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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NOS BAIRROS JEJÚ, 
VILA NOVA E PINHEIRO. 

LOCAL: Bairro Jejú: Rua principal; Bairro Vila Nova: Rua Jader Barbalho (Entre 
Rod. BR 316 e PA 324), Rua Mendonça da Silva, Rua Samara Lopes 01, Rua 
Samara Lopes 02, Rua Anastácio Braga e Rua São Francisco; Bairro Pinheiro: 
Rua Raimundo Maia Soares e Rua Mestre Severo. Área total prevista a ser 
pavimentada = 18.198,50m². 
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01 - SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
01.01 – Placa da obra  
 
  Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a 
ser definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido 
pela SEPLAN, dimensões de (3,00 x 2,00 m), sobre quatro peças de madeira 4”x 4”.  

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, 
arames e etc, para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas.  

As placas de obra serão executadas em lonas com plotagem gráficas.  
Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de 

madeira de lei da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com 
preservativo hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 
de 18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 
duplo. As travessas terão seção de 3 cm x 5 cm.  

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional, serão 
colocados ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de 
alumínio assentados sobre arruelas de fibra.  

O local da placa da obra será determinado pela fiscalização, que emitirá 
autorização para a sua colocação.  

A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos 
locais determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da 
placa para a correta fixação das mesmas.  

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, 
necessários ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo, inclusive a 
fixação das mesmas nos locais indicados.  

O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções 
da FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, 
determinando a maneira de sua aplicação e locais. 

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 

Os serviços serão medidos por m² (metro quadrado) de placas fornecidas e 
colocadas, considerando-se as dimensões das placas, de acordo com as instruções 
emitidas pela FISCALIZAÇÃO.  

O cálculo do valor a ser pago será efetuado através do produto dos preços 
unitários apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida. 
 
02 – DRENAGEM SUPERFICIAL 
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02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (PARA EXECUÇÃO DA SARJETA). 
 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados 
com operação manual envolvendo cortes de forma a atingir a geometria projetada para a 
confecção da sarjeta. Em qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser 
compactada de modo a resultar uma base firme e bem desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de escavação e 
regularização da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja 
localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento das aguas superficiais. 

A medição deste serviço será feita em metragem cúbica (m³), através de 
dimensões retiradas in loco. 
 
02.02 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 
IN LOCO. 
  
ESPECIFICAÇÃO  
 

A execução do meio fio e sarjeta deverá ser executada “in loco”, (em concreto 
dosado para uma resistência característica à compressão Fck min=20Mpa, aos 28 dias) 
atendendo ao disposto no projeto ou em consequência de imposições construtivas. A 
execução deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação 
que envolva atividades na faixa anexa à plataforma, cujos trabalhos de regularização ou 
acerto possam danificá-las.  

A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do 
concreto em lances alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serão feitos 
mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada 
nas duas guias adjacentes permitirá a conformação da sarjeta ou valeta à seção 
pretendida.  

A retirada das guias dos segmentos concretados será feita logo após constatar-se 
o início do processo de cura do concreto.  

O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos intermediários, será 
feito com apoio da régua de desempeno no próprio concreto dos trechos adjacentes.  

A cada segmento com extensão máxima de 12,0m será executada uma junta de 
dilatação, preenchida com argamassa asfáltica. Quando especificado no projeto, será 
aplicado revestimento vegetal de forma a complementar o acabamento do material 
apiloado contíguo ao dispositivo.  

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão executados 
com operação manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a 
geometria projetada para cada dispositivo.  

Os materiais empregados para camadas preparatórias para o assentamento da 
sarjeta serão os próprios solos existentes no local, ou mesmo, material excedente da 
pavimentação, no caso de sarjetas de corte. Em qualquer condição, a superfície de 
assentamento deverá ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem 
desempenada.  

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de escavação e 
regularização da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja 
localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais. 
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Para marcação da localização da sarjeta serão implantados gabaritos constituídos de 
guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção 
 

Materiais:  
a) Cimento Portland;  
b) Areia, limpa e isenta de materiais nocivos;  
Pedra britada, com granulometria entre 4,8 mm e 50,8 mm.  
O cimento Portland poderá ser de qualquer tipo desde que satisfaça às exigências de 
norma. Os agregados graúdos e miúdos deverão atender às exigências da norma.  

O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas 
ABNT NBR-6118 e ABNT NBR-7187.  

Equipamentos:  
Caminhão basculante, Caminhão de carroceria fixa, Betoneira ou caminhão-betoneira, 
Motoniveladora, Pá-carregadeira, Rolo compactador metálico, Retro-escavadeira ou 
valetadeira e Máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de 
cimento.  

 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 

A medição será feita pela extensão EXECUTADA medida no local, expressa 
em “m”. O cálculo do valor a ser pago será feito através do produto dos preços 
unitários apresentados na planilha de preços, pelo metro linear medido.  

 

3.0 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ 
  

As ruas que serão trabalhadas, já receberam ao longo dos anos serviços de 
melhorias. Na formação dos referidos logradouros, o leito original da via foi de alguma 
forma regularizado, para receber material de melhor qualidade, importado, que hoje 
compõem a camada que se configura como um reforço desse leito natural. Após vários 
períodos invernosos e o intenso trafego de veículos, houve a desconfiguração dessa 
camada.  

Como o greide desses logradouros já está praticamente definido, em função das 
habitações existentes ao longo dos mesmos, foram previstos serviços concernentes a 
construção de pavimentos flexíveis, que contemplam a regularização e compactação do 
leito existente, a construção de uma camada de base, imprimação e revestimento 
asfáltico em CBUQ. 

 
3.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
 

ESPECIFICAÇÃO 
 
Consiste a imprimação no fornecimento e aplicação de uma camada de material 

betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um 
revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesão da superfície da 
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base, pela penetração do material betuminoso empregado; promover condições de 
aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base.  

Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo D.N.E.R.  
Será empregado asfalto diluído tipo cura média que se classifica pela sua 

viscosidade em CM-30. A taxa de aplicação adotada é de 1,2 l/m², podendo vir a ser 
alterada a critério da FISCALIZAÇÃO.  

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 
pela FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que, não 
será dada a ordem para o início do serviço.  

Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras 
mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de ar-
comprimido poderá, também, ser usado.  

A distribuição do ligante deve 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.  

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

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.  

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com, 
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente.  

O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de 
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.  

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se à varredura da sua 
superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível 
com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material betuminoso 
não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em 
dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicação do material 
betuminoso deve ser determinada para cada tipo ligante, em função da relação 
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para 
espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluídos, e de 6 a 20 
segundos, Engler, para alcatrões.  

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 ação da adjacente, assim que a primeira for emitida a sua 
abertura ao trânsito condicionada pelo comportamento da primeira, não devendo 
ultrapassar a 30 dias.  
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A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das 
aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversal, na pista, de modo que o início 
e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais 
serão, a seguir; retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser, 
imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve 
se encontrar na sua umidade ótima definida em laboratório.  

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER, conforme especificação EM 04-71.  

O controle constará de:  
a) para asfaltos diluídos:  
1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;  
1 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;  
1 ensaio de destilação, para cada 100 t;  

A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material 
betuminoso em uso. 

O controle de quantidade do material determinado será feito mediante a pesagem 
do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo 
possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito por um dos 
modos seguintes:  
a) coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples 
pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material 
betuminoso usado;  
b) utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, 
pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e 
depois da operação, a quantidade de material consumido.  
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
  

A imprimação será medida através da área executada, expressa em m².  
A imprimação será paga após a medição do serviço executado.  
O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a 

execução da imprimação, incluindo o fornecimento, armazenamento, perdas e transporte 
do material betuminoso, dos tanques de estocagem à pista. 

 

3.2 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C. 

ESPECIFICAÇÃO  
 

A pintura de ligação consiste no fornecimento e aplicação de uma camada de 
material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da 
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execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este 
revestimento e a camada subjacente.  

Podem ser empregados materiais betuminosos como: cimento asfáltico, asfalto 
diluído, alcatrão e emulsão asfáltica com taxa de aplicação adotada de 0,8 l/m², podendo 
vir a ser alterada a critério da FISCALIZAÇÃO.  

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado 
pela FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não 
será dada a ordem para início do serviço. 

Para a varredura de superfície a receber a pintura de ligação, usam-se de 
preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta 
operação. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.  

A distribuição do ligante deve 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.  

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos 
que possibilitem ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.  

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros 
de pequenas superfícies e correções localizadas.  

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

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de 
ligação, procede-se à varredura da superfície, de modo a eliminar o pó e material solto 
existente.  

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível 
com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso 
não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus 
Celsius, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de 
aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo, em função da relação 
temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor 
viscosidade para espalhamento.  

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de 
trabalho, e deixá-la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for 
possível, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, 
logo que a pintura permita sua abertura ao trânsito.  

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final 
das aplicações, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo 
que o material betuminoso comece e cesse de sair da barra de distribuição sobre essas 
faixas, as quais, a seguir são retiradas. Qualquer falha na aplicação do material 
betuminoso deve ser logo corrigida.  
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Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou 
concreto magro, a superfície da base deve ser irrigada a fim de saturar os vazios 
existentes, não se admitindo excesso de água sobre a superfície. Essa operação não é 
aplicável quando se empregam materiais betuminosos, com temperaturas de aplicação 
superiores a 100 graus Celsius.  

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 
metodologia indicada pelo DNER, conforme especificação EM 20-73. Este controle 
constará de:  
a) para asfaltos diluídos:  
a. 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra.  

b. 1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;  

c. 1 ensaio de destilação, para cada 100 t.  
b) para cimentos asfálticos:  
a. 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;  

b. 1 ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 t;  

c. 1 índice Pfeiffer, para cada 500 t;  

d. 1 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra.  
c) para emulsões asfálticas:  
a. 1 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;  

b. 1 ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à obra;  

c. 1 ensaio de peneiramento, para todo carregamento que chegar à obra;  

d. 1 ensaio de sedimentação, para cada 100 t.  
A temperatura de aplicação deve ser estabelecida para o tipo de material 

betuminoso em uso.  
O controle de qualidade de material betuminoso será feito mediante a pesagem do 

carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo 
possível a realização do controle por esse método, admite-se que seja feito por um dos 
modos seguintes:  
a) Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples 
pesada, após uma passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material 
betuminoso usado diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no 
tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material 
consumido.  
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 se 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.  
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 
A pintura de ligação será medida através da área executada, expresso em m².  

O preço remunera os custos unitários de todas as operações e encargos para a 
execução da pintura de ligação, incluindo o fornecimento, armazenamento, perdas e 
transporte do material betuminoso, dos tanques de estocagem à pista. 

 
3.3. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA C P/ PAV. 
ASFÁLTICA (ESPESSURA DE 5,00 CM):  
 
ESPECIFICAÇÃO  
 

 Produção do Concreto Betuminoso  
 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme 
anteriormente especificado.  

 
 Distribuição e Compressão da Mistura  

 
As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a 

temperatura ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com tempo não chuvoso.  
A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, 

conforme já especificado.  
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 

sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento 
efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.  
Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 
possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.  

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem 
com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo 
compactada, e, conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas.  

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão 
deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve 
ser recoberta, na seguinte de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer 
caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a 
compactação especificada.  

Durante a rolagem, não serão permitidas mudanças de direção e inversões 
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-
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rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 
aderência da mistura.  

 
 Abertura ao Trânsito  

 
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu 

completo resfriamento.  
 

 Controle  
 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, escolhidos 
previamente pela fiscalização.  
 

 Controle de Qualidade dos Agregados  
 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte:  
2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;  
1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do 
material;  
1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia;  
1 ensaio de granulometria do material de enchimento (Filler), por dia.  
Controle da Quantidade de Ligante na Mistura.  
Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois 
da passagem da acabadora, para cada dia (8 horas de trabalho). A porcentagem de 
ligante poderá variar, no máximo, ± 0,3% da fixada no projeto.  
 

 Controle da Graduação da Mistura de Agregado.  
 

Será procedido o ensaio de granulométrica da mistura dos agregados resultantes 
das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas anteriormente.  
 

 Controle de Temperatura  
 

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada 
um dos itens abaixo discriminados:  
a) do agregado, no silo quente da usina;  
b) do ligante, na usina;  
c) da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;  
d) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem, na pista.  

Em cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo menos, uma leitura da 
temperatura.  
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As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.  
 
 

 Controle de Compressão  
 

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, 
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova, extraído da 
mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas.  

Na impossibilidade de utilização desse equipamento, admite-se o processo do 
anel de aço. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura, 
anéis de aço de 10 cm de diâmetro interno e de altura 5 mm inferior à espessura da 
camada comprimida.  

Após a compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos 
corpos de prova neles moldados.  

Deve ser realizada uma determinação, cada 500 m de meia pista, não sendo 
permitidas densidades inferiores a 95%, da densidade do projeto.  

O controle de compressão poderá também ser feito, medindo-se as densidades 
aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-as com as densidades 
aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes 
corpos de prova deverão ser colhidas bem próximo do local onde serão realizados os 
furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas densidades não deverá ser 
inferior a 100%.  
 

 Controle de Espessura  
 

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, 
ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e 
compressão da mistura. Admitir-se-á variação de ± 10%, da espessura de projeto, para 
pontos isolados, e até 5% de redução de espessura, em 10 medidas sucessivas.  
 

 Controle de Acabamento da Superfície  
 

Durante a execução, deverá ser feito diariamente o controle de acabamento da 
superfície de revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 
1,40m, 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. 
 

 
3.4. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO  
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O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de 
aplicação, nos veículos basculantes já especificados.  

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 
especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material 
aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

 
04 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

Para realização completa das obras, objeto desse projeto básico estima-se a 
necessidade de 03 (Três) meses, a serem contados a partir da data da emissão da 
ordem de serviço. 
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