
Memorial Descritivo – Execução de Obra – Pavimentação – Página 1 de 18 

EMDEC
 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028  -  Vila Industrial  -  CEP  13035-270  -  Campinas/SP 

Fone: (19) 3772-4000 

Site: www.emdec.com.br 

 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
EXECUÇÃO DE OBRA 

PAVIMENTAÇÃO  
 

 

RESPONSABILIDADES 

 
A CONTRATADA deverá, adicionalmente às demais responsabilidades técnicas estabelecidas no Contrato de fornecimento 
e prestação de serviços, assegurar que os autores dos vários níveis de implementação dos serviços, sejam estes 
executados pela própria CONTRATADA ou por terceiros subcontratados sob sua responsabilidade, emitirão e recolherão 
as respectivas taxas de emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, instituídas pela Lei Federal nº 6.496 de 07 de Dezembro de 1977, e Lei Federal nº 12.378, de 31 de 
Dezembro de 2010. 
 
Os serviços deverão ser integralmente supervisionados por profissionais, engenheiro e/ou arquiteto, legalmente habilitados 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA – e/ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU – 
desde seu início até o término na prestação dos serviços. Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços serão os 
interlocutores técnicos entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
O fornecimento de todo o material e a execução das obras de pavimentação em vias urbanas, conforme especificado nos 
projetos executivos, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual 
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e 
aos riscos e perigos inerentes a mesma. 
 
 A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de 
obras, especialmente as vias de circulação, passagens, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as 
sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.  
 
A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos 
fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
 
Este memorial descreve os procedimentos que serão utilizados para a implantação de pavimentação asfáltica, conforme 
especificado nos projetos executivos. 
                              
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1. Os serviços preliminares consistirão em serviços de topografia e remoção de interferências, conforme especificado 
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no Memorial Descritivo – Execução de Obra – Geométricos, disponibilizado pela CONTRATANTE nos anexos do 
Termo de Referência. 
 

1.2. REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE 
 

1.2.1. O pavimento retirado deverá ser removido e transportado para um local apropriado e liberado pela fiscalização. O 
local para “bota fora” do material removido deve ser informado previamente a CONTRATANTE. 
 

1.2.2. O material deverá ser transportado para o “bota fora”, sem que cause nenhum transtorno a comunidade e 
especificamente a obra.  

 
1.3. GUIAS, SARJETAS E CALÇADAS 
 
1.4. Guias, sarjetas e calçadas devem estar concluídas antes da execução da pavimentação asfáltica, conforme 

especificado no Memorial Descritivo – Execução de Obra – Geométricos, disponibilizado pela CONTRATANTE 
nos anexos do Termo de Referência. 

 
2. ABERTURA DE CAIXA E PREPARO DO SUBLEITO 
 
2.1. Os serviços de abertura de caixa e preparo de subleito consistirão na execução de trabalhos de terraplanagem, 

compactação e regularização, de acordo com as indicações de projeto e as recomendações estabelecidas nas 
instruções específicas e deverão abranger uma faixa de 10 cm de cada lado das faces externas das guias. 

 
3. TERRAPLANAGEM  
 
3.1. A terraplanagem do subleito consistirá em serviços de corte, carga, transporte, descarga e aterro indispensáveis, 

assim como a substituição de materiais inadequados por material apropriado, de acordo com o projeto executivo, 
devidamente aprovado pela fiscalização. 
 

3.2. Nos aterros, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e possuir qualidades iguais ou 
superiores às do material previsto no projeto do pavimento (CBR ≥ 20% e Expansão <1%). Em qualquer caso, não 
será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. 
 

3.3. Quando a elevação do greide se fizer em aterro inferior a 0,20 m de espessura, a superfície do leito existente 
deverá ser previamente escarificada, de maneira a garantir uma perfeita ligação com a camada sobrejacente. 

 
4. COMPACTAÇÃO 
 
4.1. A compactação do subleito deverá ser suficiente para obtenção do grau de compactação e índice de suporte 

(CBR) especificados no projeto-tipo adotado pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas e aprovado pela 
fiscalização. 
 

4.2. Nos cortes, o subleito deverá ser escarificado na camada superficial de 0,15 m do material e, em seguida, 
compactado até ser obtida uma densidade máxima aparente do solo seco, não inferior à especificada no projeto. 
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4.3. Os aterros deverão ser feitos em camadas de, no máximo, 0,15 m de espessura. A compactação do material em 

cada camada deverá ser feita até obter uma densidade aparente seca não inferior à especificada no projeto. Na 
ocorrência de vegetação sobre o terreno natural, o solo deverá ser limpo por meio de corte até profundidade 
mínima de 0,40 m abaixo do nível existente, ou até a profundidade necessária para que sejam eliminadas 
totalmente raízes e demais vegetações profundas. 
 

4.4. No caso de necessidade de se umedecer o solo para correção da umidade, o material deverá ser pulverizado, 
misturado e gradeado convenientemente, com equipamento adequado, para se obter uma distribuição da umidade 
tão uniforme quanto possível. 
 

4.5. Os trechos do subleito que não se apresentarem devidamente compactados, deverão ser escarificados, sendo que 
os materiais deverão ser pulverizados com água, convenientemente misturados e recompactados.  
 

4.6. Nos lugares inacessíveis aos equipamentos convencionais de compactação, os serviços deverão ser executados 
com soquetes mecânicos portáteis. 

 
5. CONTROLE DA COMPACTAÇÃO 
 
5.1. Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações e controles: 
 

a. Determinação da densidade máxima aparente seca, com a energia 100% do Proctor Intermediário e da 
umidade ótima do material a compactar. As amostras de solo para ensaio deverão ser colhidas a cada 100 m ou a 
cada etapa de trabalho de um mesmo material. Verificar especificação DNER ME 162-94. 

 
b. Compactação do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em números de unidades 
que permitam executar os serviços dentro do prazo previsto pelo contrato. A fiscalização poderá exigir a inclusão 
de qualquer tipo de equipamento de terraplenagem e compactação em número suficiente, para assegurar a 
qualidade e o prazo de execução, se as condições locais o exigirem. 

 
c. Controle da densidade aparente seca por meio de coleta de amostras de solo a cada 100 m ou a cada 
etapa de trabalho, da camada de aterro DNER ME 092-94. 

 
d. Um ensaio de Índice de Suporte Califórnia, com a energia 100% do Proctor Intermediário, DNER 049-94 
(CBR) e DNER 029-94 (expansão), para as camadas finais, com controle a cada 200 m ou a cada mudança do 
material utilizado ou a critério da fiscalização. 

 
e. Um ensaio de caracterização e classificação HRB, granulometria DNER ME 080-94, limite de liquidez 
DNER ME 122-94 limite de plasticidade DNER ME 82-94 para as camadas finais com controle a cada 200 m ou a 
cada mudança do material utilizado ou a critério da fiscalização. 

 
6. REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO 
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6.1. Concluída a compactação do subleito e os serviços recebidos pela fiscalização, a superfície deverá ser 
regularizada e posteriormente compactada, com equipamentos apropriados, até apresentar-se lisa e isenta de 
partes soltas ou sulcadas. 
 

6.2. A caixa deverá ser mantida nas condições de recebimento especificadas nas instruções de execução, até que se 
inicie a execução da camada subsequente. 

 
7. BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) 
 
7.1. É a camada do material resultante de mistura e umedecimento controlado e compactação de fragmentos obtidos 

por britagem de rochas sãs. 
 
7.2. Materiais 
 
7.2.1. Brita Graduada 
 

a. Quanto à resistência das partículas:  
 

 Durabilidade DNER ME 089-94: 
 20% em sulfato de sódio ou 
 30% em sulfato de magnésio. 
 Abrasão Los Angeles menor que 40% DNER ME 035-98. 

 
b. Quanto ao tamanho e à forma das partículas: 
 

 Granulometria dos agregados DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C do Anexo I. 
 Equivalente de areia maior que 35% DNER ME 086-94. 
 Índice de forma menor que 10% DNER ME 049-94. 

 
c. Quanto ao suporte da mistura como material de base: 
 

 Índice de Suporte Califórnia, igual ou maior que 100% na energia intermediária DNER ME 049-94. 
 

d. Quanto às impurezas:  
 

 A brita deverá ser isenta de impurezas, tais como: torrões de solo e materiais orgânicos. 
 
7.2.2. Equipamentos para Execução da Base de BGS 
 
7.2.2.1. Os equipamentos deverão ser capazes de executar os serviços especificados e outros, podendo ser solicitado 

pela fiscalização sua substituição, caso não se consiga a produtividade esperada. 
 



Memorial Descritivo – Execução de Obra – Pavimentação – Página 5 de 18 

EMDEC
 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028  -  Vila Industrial  -  CEP  13035-270  -  Campinas/SP 

Fone: (19) 3772-4000 

Site: www.emdec.com.br 

 

7.2.2.2. A espessura da camada será de, no máximo, 0,15 m. Quando se desejar maior espessura, os serviços deverão 
ser executados em mais de uma camada, sendo a espessura mínima acabada de qualquer delas de 0,10 m. 
 

7.2.2.3. A brita graduada, ao sair da usina, deverá ser homogênea no que se refere ao seu teor de umidade e 
granulometria. No início dos serviços, será determinada a perda da umidade entre a saída da usina e o início das 
operações de compactação. Daí em diante, o teor de umidade da mistura, ao sair da usina, deverá ser igual à 
umidade ótima, para fins de compactação, acrescida da porcentagem correspondente à perda por evaporação. 
 

7.2.2.4. As operações de transporte da mistura, da usina para a sub-base ou a base em construção, serão interrompidas 
quando o subleito, por estar molhado, não for capaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do 
distribuidor. 
 

7.2.2.5. A distribuição será realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar uniformidade de composição, 
umidade, espessura e adensamento na camada solta. Será permitida a distribuição manual nas áreas onde, em 
virtude de sua forma ou dimensões, não for possível, ou conveniente, a movimentação do distribuidor. 
 

7.2.2.6. A compactação será sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas primeiras passadas, fazer com 
que os rolos compactadores se apóiem metade na sub-base, ou na base em construção. 
 

7.2.2.7. Nos trechos em tangente, a compactação prosseguirá das duas bordas para o centro, em percursos eqüidistantes 
da linha base (eixo) os percursos ou passadas de cada rolo compactador serão distanciados entre si de tal forma 
que, em cada percurso, seja coberto metade do rastro deixado no percurso anterior. 
 

7.2.2.8. Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais baixa para a mais alta, 
com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. 
 

7.2.2.9. As passadas sucessivas de um mesmo rolo compactador serão executadas de modo a evitar que o retorno ocorra 
sempre na mesma seção transversal. 
 

7.2.2.10.  Será permitida a manobra de rolos compactadores sobre as sub-bases ou bases que estão sendo compactadas. 
 

7.2.2.11. Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base, ou da base em construção, a compactação será executada 
transversalmente à linha base (eixo). Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes 
em que o seu uso não for desejável, a critério da fiscalização, a compactação será executada com compactadores 
vibratórios portáteis ou com sapos mecânicos. As operações de compactação deverão prosseguir até que, em 
toda a espessura e em toda a superfície da sub-base ou da base em construção, o grau de compactação iguale ou 
exceda o grau de compactação especificado. Nessa ocasião, será iniciado o acabamento da superfície, admitindo-
se umedecime’nto e corte com motoniveladora. 
 

7.2.2.12. Durante todo o tempo que durar a construção, e até o recebimento da camada, os materiais e os serviços serão 
protegidos contra a ação das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 

 
7.2.3. Compactação 
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7.2.3.1. A compactação da base deverá ser suficiente para obtenção do grau de compactação e índices de suporte 
especificados no projeto-tipo adotado pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas e devidamente aprovados 
pela fiscalização. 
 

7.2.3.2. Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações e controles: 
 

a. Determinação da densidade máxima aparente seca, com a energia 100% do Proctor Intermediário, e da 
umidade ótima do material a compactar para cada 300 m ou a cada etapa de trabalho ou mudança de material 
DNER ME 162-94. 
 
b. Compactação do material mediante equipamentos adequados, com capacidade e em número de unidades 
que permitam executar os serviços dentro do prazo previsto pelo contrato. A fiscalização poderá exigir a inclusão 
de qualquer tipo de equipamento de terraplenagem e compactação em número suficiente, para assegurar a 
qualidade e o prazo de execução, se as condições locais o exigirem. 
 
c. Controle da densidade aparente seca para cada 100 m ou a cada etapa de trabalho, da camada de aterro 
DNER ME 092-94. 
 
d. Um ensaio de Índice de Suporte Califórnia, com a energia 100% do Proctor Intermediário, DNER ME 049-94 
(CBR) e DNER ME 029-94 (expansão), para as camadas finais, para cada 300 m ou a cada mudança do material 
utilizado ou a critério da fiscalização. 
 
e. Granulometria do material DNER ME 083-98, enquadrada na faixa C, conforme discriminado na Tabela 1, 
para cada 300 m ou a cada mudança do material utilizado ou a critério da fiscalização. 

 
Tabela 1 

Faixas granulométricas de agregados para sub-bases e bases de brita graúda 

PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS AGREGADOS % EM PESO, QUE PASSA 

 GRADUAÇÃO “C” 
50  mm  ( 2 ” ) - 

38  mm ( 1 ½ ” ) - 
25  mm ( 1” ) 100 
19  mm ( ¾” ) - 

9,5 mm ( 3/8” ) 50    -   85 
4,8 mm ( nº 4 ) 35    -   65 
2,0 mm ( nº 10 ) 25    -   50 

0,420 mm ( nº 40 ) 15    -   30 
0,075 mm (nº 200 ) 05    -   15 

*As aberturas das peneiras estão expressas em polegadas. 

 
f. Além dos limites acima indicados, será exigido que a diferença entre as porcentagens que passam nas 
peneiras nº 4 e nº 40 estejam compreendidas entre 20 e 30%. 
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8. IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 
 
8.1. Aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade sobre uma superfície previamente preparada com a 

finalidade de impermeabilizar e dar condições de aderência entre a base e a camada sobrejacente. A imprimadura 
impermeabilizante será utilizada entre a base de brita graduada e o Binder. 
 

8.2. Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às instruções e recomendações 
normalmente adotadas pelo DNER, aplicáveis. 
 

8.3. Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 100 m de pista ou a cada trecho executado. 
 

8.4. Materiais Betuminosos 
 
8.4.1. O material betuminoso deverá ser asfalto “cut-back” tipo “CM-30”, com a cura correspondente ao material utilizado. 

 
8.4.2. A escolha do material betuminoso deverá ser feita em função da capacidade de penetração e da textura do 

material de base. A faixa de viscosidade a ser utilizada deverá ser aprovada pela fiscalização. 
 

8.4.3. O material betuminoso deverá ser distribuído sobre pressão uniforme e nos limites de temperatura fixados para o 
material, conforme as especificações adotadas pela PMC - Prefeitura Municipal de Campinas. 

 
8.5. Equipamentos 
 
8.5.1. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento dos trabalhos e 

adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização. 
 

8.5.2. A distribuição do material deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema 
completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 
 

8.5.3. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos 
verticais e larguras variáveis de espalhamento do material ligante. 
 

8.5.4. Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, 
ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

 
8.6. Execução da Imprimação Impermeabilizante 
 
8.6.1. A CONTRATADA deverá realizar todas as operações necessárias para execução da imprimação 

impermeabilizante. 
 

8.6.2. A fiscalização exigirá nova imprimação nos pontos onde a mesma não for considerada satisfatória. As falhas de 
aplicação ou eventuais danos a estruturas adjacentes, tais como: guias, sarjetas, deverão ser corrigidas ou limpas 
à custa da CONTRATADA. 
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8.6.3. A superfície imprimada deverá ser protegida até a execução da camada sobrejacente. 
 
8.7. Controle 
 
8.7.1. Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado. 
 
 
9. IMPRIMAÇÃO LIGANTE 
 
9.1. Este serviço consistirá no fornecimento e aplicação de material betuminoso sobre superfície de base ou camada 

betuminosa, com a finalidade de assegurar a ligação com o revestimento betuminoso utilizado como camada de 
rolamento. 
 

9.2. Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução deverão obedecer às instruções e recomendações 
adotadas e aplicadas pela Prefeitura Municipal de Campinas e pelo DNER, conforme o caso. 
 

9.3. Será feita a aferição da taxa de aplicação a cada 100 m de pista ou a cada trecho executado. 
 
9.4. Materiais 
 
9.4.1. O material betuminoso deverá ser asfalto recortado (“cut-back”) do tipo CR, ou emulsão asfáltica de cura rápida 

RR-1C e obedecer às especificações de materiais adotadas pelo DNER. Os materiais e a taxa de aplicação que 
serão utilizados deverão ser previamente aprovados pela fiscalização. 

 
9.5. Equipamentos 
 
9.5.1. Os equipamentos que serão utilizados deverão ser apropriados ao correto desenvolvimento dos trabalhos e 

adequados às condições locais e deverão ser previamente aprovados pela fiscalização. 
 

9.5.2. A distribuição do material ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 
 

9.5.3. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos 
verticais e larguras variáveis de espalhamento do material ligante. 
 

9.5.4. Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, 
ainda, ter um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

 
9.6. Execução 
 
9.6.1. A CONTRATADA deverá realizar todas as operações necessárias para execução da imprimação ligante. 

 
9.6.2. A aplicação do material betuminoso deverá ser de acordo com a temperatura fixada pelo seu tipo, na quantidade 

certa e de modo uniforme, imediatamente após a limpeza e preparação da superfície da base. 
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9.6.3. A fiscalização exigirá a reparação da pintura nos pontos onde não for considerada satisfatória, às expensas da 

CONTRATADA. 
 

9.6.4. A superfície pintada deverá ser protegida, durante todo o período de cura, até ser colocada a camada asfáltica 
sobrejacente. Em hipótese alguma a superfície pintada poderá receber a carga e a abrasão do tráfego. 

 
9.7. Controle 
 
9.7.1. Apurar a taxa de aplicação a cada pano de imprimação realizado. 
 
 
10. PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXÍVEL (CBUQ) FAIXAS B E C 
 
10.1. Genericamente, pavimento asfáltico é uma mistura homogênea e convenientemente dosada de agregado mineral 

graduado de graúdo a fino, material de enchimento (filler mineral) e asfalto, realizada a quente, em usina 
apropriada. 
 

10.2. Conforme o agregado, quando necessário, deverá ser utilizado um corretor de adesividade. 
 

10.3. Nas camadas, a mistura deverá ser espalhada a quente, segundo o alinhamento, perfil, seção transversal, tipo e 
dimensões indicadas no projeto. 

 
10.4. Materiais 
 
10.4.1. O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira nº 4 (4,8mm), será constituído por pedra britada. A 

porcentagem de partículas lamelares não deve exceder 15% (quinze por cento) do total do agregado. 
 

10.4.2. O agregado fino consiste nas partículas que passam na peneira nº 4 (4,8mm) podendo ser constituído de areia, pó 
de pedra ou mistura de ambos, isentos de impurezas, tais como torrões de argila e matéria orgânica. 
 

10.4.3. O material de enchimento ou filler deverá constituir-se de partículas finamente divididas e inertes em relação aos 
demais componentes da mistura, não plásticas, tais como pó calcário, cal hidratada, cimento portland comum ou 
outros materiais que venham a ser aprovados pela fiscalização. 
 

10.4.4. Deverá ser usado seco e sem grumos e obedecendo à granulometria apresentada na Tabela 2. 
 

Tabela 2 
Granulometria do Agregado Graúdo 

PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS % EM PESO PASSANDO 
0,420  mm  nº 40 100 
0,175  mm   nº 80 95   -   100 
0,075  mm  nº 200 65   -   100 
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10.5. Agregados 
 
10.5.1. Os agregados deverão, ainda, apresentar as seguintes características físicas e mecânicas: 
 

a. Abrasão Los Angeles <= 40%; DNER ME 035-98. 
 
b. Resistência à desintegração (durabilidade) traduzida por perdas inferiores a 20% sob ação de soluções 

saturadas de sulfato de sódio, ou 30% no sulfato de magnésio, determinadas após 5 (cinco) ciclos; DNER 
ME 089-94. 

 
c. Equivalente de areia do agregado fino >= 55%; DNER ME 054-97. 
 
d. Adesividade maior que 4, ao material asfáltico que será empregado na obra; DNER ME 079-94. 
 
e. Os agregados não devem apresentar excessos de fragmentos lamelares ou alongados, a fim de não 

prejudicarem a trabalhabilidade da mistura. Índice de forma menor que 10%; DNER ME 086-94. 
 
10.6. Material betuminoso 
 
10.6.1. Cimento asfáltico de petróleo, tipos CAP 30-45; CAP 50-70; CAP 85-100 e CAP 150-200 (classificação por 

penetração). 
 

10.6.2. Caberá a fiscalização a escolha do material asfáltico a ser utilizado, entre os especificados. 
 
10.7. Mistura de agregados 
 
10.7.1. Os agregados das camadas intermediárias (“binder” CBUQ B), de rolamento (capa CBUQ C) e de regularização 

deverão enquadrar-se nas faixas granulométricas indicadas no ANEXO I deste memorial. Os teores de asfalto, de 
acordo com a faixa granulométrica do agregado, também estão indicados no ANEXO I. 
 

10.7.2. A mistura deverá ser dosada pelo método Marshall DNER ME 043-95 e deverá satisfazer os requisitos 
apresentados no ANEXO II. 

 
11. EQUIPAMENTOS 
 
11.1. Os equipamentos deverão ser capazes se executar os serviços aqui especificados e outros, a critério da 

fiscalização. 
 

11.2. Para o concreto betuminoso usinado a quente (camada de rolamento e binder), o equipamento para 
espalhamento, acabamento e pré-compactação (vidro-acabadoras) deverá ser dotado de dispositivo eletrônico 
que permita o controle do espalhamento, nos sentidos longitudinal e transversal, de maneira que se obtenha, após 
a compactação, a conformação prevista, espessura mínima do projeto e acabamento condizente. 
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11.3.  As vibro-acabadoras deverão ainda ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente 
nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As 
vibro-acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à 
temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidades. 
 

11.4. O equipamento para compactação será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo Tandem, ou outro 
equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos compactadores, tipo Tandem, devem ser uma carga de 8 (oito) 
a 12 (doze) toneladas. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a 
calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada. 
 

11.5. Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso deverão ter caçambas metálicas 
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de 
cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

 
12. PRODUÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA (USINAGEM DO CBUQ) 
 
12.1.  A mistura asfáltica deverá ser produzida em qualquer tipo de usina, volumétrica ou gravimétrica, com capacidade 

de produção suficiente para execução das camadas asfálticas no prazo previsto no cronograma físico das obras. 
 

12.2. O peso de uma porção no misturador de uma usina gravimétrica, ou a velocidade de alimentação no misturador de 
uma usina volumétrica, deverá ser tal que permita obter uma mistura completa e homogênea dos materiais. Se 
houver regiões no misturador em que não se perceba movimento suficiente do material, durante a operação de 
mistura, tais regiões devem ser eliminadas mediante redução do volume do material, ou por outros meios de 
ajuste. 
 

12.3. Ao ser adicionado ao agregado, o cimento asfáltico deve estar entre 135ºC e 177ºC, mas a faixa mais adequada 
deverá ser determinada em função da relação Temperatura - Viscosidade e será aquela na qual o CAP apresente 
viscosidade Saybolt-Furol entre 75 e 150 segundos. A temperatura mais conveniente é a que corresponde à 

viscosidade 85 ± 10 segundos.  
 

12.4. O tempo de misturação dos agregados e filler (mistura seca) deverá ser no mínimo 10 segundos. 
 

12.5. O tempo de misturação dos agregados mais o filler com ligante asfáltico (misturação úmida), que começa a ser 
contado a partir do término da injeção do ligante e acaba com a abertura do portão de descarga do misturador, 
deve ser tal que a mistura produzida seja homogênea, com os agregados mais filler recobertos uniformemente 
pelo ligante. Em geral, o referido tempo é de 25 a 40 segundos, variando em função da capacidade do misturador, 
do maior ou menor desgaste de suas palhetas, do material asfáltico utilizado e da própria granulometria dos 
agregados. A fixação do tempo mínimo da mistura úmida deverá ser feita pelo Ensaio de Contagem Ross método 
ASTM D-2489, adotando-se o valor de 90% para as granulometrias A e B e 95% para as granulometrias C e D. 
 

12.6. No caso de usinas volumétricas, o tempo de misturação (seca + úmida) poderá ser controlado com base na 
fórmula: 
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Tempo Total  = _Capacidade do misturador, em kg_  
                          Descarga do misturador, em kg/seg 
 
 
13. TRANSPORTE DA MISTURA ASFÁLTICA 
 
13.1. Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar suas caçambas basculantes 

lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução de cal, 
para evitar aderência da mistura à caçamba. Para essa finalidade, não será permitido o emprego de gasolina, 
querosene, óleo diesel ou produtos similares. 
 

13.2. Todo veículo transportador que, por deficiência de sua sustentação ou qualquer outra causa, provoque excessiva 
segregação da mistura ou constantes atrasos nas viagens por defeitos mecânicos, deverá ser retirado do serviço, 
até que sejam completamente sanados os defeitos que apresente. 
 

13.3. Quando as condições climáticas associadas à distância de transporte exigir, todos os carregamentos com mistura 
deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na 
parte superior da carga transportada. 

 
14. APLICAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA 
 
14.1. Não será tolerada redução de temperatura da mistura superior à 10ºC no seu transporte entre a usina e o local de 

aplicação. 
 

14.2. Sobre a base, depois de feita a imprimadura cabível, impermeabilizante ou ligante, a mistura será distribuída com 
a vibro-acabadora. Deverá a acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando. 
Enquanto durar a descarga, o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a vibro-acabadora, 
sem que sejam usados os freios para manter tal contato. 
 

14.3. A vibro-acabadora deverá deslocar-se dentro do intervalo de velocidade indicado por seu fabricante, que permita a 
distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme, reduzindo-se ao mínimo o número e o tempo das paradas. 
 

14.4. A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deverá ser inferior a 125ºC. 
 

14.5. Quando a capacidade das usinas permitir, poder-se-á operar com 02 (duas) vibro-acabadoras, guardando 
distância conveniente, de modo a permitir a execução da camada em toda a largura da pista, evitando assim, a 
junta longitudinal. 
 

14.6. Quando forem previstas 02 (duas) camadas, a segunda, sempre que possível, será executada antes de a primeira 
receber tráfego, o mais rapidamente possível, o que evitará inclusive o emprego de nova imprimadura. 
 

14.7. O trabalho manual atrás da vibro-acabadora deverá ser reduzido ao mínimo. Logo após a distribuição da mistura 
asfáltica na pista, será iniciada a sua compactação. A temperatura mais recomendável é aquela em que o CAP 

apresente viscosidade de Saybolt-Furol de 140 ± 15 segundos. 
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14.8. A rolagem será iniciada com rolo de pneus com baixa pressão, a qual será aumentada na medida em que a 

mistura for sendo compactada e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da 
superfície será feito com os rolos tipo Tandem. A compactação nos trechos em tangente será iniciada nas bordas 
e prosseguirá para o centro da pista, tomando-se o cuidado de fazer com que os rolos percorram trajetórias 
paralelas à linha base (eixo). Essas trajetórias serão distanciadas entre si de tal forma que, em cada passada, seja 
recoberta metade da faixa coberta na passada imediatamente anterior. Para evitar que os rolos retornem sempre 
da mesma seção transversal, as passadas sucessivas de cada um deles terão comprimentos diferentes. 
 

14.9. Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação progredirá da borda mais baixa para a mais alta, 
com percursos análogos aos descritos para trechos em tangente. 
 

14.10. As passadas serão realizadas sucessivamente em marcha avante e em marcha ré, não sendo permitida a 
manobra dos rolos sobre a camada que está compactada. 
 

14.11. As rodas dos rolos deverão ser molhadas com quantidade de água apenas suficiente para evitar sua adesão ao 
ligante utilizado na mistura. 
 

14.12. A compactação deve prosseguir, sem interrupção, até que se obtenha na camada o grau de compactação fixado 
no projeto. Não será permitida a correção de defeitos, mediante a aplicação de quantidades adicionais de mistura 
à camada acabada. As correções, quando necessárias, serão executadas mediante a remoção da parte 
defeituosa, em toda a espessura da camada, em área retangular ou quadrada, de lados paralelos e normais ao 
eixo da pista, abrangendo a totalidade do defeito, e substituição por mistura fresca, à temperatura adequada de 
aplicação, a qual será compactada até que adquirida massa específica aparente igual à do material adjacente, 
com o qual deverá ficar intimamente ligada, de forma que o serviço acabado não tenha aspecto de remendo. 
 

14.13. Durante todo o tempo necessário à execução das camadas previstas no projeto e até o seu recebimento pela 
fiscalização, os materiais e os serviços concluídos ou em execução deverão ser protegidos contra a ação 
destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam sujá-los e danificá-los.  

 
15. CONTROLES 
 
15.1. Materiais 
 
15.1.1. Controle dos materiais, consistindo na realização de ensaios, segundo os métodos indicados, nas seguintes 

quantidades: 
 

a. Constatação da qualidade da rocha, relativamente à: 
─ Durabilidade e abrasão Los Angeles: sempre que houver mudança da jazida ou pedreira; DNER ME 

089-94, DNER ME 035-98. 
─ Adesividade: sempre que houver mudança de agregado ou do tipo de material asfáltico; DNER ME 

079-94. 
 

b. Constatação da qualidade do material asfáltico – em cada entrega do material. 
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c. Constatação da regularidade de britagem, relativamente à granulometria, através de dois ensaios para cada 

dia de britagem ou recebimento de material e para cada tipo de agregado: DNER ME 086-94, DNER ME 083-
98. 

 
d. Granulometria do agregado em cada um dos silos quentes: 01 (um) ensaio por dia; DNER ME 083-98. 
 
e. Equivalente de areia do agregado miúdo: 01 (um) ensaio por dia; DNER ME 054-97. 

 
15.2. Mistura 
 
15.2.1. Controle da mistura em usina, consistindo no seguinte: 
 

a. Verificação da secagem dos agregados, mediante determinação de sua umidade após o secador: 02 (duas) 
determinações por dia. 

 
b. Medida da temperatura da mistura de agregados nos silos quentes, de ligante na entrada do misturador: 04 

(quatro) medidas por dia para cada item retrodiscriminado. 
 

c. Verificação do completo recobrimento de todos os agregados e filler com o ligante asfáltico, mediante exame 
visual da mistura em todas as descargas do misturador, observado o tempo mínimo de misturação já 
referido. 

 
d. Verificação da qualidade da mistura asfáltica através de 02 (dois) ensaios Marshall DNER ME 043-95, 

realizados com no mínimo, 03 corpos de prova cada, e determinação dos teores de ligante, por extração de 
asfalto dos corpos de prova ensaiados; a variação do teor de asfalto pré-fixado pelo projeto não deve 

ultrapassar ± 0,3%. No mínimo, 01 ensaio a cada dia ou etapa de trabalho. 
 

e. Verificação da granulometria da mistura dos agregados com utilização dos materiais resultantes dos corpos 
de prova referidos em “d” DNER ME 083-98. 

 
15.3. Controle do Transporte da Mistura Asfáltica 
 
15.3.1. O controle do transporte da mistura asfáltica consiste na medida de sua temperatura nos veículos transportadores 

imediatamente após seu carregamento e no momento da descarga no local de aplicação, de modo a verificar se a 
diminuição de temperatura não ultrapassou a diferença máxima fixada: 02 medidas por dia, para cada veículo, e 
sempre que houver mudança sensível da distância ou do tempo de transporte. 

 
15.4. Controle da Execução da Camada 
 
15.4.1. O controle da execução de cada camada consiste em:  
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a. Verificação dos piquetes de amarração da locação e de nivelamento, antes do início dos serviços em cada 
subtrecho. 

 
b. Verificação da conformação e da espessura da camada, à medida que for sendo executada. 
 
c. Verificação do número de passadas dos rolos compactadores e da pressão dos pneus no início e fim da 

rolagem, os quais deverão ser anotados pela fiscalização. 
 
d. Determinação do grau de compactação da mistura considerando a massa específica aparente, logo após 

concluída a compactação; e a massa específica aparente da mistura de projeto: 01 (um) ensaio por dia, para 
cada 200 metros de extensão de faixa de 3,50m de largura. A massa específica aparente da mistura deverá 
ser determinada com amostras extraídas da camada acabada com sondas rotativas. 

 
e. Determinação do teor de ligante: 02 (dois) ensaios de extração de asfalto de amostras escolhidas na pista, 

logo após o espalhamento da mistura pela vibro-acabadora, em cada jornada de 8 horas de trabalho; DNER 
ME 053-94. 

 
f. Determinação da granulometria da mistura dos agregados com os materiais resultantes da extração de 

asfalto, nos ensaios referidos no item anterior; DNER ME 083-98. 
 
g. Medida da temperatura da mistura asfáltica, no momento do início da compactação. 
 
h. Verificação da espessura, por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, a cada 20 m obedecendo a 

alternância de bordo eixo bordo ou complementarmente mediante nivelamento do eixo e das bordas, antes e 
depois do espalhamento e compactação da mistura asfáltica. 

 
16. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
16.1. Todas as fases para execução de pavimentação asfáltica deverão também obedecer às Normas de Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho vigentes no país no que tangem a: 
 

a. Pessoal 
 

─ Todos os funcionários deverão estar uniformizados, habilitados, treinados e com todos os equipamentos 
de proteção individual conforme NR-18. 

─ Deverão possuir cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. 
 

b. Equipamentos 
 

─ Deverão obedecer às normas de segurança vigentes no país com dispositivos de proteção individual e 
coletivo. 
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─ As máquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos à inspeção e manutenção de acordo 
com as Normas Técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial atenção a freios, mecanismo de 
direção, cabos de tração e suspensão e outros dispositivos de segurança. 

 
c. Canteiro de Obras 

 
─ O canteiro de obras deverá estar de acordo com a Norma de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho – 

NR-18. Deverá também, estar sinalizado para evitar a presença de estranhos à obra. 
 

d. Sinalização de Advertência 
 

─ Na execução de obras de pavimentação asfáltica, quando houver necessidade de desvio do trânsito ou 
diminuição da velocidade dos veículos, a NR-18 exige sinalização de advertência durante o dia e a noite, 
além da barreira de isolamento em torno do perímetro da obra. 

 
17. RECEBIMENTO DA OBRA 
 
17.1. Ao término de toda a obra, deverá ser entregue para aprovação da fiscalização o “As Built”, contendo todas as 

especificações técnicas relativas à obra, em especial projetos e relatório de materiais empregados em todas as 
etapas.  
 

17.2. Uma vez aceito o “As Built” pela fiscalização, será emitido o “Termo de Recebimento Provisório da Obra”. 
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ANEXO I 
FAIXAS GRANULOMÉTRICAS DA MISTURA PARA CONCRETO BETUMINOSO E BINDER 

 
 

PENEIRAS DE MALHAS 
QUADRADAS (DER-SP) 

PORCENTAGEM EM PESO PASSANDO 
FAIXA 

A B C D 
50 mm  (2") 100    

38 mm  (1 1/2") 90-100 100   
25 mm  (1") 75-100 90-100   

19 mm  (3/4") 60-90 75-100 100 - 
12.5 mm  (1/2") - - 85-100 100 
9.5  mm   (3/8") 40-65 45-75 - 90-100 

4.8 mm  nº 4 30-50 30-60 50-80 50-80 
2.0 mm  nº 10 20-40 20-45 30-65 30-60 
0.42 mm  nº 40 10-22 10-27 15-40 15-35 

0,.175 mm   nº  80 5-13 7-17 10-25 10-25 
0.075 mm  nº 200 2-6 3-8 6-10 6-10 

 
NOTAS:  
• As porcentagens de asfalto referem-se ao peso total da mistura. 
• Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras não deverá ser inferior a 4% do total. 
• Pelo menos 50% do material passando na peneira nº 200 deverá ser constituído de filler mineral, no caso de mistura para 
camada de rolamento. 
• O diâmetro máximo do agregado deverá ser igual ou inferior a 2/3 (dois terços) da espessura da camada acabada. 
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ANEXO II 
 

Nº de golpes em cada face do corpo de prova 50 para tráfego médio 75 para tráfego pesado 

Estabilidade (kg), apenas para camadas de rolamento Mínima 500 Mínima 750 

Fluência (1/100"), apenas para camada de rolamento 8 a 16 

Porcentagem de vazios: Camada de rolamento - 
Camada intermediária 

3% - 5%                                               4% - 10% 

Relação betume - Vazios: Camada de rolamento - 
Camada intermediária 

75% - 85%                                          60% - 72% 

 
 


