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TÍTULO

INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS DE PAVIMENTAÇÃO DA
AGETOP

PALAVRAS-CHAVE

Pavimentação. Medição dos Serviços

DIRETORIA INTERESSADA

Diretoria de Obras Rodoviárias

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Agência Goiana de Transportes e Obras. Pavimentação.
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Neste  documento  é  apresentado  um  elenco  de  Informações  e  Recomendações  que  tem  força  de

especificação já que, ou são de caráter geral, ou são extensivas à boa parte das Especificações. São

apresentados, também: a definição dos termos adotados; a metodologia a ser adotada na construção da

pista  de  controle;  critérios  para  a  escolha  e  produção  de  agregados;  critérios  para  aceitação  e

recebimento de matérias asfálticos e da obra concluída.

1 – INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES :

IG.1 Na  produção dos  agregados para  a  utilização  em camadas de misturas  asfálticas  usinadas a

quente,  mornas,  ou  à  frio,  tratamentos  asfálticos  superfícias  por  penetração,  à  quente  e  à  frio,  e

microrrevestimentos asfálticos, o agregado deverá preferencialmente:

• Ser obtido em instalação de britagem que possua, obrigatoriamente, uma peneira separadora

com abertura de, no mínimo 50,4 mm (2”),  imediatamente depois da britagem primária, para

expurgo das impurezas, objetivando eliminar materiais indesejáveis na sequência da britagem e

a obtenção de agregados adequados aos serviços. 

• Atender as faixas granulométricas estabelicidas em projeto.

• Apresentar absorção inferior a 2%, quando submetido ao ensaio ABNT – NBR 9937 ou DNER –

ME 195/97.

IG.02 Para recebimento ou aceitação de materiais asfálticos deverá proceder-se da seguinte forma: 

2.1 Serão realizados os seguintes ensaios no laboratório de campo:

a) Para Cimentos Asfálticos de Petróleo:

Para cada carregamento que chegar à obra: 

• 1 (um) ensaio de penetração a 25 oC ( ABNT – NBR 6576);

• 1 (um) ensaio do ponto de fulgor, (ABNT – NBR 11341); 

• 1 (um) ensaio de espuma, aquecido a 175 o C, não deve produzir espuma; 

• 1 (um) ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (ABNT – NBR 14950). 

Para cada 100t: 
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• 1 (um) ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (ABNT – NBR 14950) a diferentes temperaturas,

para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura; 

• 1 (um) índice de susceptibilidade t rmica, determinado pelos ensaios DNER-ME 003 e NBR 65. 

• 1 (um) ensaio de ponto de amolecimento (ABNT – NBR – 6560). 

Quando utilizado CAP modificado por polímeros deverão ser realizados, também, os seguintes

ensaios: 

Para todo carregamento que chegar obra: 

• 1 (um) ensaio de recuperaçãoel stica a 25 oC (ABNT – NBR 15086); 

• 1 (um) ensaio de estabilidade ao armazenamento (ABNT – NBR 15086). 

b) Para CAP modificado com borracha: 

Para todo carregamento que chegar à obra: 

• 1 (um) ensaio de penetração a 25 oC (ABNT - NBR 6576);

• 1 (um) ensaio do ponto de fulgor, (ABNT – NBR 11341); 

• 1 (um) ensaio de viscosidade “Brookfield” (ABNT – NBR 15529) a 175 oC;

• 1 (um) ensaio de recuperaçãoel sticaDuctilômetro, (25º C,10 cm),min.(NBR 15086); 

Para cada 100 t: 

• 1 (um)ensaio de ponto de amolecimento, a cada 100 t (ABNT - NBR 6560); 

c) Para Emulsões Asfálticas 

Para cada carregamento que chegar à obra: 

• 1  (um)  ensaio  de  Viscosidade  Saybolt-Furol  (DNER  ME  004/94  –  ABNT  –  MB  425  -NBR

14491:2007) a 25 C; 

• 1 (um) ensaio de Peneiração (DNER – ME 005/94 - NBR 14393:2012); 

• 1 (um) ensaio de Carga de Partículas (DNIT 156/2011 - ME); e 

• 1 (um) ensaio de resíduo por evaporação (NBR 14376:2007). 
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Para cada 100 t: 

• 1  (um)  ensaio  de  Viscosidade  Saybolt-Furol  (ABNT –NBR  14491),  no  mínimo  em  3  (três)

temperaturas para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; e 

• 1 (um) ensaio de Sedimentação para emulsões (ABNT - NBR 14393); 

Para emulsões modificadas por polímeros: 

• 1 (um) ensaio de recuperação el stica a 25 o , no resíduo da emulsão, (ABNT – NBR 15086). 

Se o carregamento de emulsão não satisfizer às exigências da correspondente especificação, pode-se

fazer circular a emulsão no caminhão e, em seguida, repetir os ensaios. O procedimento poderá ser, à

critério da Fiscalização, repetido até mais duas vezes. 

2.2 Dos  três  primeiros  carregamentos,  de  um mesmo  ligante,  será  traçada  a  relação  "viscosidade

"versus"  temperatura"  com  no  mínimo  3  (três)  pontos.  A cada  100  t  será  repetido  o  ensaio  para

verificação ou correção da relação original. A faixa de trabalho da temperatura do ligante será sempre

adequada em função da última relação obtida.

2.3 Caso julgue necessário, a fiscalização poderá, ao retirar o lacre do caminhão transportador, coletar

amostra de, aproximadamente, 1 kg de material asfáltico, que deverá ser acondicionado em recipiente

limpo e perfeitamente fechado, que não tenha recebido qualquer produto derivado de petróleo. Deverá

ser rotulado com as seguintes informações: tipo de material, classificado de acordo com a especificação;

data  de  recebimento  na  obra;  e  número  da  nota  fiscal  correspondente  à  partida.  Para  quaisquer

verificações posteriores através de ensaios especiais. Na ocasião será fornecida, também, uma cópia da

nota fiscal do referido carregamento, que deverá ser arquivada pela AGETOP para efeitos de verificação

dos teores e taxas previstos. 

IG.03  Para  prevenir  que não ocorra  a  separação da água de emulsão,  da EMULSÃO ASFÁLTICA,

durante a armazenagem, deve-se tomar cuidado para que a temperatura da mesma não fique abaixo de

5° C. Se isto for previsível, os tanques de depósito deverão ser dotados de dispositivo que permita o seu

aquecimento. 

Nota:  Os  materiais  asfálticos  só  serão  descarregados  se  os  ensaios  de  recebimento  executados

satisfizerem às exigências  da correspondente Especificação da  ABNT e ANP,  em todos os  ensaios

citados, sendo terminantemente proibido o descarregamento do material rejeitado no canteiro. 
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IG.04 Quanto ao Controle Tecnológico:

4.1 Na execução dos ensaios, deverão ser seguidos os "Métodos de Ensaios" da ABNT, adotados pelo

DEINFRA-SC e/ou DNIT.

4.2  As  coletas  e/ou  ensaios  na  pista  deverão  ser  executadas  à  0,60  m  dos  bordos,  ou  no  eixo,

obedecendo a seguinte ordem de posicionamento: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, bordo direito, etc.

No caso  de  revestimento  deverão  ser  feitos  na posição  correspondente  às  futuras  trilhas  de  rodas

externas.

4.3 Para o grau de compactação das camadas em solos ou granulares, o teor de umidade deverá ser

obtido com a "frigideira".

4.4  Quando julgar conveniente,  a Fiscalização poderá optar  pelo  incremento do número de ensaios

previstos nas especificações, em função do porte e do avanço físico da obra.

4.5  Antes  dos  inícios  dos  serviços,  serão  traçados  gráficos,  onde  em  abcissas  constará  o

estaqueamento, ou quilometragem e, em ordenadas, os ítens constantes do Anexo II e

que devem, da melhor maneira possível, corresponder aos intervalos de estaqueamento

ou quilometragem.

4.6 A Fiscalização elaborará "Relatórios Mensais" obrigatoriamente assinados e rubricados em todas as

suas páginas, pelo Engenheiro Fiscal, Engenheiro da Consultora e pelo Engenheiro da Construtora.

Esses "Relatórios Mensais" se reportarão ao período de abrangência do mesmo e deverão conter:

• Os gráficos citados no item 16.5;

• Parâmetros de qualidade;

• Todos os elementos, fatos e acontecimentos relacionados com a "qualidade da obra".
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