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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RESUMO
Este documento fixa a sistemática utilizada na execução da recuperação asfáltica de
obras públicas, abrangendo materiais, equipamentos e os procedimentos.
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IV – FONTES UTILIZADAS
REFERÊNCIAS
Para o bom entendimento deste caderno deverão ser consultados:













NR-02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28;
NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual;
NR-18 – Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção;
Artigo 618 do Código Civil Brasileiro – Da empreitada;
DNER 367/97 – Norma Rodoviária;
DNIT – Manual de Pavimentação, 1996, 2ªEd., Rio de Janeiro;
DNER – ME 003/99 – Material Betuminoso – determinação da penetração;
DNER – ME 002/98 – Emulsão Asfáltica – carga da partícula;
DNER – ME 001/94 – Material Asfáltica – determinação do efeito do calor e do ar;
DNER – ES 378/98 – Pavimentação – base estabilizada granulometricamente com
utilização de solo laterítico;
DNER – ES 325/97 – Pavimentação – Concreto com cimento Portland com
equipamento de pequeno porte;
DNER – ES 326/97 – Pavimentação – Concreto com cimento Portland com
equipamento de forma de trilho;
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DNER – ES 323/97 – Pavimentação – Sub base de concreto com cimento Portland
adensado por vibração;
DNER – ES 322/97 – Pavimentação – Sub base de concreto com cimento Portland
compactada com rolo 9sub base de concreto rolado);
DNER – ES 303/97 – Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente;
DNER – ES 321/97 – Pavimentação – Recuperação de defeitos em pavimentos
flexíveis;
DNER – ES 320/97 – Pavimentação – Micro revestimento betuminoso a frio;
DNER – ES 314/97 – Pavimentação – Lama asfáltica;
DNER – ES 307/97 – Pavimentação – Pintura de ligação;
DNER – ES 306/97 – Pavimentação – Imprimação;
DNER – ES 300/97 – Pavimentação – Reforço do subleito;
DNER – ES 299/97 – Pavimentação – Regularização de Subleito;
DNER – ES 390/99 – Pavimentaçao – Pré-misturado a frio com emulsão modificada
por polímero;
DNER-ES 392/99 – Pavimentaçao – Tratamento Superficial Duplo com asfalto
polímero;
DNER-ES 395/99 – Pintura de ligaçao com asfalto polímero;
DNIT 35/2005 – Pavimentos Flexíveis – Micro-revestimento asfáltico a frio com
emulsão modificada por polímero – Especificaçao de Serviços;
DNIT 104/2009 – Terraplanagem – Serviços preliminares – Especificaçoes de serviço;
DNIT 105/2009 – Terraplanagem - Caminhos de serviços – Especificaçoes de serviço;
DNIT 106/2009 – Terraplanagem - Cortes – Especificaçoes de serviço;
DNIT 107/2009 – Terraplanagem - Emprestimos – Especificaçoes de serviço;
DNIT 108/2009 – Terraplanagem - Aterros – Especificaçoes de serviço;
DNIT 154/2010 – Pavimentaçao Asfaltica – Recuperaçao de defeitos em pavimentos
asfálticos – Especificações de Serviços.

I – OBJETIVO
Especificar detalhadamente todos os serviços e materiais a serem utilizados
durante a execução da recuperação asfáltica das ruas e avenidas em logradouros em São
Luís - MA.
II – CONDIÇÕES GERAIS
Os serviços contratados serão rigorosamente de acordo com estas
especificações e demais elementos anexos ao este processo.
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1.

Placa da Obra
Deverá ser fixada no canteiro da obra, uma placa padrão de identificação de acordo

com o modelo fornecido por esta secretaria MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS – SEMOSP, confeccionada em material resistente a intempéries. A dimensão
da placa será de 12 m².
A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade em posição de destaque
na área interna do canteiro, devendo ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e
seu fornecimento, instalação e manutenção ao longo do prazo de execução da obra será
por conta da empresa CONTRATADA.
2.

Legalização da Obra
Cabe a CONTRATADA a legalização da obra junto aos órgãos competentes como:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA –MA, prefeitura Municipal de São
Luis, bem como providenciar a matrícula da obra no Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS, nos termos da legislação em vigor.

3.

Administração Local da Obra;

Sob esta denominação abriga-se o responsável técnico pela condução dos
serviços e encarregadoconforme abaixo:
Será constituída por uma equipe por: Engenheiro e Encarregado geral.
O serviço contratado será dirigido por engenheiro ou arquiteto, devidamente
inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CAU –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do
seu engenheiro/arquiteto, adquirida na supervisão de obras de características
semelhantes à CONTRATADA.
A

SEMOSP

poderá

exigir

da

CONTRATADA

a

substituição

do

engenheiro/arquiteto responsável, desde que verifique falhas que comprometam a
estabilidade e a qualidade dos serviços, inobservância dos respectivos projetos e das
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especificações constantes deste Projeto Básico, bem como atrasos parciais do
cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra.
Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será procedido através
do engenheiro (preposto do contrato). Eventualmente, o contato poderá ser realizado
por outro engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que o mesmo possua
autonomia para decisões técnico-administrativas rotineiras.
4.

Mobilização / Desmobilização
É de responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos,

utensílios, ferramentas e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos
serviços objeto deste termo.
Apenas será considerada executada a mobilização se todos os equipamentos e
ferramentas necessários ao início da execução dos serviços estiverem no local, quando
necessários.
A CONTRATADA instalará um canteiro de obras nas proximidades do local onde
serão realizados os serviços. O local será indicado em área a ser liberada pela
fiscalização da SEMOSP.
A água (se necessária) aos serviços deverá ser fornecida pela CONTRATADA.
Deverão ser previstas às custas da CONTRATADA, todas as placas necessárias
aos serviços, exigidas por lei, e também aquelas exigidas por convênios específicos dos
serviços (exemplo: placa de identificação da obra, sinalização preventiva, desvio de
fluxo, etc.).
Todo material de Sinalização Preventiva provisória como placas, faixas, cones,
bandeirolas, iluminação e etc. deverão estar inclusos no preço global do serviço.

5. Demolição e Retiradas
Fresagem
A Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais
camadas do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada
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através de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material
fresado para caçamba do caminhão basculante.
A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente
uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta
de saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção,
quando o pavimento permitir.
A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de
pavimentos previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em
áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas,
rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros
defeitos.
A fresagem do pavimento aplica-se também na remoção revestimento
betuminoso existente em áreas de intensa deteriorização, regularização de pavimento
de encontros, e como melhoria de coeficiente de atrito nas pistas em locais de alto
índice de derrapagem.
Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste,
carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem.
A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de
fresagem mecânica a frio do pavimento, respeitando a espessura de 3cm e a área
demarcada previamente.
O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para
carga no caminhão e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o
bota-fora. Os locais de estocagem devem obtidos pela construtora e devidamente
aprovados pela fiscalização.
Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação
de espessura da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a
profundidade da fresagem para eliminação desses resíduos.
Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de
água, para resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira.
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Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas
que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.
A superfície fresada deverá apresentar textura uniforme, sendo que os
sulcos resultantes não devem ultrapassar a 0,5 cm.
O desempeno da superfície deve ser verificado visualmente, e é
considerado satisfatório desde que não se observe caimentos para centro da pista.
A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO,
informações descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e
estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção de materiais
reaproveitáveis.
A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

6.

Recuperação de Pavimentação

Fresagem de Pavimento
A Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais
camadas do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada
através de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material
fresado para caçamba do caminhão basculante.

A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente
uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta
de saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção,
quando o pavimento permitir.

A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de
pavimentos previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em
áreas com ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas,
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rupturas plásticas e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros
defeitos.

A fresagem do pavimento aplica-se também na remoção revestimento
betuminoso existente em áreas de intensa deteriorização, regularização de pavimento
de encontros, e como melhoria de coeficiente de atrito nas pistas em locais de alto
índice de derrapagem.

A fresagem do pavimento é também a etapa preliminar para a
reciclagem de pavimentos asfálticos. No processo a frio a fresagem é executada sem
qualquer pré-aquecimento. Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte,
desbaste, carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes da operação de
fresagem.

A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de
fresagem mecânica a frio do pavimento, respeitando a espessura de 6cm e a área
demarcada previamente.

Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem, previamente
à fresagem deve ser retirado o excesso de sujeira e resíduos da superfície do pavimento,
por meio de varrição mecânica.

O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para
carga no caminhão e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o
bota-fora. Os locais de estocagem devem ser previstos no projeto ou em locais obtidos
pela construtora e devidamente aprovados pela fiscalização.

Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação
de espessura da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a
profundidade da fresagem para eliminação desses resíduos.
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Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de
água, para resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira.

Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas
que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.

A superfície fresada deverá apresentar textura uniforme, sendo que os
sulcos resultantes não devem ultrapassar a 0,5 cm.

O desempeno da superfície deve ser verificado visualmente, e é
considerado satisfatório desde que não se observe caimentos para centro da pista.
Compactação
A compactação da base de 25 cm será feita segundo procedimentos
técnicos de compactação com sobreposição de camadas de material, umedecimento e
devidamente compactado com compactador vibratório para obtenção da umidade
ótima (hot), seguindo Ensaio Normal de compactação de Proctor Normal de 100% de
acordo com especificações e normalizado pela ABNT/NBR 7182/86.
Imprimação
Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície
de base concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, com a finalidade de
aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso
empregado, bem como promover condições de aderência entre a base e o revestimento
e impermeabilizar a base.
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 utilizado.
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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.
Além desses citados, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde
que aceitos pela FISCALIZAÇÃO.
Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua
superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existentes.
Aplica-se, a seguir o material betuminoso especificado, na temperatura
compatível, na quantidade certa e de maneira uniforme. O material betuminoso não
deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em dias
de chuva, ou quando esta estiver iminente.
Deve-se imprimar a área inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la
sempre que possível fechada ao trânsito.
Pintura de Ligação
Refere-se a aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície de
base granular imprimada, visando promovera aderência entre a camada existente e o
revestimento a ser executado.
Para a varredura da superfície a receber a pintura de ligação, utiliza-se de
preferência, vassouras mecânicas, e na ausência delas poderá ser feito de forma
manual, para pequenas áreas.
A taxa a ser utilizada, deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo
menos uma taxa de aplicação através do ensaio adequado “bandeja” ou através de
preenchimento da planilha do controle de pintura de ligação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

A distribuição do ligante deve ser feitos com 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 deverão ser do tipo de circulação plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento
do ligante.
Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil
observação, e ainda, 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 capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado pelo menos, um dia de trabalho.
Além desses, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que
aceitos pela FISCALIZAÇÃO.
Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ)

O concreto asfáltico consistirá de uma camada de mistura compreendendo
agregado, asfalto e filler devidamente dosada, misturada e homogeneizada em usina,
espalhada e comprimida a quente.
Sobre a base imprimada, a mistura será espalhada, de modo a apresentar,
quando comprimida, a espessura de 8cm.
O material betuminoso a ser empregado poderá ser Cimentos asfálticos, de
penetração 50/60, 85/100 e 100/120;
O agregado graúdo deverá ser pedra britada, ou outro material, desde que
devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e deverá se constituir de fragmentos sãos,
duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no
ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido
ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a
12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5.
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Opcionalmente, poderá ser determinada a percentagem de grãos de forma
defeituosa, que se enquadrem na expressão:
l + g >6e , onde l = maior dimensão do grão; g = diâmetro mínimo do anel,
através do qual o grão pode passar; e e = afastamento mínimo de dois planos
paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão.
Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio
poderá ser realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: l
+ 1,25g > 6e, sendo g a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido
o grão.
A percentagem de grãos defeituosos não pode ultrapassar 20%.
O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas
partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres
de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de
areia igual ou superior a 55%.
O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais
finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não
plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc., e que atendam a
seguinte granulometria:

Peneira

Percentagem
mínima passando

40

100

80

95

200

65

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos.
A composição da mistura do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos
do quadro seguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja
igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.
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PENEIRA

PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO

Mm

A

B

C

2"

50,8

100

-

-

1 1/2"

38,1

95-100

100

-

1"

25,4

75-100

95-100

-

3/4"

19,1

60-90

80-100

100

1/2"

12,7

-

-

85-100

3/8"

9,5

35-65

45-80

75-100

n° 4

4,8

25-50

28-60

50-85

n° 10

2,0

20-40

20-45

30-75

n° 40

0,42

10-30

10-32

15-40

n° 80

0,18

5-20

8-20

8-30

n° 200

0,074

1-8

3-8

5-10

Betume solúvel no
CS2(+)%

4,7

4,5-7,5

4,5-9,0

CAMADA DE LIGAÇÃO

CAMADA DE LIGAÇÃO
E ROLAMENTO

CAMADAS DE
ROLAMENTO

(BINDER)

As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada
como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não
deverá ser inferior a 4% do total.A curva granulométrica, indicada no projeto, poderá
apresentar as seguintes tolerâncias máximas:
PENEIRAS

mm

PASSANDO EM PESO

3/8" - 1 1/2"

9,5- 38,0

+ ou - 7

n° 40 - n°4

0,42 -4,8

+ ou - 5
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n°80

0,18

+ ou - 3

n°200

0,074

+ ou - 2

Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de
vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, seguindo os valores seguintes:

Porcentagem de vazios
Relação
betume/vazios
Estabilidade, mínima

Fluência, 1/100"

CAMADA DE ROLAMENTO

CAMADA DE LIGAÇÃO

3a5

4a6

75 - 82

65 - 72

350 kg(75golpes)

350 kg(75golpes)

250 kg(50golpes)

250 kg(50golpes)

8 -18

8 -18

As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos
valores mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do ábaco pag.
4/9 DNER-ES-P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNER.
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão 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 a frente e para trás.
As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento
dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.

Além desses, poderão ser usados outros tipos de equipamentos desde que
aceitos pela FISCALIZAÇÃO.
O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo
metálico liso, tipo tandem, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os
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rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos
pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem
de 35 a 120 libras por polegada quadrada.
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.
Os caminhões basculantes para o transporte da mistura 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.
A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para
cada ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, a
viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto não devem ser feitas
misturas à temperaturas inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC, acima da
temperatura do ligante betuminoso.
A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade Engler
situe-se em uma faixa de 25 + ou - 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com
temperatura superior a 106ºC.
As misturas de CBUQ devem ser distribuídas somente quando a temperatura
ambiente se encontrar acima de 10ºC, e com o tempo não chuvoso.
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser
sanadas pela adição manual de CBUQ, sendo o espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metálicos.
Imediatamente após a distribuição do CBUQ, tem inicio a rolagem. Como norma
geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura esta fixada experimentalmente, para cada caso.
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A temperatura recomendável para compressão da mistura é aquela na qual o
ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140 + ou - 15 segundos, para o
cimento asfáltico ou uma viscosidade específica Engler, de 40 + ou - 5 para o alcatrão.
Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem
com baixa pressão, a qual será aumentada a medida que a mistura for sendo
compactada, e consequentemente, suportando pressões mais elevadas.
A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direção ao eixo. Cada passada de 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 recémrolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderência da mistura.
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o seu
completo resfriamento.
A critério da FISCALIZAÇÃO deverão ser realizados todos os ensaios necessários
a execução dos serviços com boa qualidade.
Durante a execução, poderá ser feito diariamente o controle de acabamento da
superfície de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra
de 0,90 metros, colocadas em ângulo reto paralelamente ao eixo da rua,
respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não
deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas.
Na área primária, conforme projeto DS-PI-04602-04-0001-R00, haverá
substituição parcial da pista de rolamento com revestimento tipo CBUQ e intertravado,
os mesmos deverão ser removidos e repavimentados em concreto armado.

