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OBRA: REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE 
 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Tupanciretã. 
  

LOCAL:  Rua Salim Chamun e Rua Evandro Kruel.  
 

BAIRRO:  Moraes. 
 
MUNICÍPIO:           Tupanciretã. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

           Consiste na aplicação na pista de produto denominado concreto betuminoso 

usinado a quente – CBUQ. 

               A mistura será aplicada sobre a superfície imprimada e / ou pintada, de tal 

maneira que, após a compressão, produza um pavimento flexível com espessura e 

densidade especificado no orçamento. O concreto betuminoso usinado a quente – 

CBUQ poderá ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do 

pavimento. 

               A seguir, os procedimentos programados para a capa sobre B.G., nas ruas do 

quadro urbano de Tupanciretã, incluindo as etapas de serviço e os métodos construtivos. 

 

1) – SERVIÇOS PRELIMINARES:  

Inicialmente, proceder-se-á o nivelamento do solo com motoniveladora para 

deixar uma declividade em direção às laterais das vias, em torno de 3 a 5 %, 

devidamente compactado com rolo vibrador pé de carneiro, até chegar numa 

consistência de 95%, a seguir será executado um reforço do subleito com 

rachão/macadame, se necessário, graduado em toda a área a ser trabalhada e dentro dos 

volumes constantes nas planilhas orçamentárias de cada rua, com espessura de 20,00 cm 

compactados com o rolo compactador para uniformizar o rachão, de modo a deixar o 

pavimento em condições de receber a camada de base. 

2) – CAMADA INTERMEDIÁRIA: 

Após a execução do rachão, será executada a base com brita graduada, inclusive 

compactação com rolo, empolamento 1,35 %, com espessura de 12,00 cm. Após a 

colocação da brita e compactada, de modo a deixar o pavimento em condições de 

receber a camada de imprimação de base de pavimentação com emulsão CM – 30. 
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Imprimação com o CM-30: A distribuição (banho) do ligante diluído deverá 

ser efetuada com equipamento provido com bomba reguladora de pressão, que permita a 

aplicação do produto em quantidade uniforme. Os equipamentos distribuidores, 

especialmente construídos, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, 

tacômetro, calibradores e termômetro, barra espargidora com dispositivo de 

ajustamentos verticais e larguras variáveis, e ainda dispor de barra de espargimento 

manual. A pista (base compactada) deverá ter a superfície varrida (eliminar material 

solto) e ser levemente umedecida. A taxa de aplicação deverá ser determinada 

experimentalmente no canteiro de obra, sendo definido a que pode ser absorvido pela 

base em 24 horas, o tempo de cura geralmente é de 48 horas dependendo das condições 

climáticas locais (temperatura, ventos etc). As taxas usuais são da ordem de 1,0 a 1,4 

L/m2, conforme o tipo de material e textura constituinte da base. Após este período será 

executada a pintura de ligação sobre a mesma, com emulsão RR-1C. Para a execução da 

pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A taxa de 

aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m
2
. A distribuição do ligante deverá 

ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba 

reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição 

devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também 

estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10ºC ou em dias de chuva. 

 MEIO FIO: Para o assentamento dos meios fios (cordões), serão abertas 

manualmente, valas longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com 

profundidade compatível com a dimensão das peças 100X15X13X30 CM 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), pré moldado fck 15Mpa 

devidamente alinhados e nivelados. O fundo das valas deverá ser regularizado e 

apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento poderá ser utilizado o 

material da própria vala que será, por sua vez, apiloado. A operação deverá ser repetida 

até atingir o nível desejado.  

  

3) – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 

Com a imprimação realizada, será executada a pavimentação asfáltica com 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), cap 50/70, que será transportada com 

caminhões basculantes. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro-
acabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como 

objetivo a pré-conformação da seção de projeto A espessura da capa é de 4,00 cm e está 

na planilha do orçamento. A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deverá ser 

determinada para cada tipo de 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 a 150 segundos, Sayboll-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se, 

preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. 

A compressão será iniciada pelos bordos, junto ao meio fio, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a 
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compressão deverá começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada 

passada do rolo deverá ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem seguirá até o momento em que seja 

atingida a compactação exigida. Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de 

direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o 

revestimento recém rolado. 

 

4) – ABERTURA AO TRÂNSITO: 

Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem trânsito até o seu 

completo resfriamento. 

5) – EQUIPAMENTOS: 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser examinados pela fiscalização, 

devendo estar de acordo com esta especificação, para que se possa ser emitida a ordem 

de início de serviço. 

6) – CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DE MISTURA: 

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 paranífico ou solução de cal, de modo a evitar a 

aderência da mistura às chapas da báscula. A utilização de produtos susceptíveis de 

dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitida.    

 

7)– PASSEIO PÚBLICO: 

A execução do passeio público e rampas de acessibilidade será executada em 

concreto moldado “in loco” com espessura de 6 cm. A compactação do solo será 

mecânica e o embasamento com pó de pedra com espessura de 5 cm. 

 

8) – SINALIZAÇÃO VIÁRIA: 

As placas de sinalização e logradouro serão em chapa de alumínio com pintura 

refletiva, com os tubos em aço galvanizado e altura de 3,50 metros. A abertura da vala 

para fundação e  fixação do tubo será de 0,40x0,40x0,40 com lançamento de concreto 

FCK=15MPA. A sinalização horizontal (faixas de seguranças) será realizada com tinta 

retrorrefletiva. 
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9) – LIMPEZA: 

Deverá ser executada a limpeza da área pavimentada. 

10) – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

O Responsável Técnico pela fiscalização das obras emitirá, de acordo com cada 

etapa, medição dos serviços concluídos em metros quadrados. 

O pagamento será feito pela prefeitura, após a liberação do recurso, em parcelas 

correspondentes aos serviços medidos. 

 

                                                             Tupanciretã, 31 de outubro de 2017 

 

 

 

Paulo Roberto Beck Rad  Carlos Augusto Brum de Souza 

Engenheiro do Município  Prefeito Municipal 

CREA RS010326   

 

                              

 

 


