mecânicas rotativas; 
- Vassouras manuais; 

- Compressor ou soprador de ar; 
-  Distribuidores de materiais betuminosos, montados sobre chassis de caminhão, que permitam aplicação do 
material betuminoso em quantidade uniforme e predeterminada, dotados de: 
- tanque com isolamento térmico e maçarico de aquecimento para manter a temperatura recomendada para o 
material betuminoso; 

- bomba, com vazão variável e pressão constante; 

- barras de distribuição com circulação plena, válvulas individuais com bicos calibrados, garantindo a 

distribuição uniforme do material betuminoso em toda a sua extensão, com dispositivo para regulagem de sua 

altura em relação à pista e ajustagem da largura do espalhamento; 
- instrumentos de controle do espalhamento em locais de fácil observação: termômetro, tacômetro da bomba, 
tacômetro de quinta roda (na cabine do caminhão), medidor de nível de material no tanque; 
- espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas; 
- depósito de material betuminoso que, quando necessário,  deve ser equipado com dispositivo que permita 
o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter urna capacidade que 
possa armazenar a quantidade do material betuminoso de, pelo menos, um dia de trabalho. 

A camada sobre a qual deve ser executada a imprimação deve estar totalmente concluída. 

Antes de executar a aplicação do asfalto diluído, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na 
superfície a imprimar: 

- Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da base não foram 
alteradas após a liberação; 

- Varrer a superfície para eliminar o pó e qualquer material solto existente, utilizando-se vassouras 
mecânicas rotativas e/ou manuais, ou ainda jato de ar comprimido ou soprado; 

- Estabelecer a taxa inicial a ser aplicada. 
A taxa de aplicação deve ser 1,2 kg/m², devendo a taxa exata, ser determinada experimentalmente no 

canteiro, da obra, levando-se em conta que a taxa ideal é a máxima que pode ser absorvida pela base no período de 
24 (vinte e quatro) horas, sem deixar excesso na superfície. 

Após a realização destas tarefas, aplica-se o material betuminoso adequado ao tipo de superfície a ser 
imprimada. 
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O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° 

C , ou em dias chuvosos ou de chuva eminente. 
A temperatura do material betuminoso, ideal para sua aplicação, deve ser a que corresponda a uma 

viscosidade entre 20 e 60 segundos Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos.  
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível 

fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a imprimação da 
adjacente, assim que à primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimada ao 
trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar 
faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material asfáltico 
situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve 
ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do ligante asfáltico a camada granular deve, de preferência, se 
encontrar levemente úmida. 
 
2.6 – PINTURA DE LIGAÇÃO. 
 

Ë a camada de material betuminoso aplicada sobre uma superfície de uma base ou de revestimento, 
com a finalidade precípua de promover a aderência entre estas camadas e uma outra camada betuminosa. 

A pintura de ligação é necessária para permitir a "colagem" que um revestimento asfáltico sempre 
deve ter ao ser colocado sobre uma superfície também asfáltica. 

No caso de base granular (sem ou com pequena coesão) essa superfície asfáltica é obtida pela 
imprimação. Se, por qualquer motivo, a imprimação perder o poder ligante, torna-se necessário executar uma pintura 
de ligação sobre essa imprimação, com a função de colar a base com o revestimento asfáltico. A diferença 
fundamental entre uma imprimação e uma pintura de ligação é que na primeira o asfalto tem que penetrar e na 
segunda não deve penetrar na base. 

Nas bases coesivas não asfálticas (solo-cimento, concreto magro, etc.) a pintura de ligação fornece a 
superfície asfáltica para receber o revestimento asfáltico, propiciando a aderência entre a base e o revestimento. 

A pintura de ligação é obrigatória entre duas camadas asfálticas, independentemente de sua 
espessura. Assim, deve-se proceder à pintura de ligação entre um binder e a capa, entre uma base de PMF (ou de 
PMQ) e o Binder, etc. 

Os revestimentos asfálticos por penetração, ou seja, os Tratamentos Superficiais e os Macadames 
Asfálticos é que podem ser executados diretamente sobre uma superfície asfáltica sem necessidade de uma Pintura 
de Ligação, mesmo que se trate de uma imprimação já "cega". 

 
A Pintura de Ligação deve consistir em película muito fina de Cimento Asfáltico, da ordem de 0,3mm 

(três décimos de milímetros), espalhada uniformemente em toda a superfície a pintar. 
 

Revisão Data Aprovada por Revisão Data Aprovada por 

      

      

 
Uma película espessa de asfalto pode provocar o deslizamento da camada superior sobre a inferior, 

efeito contrário ao desejado. A taxa de asfalto é, pois aproximadamente igual a 0,5 litros/m² (praticamente 0,5 
kg/m²), para conduzir a uma espessura de aproximadamente 0,003m. 

Como para se conseguir um espalhamento razoavelmente uniforme com um caminhão distribuidor 
de ligante é necessária uma taxa mínima da ordem de 0,8 a 1,0 litro/m², O ligante ideal é uma Emulsão Asfáltica de 
Ruptura Rápida bem pouco viscosa, diluída em água, de modo a se poder ter uma espessura de CAP, resíduo da 
Emulsão, da ordem de 0,3mm. 

Deve ser evitado o emprego do chamado "fio de ovos" na pintura de ligação, que consiste no 
lançamento descontínuo de um CAP mais mole (150/200 ou no máximo um 85/100) sobre a superfície a pintar, 
formando uma grande rede de "fios de CAP", chamados de "fios de Ovos", tendo em vista que a maior parte da 
superfície não é coberta com asfalto. 

O ligante asfáltico indicado, de um modo geral, para a pintura de ligação é a Emulsão Asfáltica de 
Ruptura Rápida, tipo RR-1C diluída com água na proporção de 1:1. 
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A Taxa de RR-1C diluída deverá ser tal, que conduza a uma espessura de asfalto da ordem de 3 mm 
(três milímetros), sendo, pois, da ordem de 1,0 kg/m².  A taxa ideal deverá ser determinada experimentalmente no 
local de serviço, em função da natureza e do estado da superfície a pintar. 

É claro que se pode empregar também a Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida tipo RR-2C, um pouco 
mais viscosa que a RR-1C, podendo-se então aumentar a proporção da água de diluição. Em hipótese alguma, será 
aceito o emprego do Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP. 

Para a execução dos serviços são indicados os seguintes equipamentos: 

 Vassouras mecânicas rotativas; 

 Vassouras manual; 

 Compressor ou soprador de ar; 

 Distribuidores de materiais betuminosos, montados sobre chassis de caminhão, que permitam 
aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme e predeterminada, dotados de: 
. Tanque com isolamento térmico e maçarico de aquecimento para manter a temperatura 
recomendada para o material betuminoso; 

. Bomba, com vazão variável e pressão constante; 

. Barras de distribuição com circulação plena, válvulas individuais com bicos calibrados garantindo 
a distribuição uniforme do material betuminoso em toda a sua extensão, com dispositivo para 
regulagem de sua altura em relação à pista e ajustagem da largura do espalhamento; 

. Instrumentos de controle do espalhamento em locais de fácil observação: termômetro, tacômetro 
da bomba; tacômetro de quinta roda (na cabine do caminhão), medidor de nível de material no 
tanque;  

. Espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas; 

. Depósito de material betuminoso que, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter 
uma capacidade que possa armazenar a quantidade do material betuminoso de, pelo menos, um 
dia de trabalho. 

A pintura de ligação deve ser aplicada somente quando tiver condições para a execução imediata da 
camada asfáltica sobre a mesma. 

A superfície a ser pintada deve ser limpa de modo a eliminar o pó e o material solto eventualmente 
existente. Para a varredura, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual 
esta operação. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado. 

Aplica-se a seguir, o ligante asfáltico escolhido, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. A 
distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão para permitir a 
aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme. No caso da Emulsão Asfáltica, é dispensado o sistema de 
aquecimento. 

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, 
ou em dias de chuva, ou, quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico é a 
temperatura ambiente. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se 
colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material 
betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais são, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante 
asfáltico deve ser imediatamente corrigida. 

A uniformidade depende do equipamento empregado na distribuição. Ao se iniciar o serviço, deve 
ser realizada uma descarga de 15 a 30 segundos, para que possa controlar a uniformidade de distribuição. Esta 
descarga pode ser feita fora da pista, ou na própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha 
colocada abaixo da barra distribuidora, para recolher o ligante betuminoso. 

a). É vedada a instalação de dispositivos de material betuminoso próximos a cursos d'água. 
b). Também é vedado o refugo de materiais já usados à beira da estrada e em qualquer lugar que 

cause prejuízo ambiental. 
c) A desmobilização desta atividade inclui a remoção dos tanques, a limpeza do canteiro de obras e 

a recomposição da área afetada pelas operações de construção/execução. 
O material betuminoso a ser empregado na pintura de ligação deve ser examinado e considerado de 

acordo e ter suas características satisfazendo às Especificações em vigor. 
a) O material só poderá ser descarregado no canteiro de serviço se forem preenchidas as exigências 

dessa Especificação. 
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b) Em todo o carregamento de Emulsão que chegar à obra serão realizados os seguintes ensaios, no 
Laboratório de Campo: 

- Viscosidade Saybolt-Furol (Método P-MB-581) 

- Peneiração (Método P-MB-609) 

- % de CAP Residual (Método Expedido - perda por evaporação). 
c) A emulsão será "aprovada" se satisfizer às exigências da correspondente Especificação em todos 

os ensaios citados no item (b). 
d) Se a emulsão não for considerada aprovada conforme o item (c), mas se os resultados dos ensaios 

satisfizerem a seguinte situação: os valores absolutos das diferenças entre os valores exigidos e os valores 
encontrados forem inferiores a x % dos valores exigidos, sendo: 

x = 15 para a "Viscosidade" 

x = 10 para a "Peneiração" 
x = 3 para a % de CAP Residual" (só para abaixo do mínimo) 
Então, a emulsão será "aprovada sob reserva". Em caso contrário será considerada "não aprovada". 
e) Se a emulsão for aprovada ou aprovada sob reserva, o carregamento correspondente pode ser 

descarregado no canteiro de obra. Se a emulsão for "não aprovada" o carregamento correspondente deve ser 
rejeitado, sendo terminantemente proibido seu descarregamento no canteiro.  

f) Se a emulsão de um carregamento for considerada "não aprovada", deve-se "circular" a emulsão 
no caminhão e, em seguida, repetir os ensaios. Tal procedimento poderá ser a critério da Fiscalização, repetido até 
mais duas vezes. 

g). Será suspenso o fornecimento da emulsão asfáltica, quando: 

 
- Ocorrerem mais de 3 carregamentos sucessivos "aprovados sob reserva"; 
- O número acumulado de aprovações sob reserva ultrapassara 30% do número total de 

carregamentos "aprovados" mais os "aprovados sob reserva". 
h) o fornecimento da emulsão asfáltica só será restabelecido com autorização por, escrito 

Fiscalização. 
a) O principal objetivo do controle de execução da pintura de ligação é garantir que o serviço seja 

executado de modo a obedecer à taxa de ligante indicada e as demais prescrições dessa Especificação. 
 
b) O controle da taxa de ligante será feito colocando-se na pista uma bandeja com 

aproximadamente 0,50 m x 0,50 m para receber o ligante proveniente do banho do Caminhão distribuidor.  
A taxa de ligante será determinada através da diferença de peso da "bandeja", antes e depois da 

passagem do Caminhão distribuidor, dividida pela área da mesma. Será feita uma determinação a cada 100 m (cem 
metros), ao longo da faixa trabalhada. No caso de Emulsão Asfáltica, a taxa de aplicação da mesma será determinada 
levando em conta a água de diluição. 

 
c) Os resultados das taxas de ligante serão analisados estatisticamente para fins de aceitação, do 

seguinte modo: 
 
O serviço de Pintura de Ligação será considerado "aprovado" se: 
 

N ≥ 9 (número de determinações) 

 

X Max  =  X  +  1,29 s  +  0,68s 

                                       N 
 

  X Min  =  X  +  1,29 s  +  0,68s 

                                       N 
 

Onde:  X = média aritmética 
 

s = desvio padrão 

 

O serviço de imprimação será considerado "aprovado" se: 
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  X Max  ≤  1,20 T sendo T a taxa preconizada (em kg/m²); 
 

  X Min   ≥  0,75 T 

 
E também se o serviço tiver a aprovação da inspeção visual da Fiscalização, que deverá observar 

principalmente, a uniformidade de distribuição transversal do ligante.  
Se houver a aprovação da Fiscalização por inspeção visual, o serviço de Pintura de Ligação será 

considerado "aprovado sob reserva" se: 
 
X Max  ≤  1,35 T 
 

X Min   ≥  0,70 T 
 

Em caso contrário, o serviço é considerado “não aprovado". 
d). Os serviços aprovados e aprovados sob reserva serão aceitos, e os serviços não aprovados não 

serão aceitos, cabendo a Fiscalização indicar a solução. 

A pintura de ligação expressa em m², sobre a será qual medida através da área, foi aplicado o ligante 

asfáltico, observando os limites estabelecidos no projeto para a largura da superfície a ser imprimada. 
A quantidade de ligante é determinada em conformidade com a taxa de aplicação empregada. 

A pintura de ligação executada será paga, por m², pelos preços unitários propostos, em duas parcelas: 

1ª) 80% (Oitenta por cento) do valor calculado segundo a medição; 
2ª) 20% (Vinte por cento) do valor calculado, após a desmobilização descrita no item 5.0 letra c 
desta Especificação. 
O preço unitário remunera todas as operações necessárias à execução dos serviços, incluindo os 

encargos, armazenamento, transporte local do material betuminoso dos tanques até o local de aplicação na pista. 
O fornecimento e o transporte comercial do material: betuminoso será pago conforme estabelecido 

no contrato. 
 
2.7 – Remendo prof.c/demolição mecanizada (com PMF, exclusive RM - 1C) 
 

O Pré-Misturado a Frio é uma mistura, executada em usina apropriada, composta de agregado mineral 
graduado e ligante betuminoso, devidamente dosada, preparada, espalhada e comprimida a frio. 

A mistura deve ser espalhada sobre a base imprimada de modo a apresentar, quando comprimida, a 

espessura do projeto. 

As camadas parciais de pré-misturado a frio devem ter espessura compreendida entre 100 e 35 mm. 

Caso a espessura total seja maior que 100 mm, a execução dar-se-á em duas ou mais camadas, inferiores a 100 mm 

cada. 

Será empregado o seguinte material: 
a) Emulsão de ruptura média – RM-1C, – utilizado em misturas abertas ou semi-abertas (intermediária); 

Revisão Data Aprovada por Revisão Data Aprovada por 

      

      

b) Agregado Graúdo 
Emprega-se pedra britada, escória britada, seixo rolado britado ou não, ou outro material indicado no 

projeto e aprovado pela Fiscalização. 
As partículas do agregado devem ser sãs, duras, resistentes, duráveis, isentas de cobertura e torrões de 

argila e outras substâncias nocivas. 

Devem atender às seguintes condições: 

 Abrasão - desgaste inferior a 40% quando submetido ao ensaio "Los Angeles". 

 Índice de forma - determinado pelo método DNER-ME-35/64, não inferior a 0,4 ou um máximo de 30% 
de grãos defeituosos. Durabilidade – as perdas devem ser menores que 12% em cinco ciclos pelo 
emprego de solução de sulfato de sódio (somente para basalto e diabásico). 
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 Adesividade - deve haver boa adesividade ao material betuminoso. Caso necessário deve ser usado um 
melhorador de adesividade (“dope”), na quantidade fixada no projeto. 

 

c) Agregado Miúdo 

 

Emprega-se areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. 

Os agregados deverão ser resistentes, duráveis, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. 

Devem atender às seguintes condições: 

 Equivalente de areia - apresentar um equivalente de areia (DNER-ME-54/63) igual ou superior a 55%. 

 Adesividade - deve haver boa adesividade ao material betuminoso. Caso necessário deve ser usado 
melhorador de adesividade ("dope"), na quantidade fixada no projeto. 

O pó de pedra não deve ser usado quando se emprega emulsões de ruptura média (RM) como ligante 
asfáltico. 
 
d) Material de enchimento (filler) 
 
Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, não plásticos, inertes em relação aos 
demais componentes da mistura, tais como cimento Portland, cal extinta, após calcáreos e que atendam à 
granulometria prevista na Tabela abaixo: 

PENEIRAS PORCENTAGEM MÍNIMA PASSANDO 

Nº 40 
Nº 80 

Nº 200 

100 
95 
65 

A faixa granulométrica da mistura a ser usada deve ser aquela especificada no projeto. 

Deve ser utilizada uma faixa granulométrica cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da 

espessura da camada compactada. 
As faixas granulornétrica indicadas para a composição do Pré-Misturado a Quente são indicadas no 

quadro abaixo: 

PENEIRAS PORCENTAGEM EM PESO, PASSANDO. 

ASTM mm A B C D E F 

 
1.1/2” 

1” 
3/4" 
1/2" 
3/8” 
Nº 4 

Nº 10 

Nº 200 

 

38,1 
25,4 

19,1 

12,7 

9,5 
4,8 

2,0 

0,074 

 

 

100 
75-100 

50-80 

- 

25-50 
5-20 

0-10 

0-4 

 

- 
100 

75-100 

- 

30-60 
10-35 

- 

0-5 

 

- 
- 

100 

75-100 

35-70 
15-40 

10-25 

0-5 

 

100 
95-100 

70-90 

- 

35-60 
15-35 

5-20 

0-8 

 

- 
100 

95-100 

- 

40-70 
20-40 

10-25 

0-8 

 

- 
- 

100 

95-100 

45-80 
25-45 

15-30 

0-8 

 
Nota: 1 – Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 

4%. 

A curva granulométrica poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas, em relação à curva de 

projeto: 

 

PENEIRAS MM PORCENTAGEM PASSANDO, EM PESO 

3/8” a 1.1/2” 
Nº 40 a nº 4 

Nº 200 

9,5 a 38,1 
2 a 4,8 
0,074 

± 7 
± 4 
± 2 

 
Deve ser adotado o Método Marshall para misturas a frio, para a verificação das condições de vazios, 

estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os parâmetros abaixo: 
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PARÂMETRO VALORES 

Porcentagem de vazios  
 
Estabilidade, Kgf 
 
-para 75 golpes 
 
-para 50 golpes 
 
Fluência: - (1/100”) 
                - (mm) 
 

5 a 30 
 
 
 

250  
 

150 
 

8 a 18 
2,0 a 4,5 

 

Antes do início da obra, todo equipamento, deverá ser examinado pela Fiscalização, devendo estar de 

acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a Ordem de Serviço. 

O material betuminoso a ser empregado deverá ser estocado em depósitos completamente vedados, de 

modo a evitar o contato com água poeira, etc., dotados de dispositivos que permitam a homogeneização e 

aquecimento, se necessário. 

Na ligação do depósito com o misturador deverá haver dispositivos que possibilite o controle de vazão 

do material. 
Os depósitos deverão ter capacidade suficiente para estocar, no mínimo, a quantidade necessária para 

três dias de serviço. 
Os agregados serão estocados em silos que deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a 

capacidade de misturador e dotados de compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as 
frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. 

A mistura será processada em usina equipada com uma unidade classificadora de agregados, dotada de 
misturador tipo Pugmill com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz 
de produzir uma mistura uniforme. 

O misturador deve possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para controlar o 
ciclo completo da mistura. 

Para pequenas produções, utilizam-se betoneiras comuns, preferindo-se as de eixo horizontal, embora 
as de eixo vertical possam também ser usadas. 

Poderá ser utilizado, também, um distribuidor automotriz do tipo utilizado para espalhamento de 

agregados. 

Não havendo disponibilidade destes equipamentos e o pré-misturado tiver sido estocado ao longo do 
trecho, pode ser empregado para o espalhamento, motoniveladoras ou processo manual adequado. 

São utilizados rolos pneumáticos autopropulsores, rolos metálicos vibratórios ou lisos, tipo tandem. Os 

rolos pneumáticos devem permitir a calibragem dos mesmos no intervalo de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 

Os colos vibratórios devem ter o sistema de vibração com freqüência e amplitude necessárias para o serviço. Os rolos 

lisos, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. 
São utilizados caminhões tipo basculantes, que deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 

ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, de modo a evitar a aderência da mistura às 
chapas. 

Antes de ser iniciada a aplicação do Pré-Misturado, a superfície deverá ser limpa pintada ou imprimada. 
Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e/ou pintura de ligação e a do pré-misturado, ou 

caso tenha havido trânsito, ou ainda, ter sido feito recobrimento com areia, pó-de-pedra, a imprimação ou a pintura 

de ligação deverá ser rejuvenescida com a aplicação de nova pintura de ligação. 
 

 
 

Cerejeiras - RO, 04 de abril de 2019. 
 
 
 

 


