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1. GENERALIDADES 

1.1 OBJETO 

A presente Especificação Técnica contém as descrições dos serviços para execução 

do objeto contratual, orientando, descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e 

critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a 

INFRAERO. 

É objeto contratual a execução dos serviços de “ELABORACAO DE PROJETO 

EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE FRESAGEM DO 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE CAMADA ESTRUTURAL 

DE CONCRETO ASFÁTICO (CBUQ), E EXECUÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL 

POROSA DE ATRITO (CPA) NA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 17R/35L E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE CONGONHAS/SP”. 

A PROPONENTE deverá prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e 

indiretas, assim como, todos os possíveis serviços eventuais que possam surgir, para a 

perfeita execução e conclusão dos serviços listados no prazo estipulado durante a 

interdição da pista 17R/35L do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 

A CONTRATANTE não aceitará quaisquer reclamações, nem arcará com quaisquer 

ônus pela falta de conhecimento ou de previsões Logísticas, Técnicas e orçamentárias 

por parte da CONTRATADA para a perfeita execução dos serviços. 

1.2 DEFINIÇÕES 

CONTRATANTE INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 

FISCALIZAÇÃO Atividade exercida pela INFRAERO, através de pessoa ou grupo 

de pessoas especialmente designadas. 

APOIO À 

FISCALIZAÇÃO 

Empresa ou instituição contratada para dar apoio tecnológico para 

a equipe de fiscalização da INFRAERO. 

CONTRATADA Pessoa Jurídica CONTRATADA para a execução dos serviços 

técnicos especializados de engenharia. 

ENG 

RESIDENTE 

Profissional designado pela CONTRATADA para 

acompanhamento dos serviços. 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES, MARIO
JORGE MOREIRA e SERGIO SEIXAS em 22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4606754-6889 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



INFRAERO SP.02/105.92/002384/02 9/110 

1.3 NORMAS 

Além das normas e procedimentos citados nas Especificações Técnicas Específicas, 

nas planilhas de quantitativos e nos desenhos, serão obedecidas, em ordem de prioridade, 

as seguintes normas, onde aplicáveis: 

 Normas de ANAC: RBAC 154; RBAC 153 

 Normas de Infraestrutura da Diretoria de Engenharia do Comando da 

Aeronáutica (DIRENG); 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Entretanto, 

em caso de dubiedade de interpretação, as informações contidas nas 

Especificações Técnicas Específicas prevalecem sobre quaisquer outras 

normas ou especificações. 

 Normas Brasileiras e Internacionais, Inglesas e da Federal Aviation 

Administration - FAA – Porus Friction Layer./ Camada Porosa de Atrito - 

CPA 

 DNIT ES 159/2011 – Fresagem a Frio 

 Normas da ABNT 

 Specification, “Porous Friction Course for Airfields”, DEFENCE ESTATES, 

MINISTRY OF DEFENCE - UK 

1.4 ESCLARECIMENTO 

O conteúdo deste documento deverá ser examinado com extrema atenção pela 

CONTRATADA. Em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a 

CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para maiores esclarecimentos ou orientações, 

sendo as questões principais sempre registradas no "Diário de Obras". 

1.5 SIMILARIDADE 

Todos os fabricantes e referências eventualmente citados nestas especificações 

poderão ser substituídos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja 

comprovadamente igual ou superior às especificadas e que a FISCALIZAÇÃO autorize tal 

substituição. 
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1.6 INFORMAÇÕES TÉCNICAS / OPERACIONAIS IMPORTANTES 

1.6.1 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES QUANTO A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

Caberá a licitante / Contratada efetuar todos os estudos de jazidas / pedreiras 

legalizadas, priorizando o menor DMT até o local da realização dos serviços. 

 As análises das características geológicas e físicas do agregado pétreo deverá 

ser executada por laboratórios de materiais de construção reconhecidamente 

idôneos e estruturado tecnologicamente para atender as exigências técnicas das 

respectivas especificações; 

 A Camada Porosa de Atrito exige a utilização de um agregado pétreo de alta 

dureza (desgaste Los Angeles ≤ 25% NBR NM 51), assim como o fator de forma 

superior a 0,5 (conforme NBR7809/2008); 

 A Contratada deverá apresentar todos os estudos das jazidas investigadas e 

respectivos controles tecnológicos a serem fornecidos para a Contratante, 

através de relatórios substanciados em atendimento as normas técnicas 

especificas para cada tipo de ensaio e assinadas pelo responsável técnico, 

acompanhadas pelas respectivas ART’s; 

 A Fiscalização da Infraero realizará as devidas análises dos relatórios emitidos 

pela Licitante / Contratada, e optará pela solução mais econômica e que atenda 

todas as condições técnicas exigidas; 

 A CONTRATADA deverá dispor de laboratórios para a realização de todos os 

ensaios necessários de agregados, de filler, de cimento asfáltico e demais 

insumos componentes das misturas asfálticas produzidas nas Usinas de Asfalto 

Gravimétrica, como também na execução das camadas na pista de pouso, de tal 

modo que todos os registros apontem a qualidade exigida por esta especificação. 

 A CONTRATADA é responsável pela realização de todos os ensaios para a 

certificação dos serviços executados para aprovação da FISCALIZAÇÃO. A 

FISCALIZAÇÃO poderá utilizar os laboratórios da CONTRATADA, 

eventualmente, para ensaios de contraprova. 

 A Fiscalização não aceitará nenhum tipo de tolerância devido à natureza da 

mistura asfáltica da Camada Porosa de Atrito; 
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Após a escolha dos agregados a serem utilizados na mistura asfáltica, os mesmos 

deverão ser encaminhados para avaliação técnica de entidade pública ou privada, 

detentora de notório conhecimento técnico no âmbito nacional, de misturas 

asfálticas especiais, acompanhado por profissional qualificado, com notório saber 

em misturas asfálticas especiais, para orientação e complementação dos estudos do 

tipo de cimento asfáltico de petróleo (CAP) polimerizado a ser adequadamente 

compatibilizado fisicamente e quimicamente na mistura asfáltica, e desenvolvimento do 

traço da mistura asfáltica a ser utilizada. Após a definição do CAP polimerizado e do 

agregado, caberá a Contratada através de sua equipe especializada, promover o 

acompanhamento tecnológico da usinagem e aplicação do traço da mistura asfáltica a ser 

utilizada. 

Em seguida, caberá a Contratada a execução dos respectivos trechos 

experimentais, conforme este caderno técnico, para definição da densidade de campo 

(número de passada dos equipamentos de compactação), índice de vazios, coeficiente de 

atrito, ensaios de macro textura e permeabilidade. 

Após a definição do traço, a mistura asfáltica deverá ser novamente analisada pela 

empresa ou profissional qualificado, citado anteriormente, quanto, ao desgaste através 

de ensaio de Cântabro (DNER-ME 383/99). 

Na sequência, a Contratada deverá providenciar as aquisições dos sarrafos de 

madeira perfeitamente aparelhados com 2,5 cm de espessura e impermeabilizados com 

pintura betuminosa. Os sarrafos deverão estar isentos de nós ou outras deformidades que 

comprometam a sua integridade, não sendo aceitos madeiras com empenamentos. Esses 

sarrafos serão utilizados como formas para conformações das juntas longitudinais, 

evitando a colmatação e deformação dos bordos da CPA. Essas formas deverão ser 

fixadas sobre o pavimento através de processo que evite o seu deslocamento durante as 

operações de lançamento e compactação. 

A mistura asfáltica da camada porosa de atrito (CPA) e concreto asfáltico usinado a 

quente (CBUQ), deverão utilizar obrigatoriamente Usinas Gravimétricas em excelente 

estado de conservação. 

A Contratada deverá manter equipe de laboratoristas no campo permanentemente, 

durante a execução dos serviços, a fim de cumprir todos os procedimentos de ensaios 

diários de campo e laboratório.  
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A figura abaixo representa a seção tipo das camadas a executar do pavimento da 

PPD 17R/35L, no trecho com revestimento de Camada Porosa de Atrito (CPA). Observar 

que a largura total da pista de pouso é 45m, e a largura da CPA é de 43,20m. 

 

1.6.2 ORIENTAÇÕES GERAIS 

A execução dos serviços deverá obedecer às orientações da Fiscalização e em 

hipótese alguma poderá haver prejuízo em operações das aeronaves no aeroporto se 

houver no período na pista auxiliar. Portanto, a CONTRATADA deverá prever em seu 

orçamento a execução ininterruptamente dos serviços durante 24 horas em todos os dias. 

 Para a realização dos serviços em período noturno, deverá ser previsto a iluminação 

do local dos serviços (necessários à boa qualidade técnica), por meio de geradores ou 

outros dispositivos. Não será permitida realização de serviços com iluminação deficiente. 

Para atingir a luminosidade necessária serão necessárias 30 torres de iluminação, 

sendo 15 posicionadas em ambos os lados da área trabalhada com comprimento de 200 

metros, de forma a reduzir a possibilidade de sombreamento. As torres de iluminação 

serão distribuídas conforme a quantidade de frentes de serviço no período noturno e 

deverão ser deslocadas no sentido da produção dos serviços de pavimentação, que 

devem ser executados sem paralizações dos equipamentos de produção em função dos 

deslocamentos das luminárias. As torres deverão ter o dispositivo de regulagem de altura 

até 9 metros, e deverão atender a seguinte especificação: 

 Torre de iluminação móvel com feixe de molas equipada com: Mastro de 9 

metros com rotação de 360°, 4 focos de 1.000W composto por lâmpadas 

Halogéneo Metálico para o fornecimento de 360.000 Lumens, base com tanque 

de contenção integrado para 110% dos líquidos, tanque com autonomia para 60 

horas de trabalho, motor à diesel com consumo máximo de 2,65 l/h, alternador 

4 polos com potência prime mínima de 6kVA, duas saídas para tomada de 

serviços auxiliares de 16A cada uma, braços estabilizadores com patolas 
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mínimas de 200mm X 100mm, referência LTA6. 

Os serviços somente poderão ser iniciados após a emissão do documento de 

interdição (NOTAM) pelos Órgãos Aeronáuticos, em atendimento à solicitação da 

INFRAERO. 

A CONTRATADA deverá atender aos procedimentos específicos de segurança 

operacional para obras e serviços (PESO), elaborado pela Infraero e aprovado pela 

ANAC, no qual se encontram descritas as ações necessárias para eliminação ou 

mitigação dos riscos decorrentes da Análise de Impacto sobre a Segurança 

Operacional (AISO), referente a obra ou serviço de manutenção. Tal exigência visa 

garantir um nível de segurança mínimo às operações aeroportuárias. 

A INFRAERO não pagará à CONTRATADA as horas de equipamentos e pessoal 

que fiquem parados, à disposição, por motivos operacionais do Aeroporto. 

1.6.2.1 CREDENCIAMENTO E SEGUROS 

Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá providenciar o credenciamento 

de todo o pessoal, máquinas e veículos na Gerência de Segurança do Aeroporto. Os 

operadores de equipamentos e motoristas deverão participar do Curso Interno da 

INFRAERO de Direção Defensiva. Em atendimento a resolução n° 116 da Agência 

Nacional da Aviação Civil - ANAC, é necessária a contratação de seguro para perdas, 

danos, ou responsabilidades para obtenção da Autorização de Trânsito Interno de 

Veículos – ATIV.  

Os seguintes termos deverão ser observados na contratação das apólices:  

 Cobertura para danos materiais, corporais, morais e estéticos, causados por 

veículos, equipamentos e pelas demais atividades desenvolvidas nos 

aeroportos, com importância segurada de no mínimo R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais).  

 Nota: Para danos morais e estéticos será admitido como valor mínimo, um 

sublimite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

A apresentação da referida apólice deve compreender todas as viaturas da 

Contratada (veículos que serão mobilizados pela contratada para descolamento de 

pessoal, veículos para comboio de caminhões e equipamentos no trecho entre canteiro 

de obras/local das obras) que venha a trafegar nas áreas de movimento de aeronaves. 
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Será exigida a presença constante de engenheiro-residente enquanto qualquer 

serviço contratado estiver sendo desenvolvido. Portanto, deverão ser previstas as 

quantidades de profissionais necessárias para atender esta exigência da 

CONTRATANTE. A falta desse profissional implicará na paralisação dos serviços.  

1.6.2.2 TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAL DE FRESAGEM E 

DEMOLIÇÃO PARA BOTA FORA 

A destinação dos resíduos da construção civil deverá estar vinculada ao sistema de 

manifesto de resíduos e bota-fora licenciado na região de São Paulo. 

Todo o material fresado deverá ser transportado para fora do aeroporto em área 

provida de Licença Ambiental e aprovada pela prefeitura da cidade do São Paulo ou região 

próxima. O transporte e demais serviços para o descarte do material no local de bota-fora 

é de responsabilidade da construtora. A distância de transporte, relativa ao Aeroporto de 

Congonhas, do material a ser descartado até o local de bota-fora, possui a Distância 

Média de Transporte (DMT) indicada na Planilha de Preços e Serviços deste contrato, 

conforme pesquisa realizada pela INFRAERO, sendo o mesmo utilizado como referência 

do orçamento deste órgão.  

A CONTRATADA, anteriormente ao início dos serviços, irá apresentar a 

FISCALIZAÇÃO, para aprovação, o local definido para o descarte dos materiais, as 

licenças ambientais de operação do local e a DMT de transporte do material.  

Deverão ser previstos pela CONTRATADA os valores cobrados pela administradora 

do local de Bota-Fora, quanto à indenização para recebimento do material de descarte 

(Royalty). 

1.6.2.3 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DA JAZIDA PARA CENTRAL DE 

USINAGEM  

As características técnicas do agregado basáltico, ou de equivalência técnica, a ser 

utilizado em toda a obra deverão obedecer rigorosamente a presente especificação, 

devendo ser considerado que o mesmo poderá ser oriundo de jazida localizada em 

qualquer localidade dentro do estado de São Paulo. 

O transporte e demais serviços para obtenção do agregado é de responsabilidade 

da CONTRATADA. Caberá a CONTRATADA a pesquisa de definição da jazida cujo 

agregado atende integralmente estas especificações e seja mais próxima do Aeroporto de 

Congonhas. A distância de transporte do material (DMT) até central de usinagem será 
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aquela onde o agregado atender integralmente às especificações técnicas para a 

execução da CPA e do CBUQ. O custo do transporte do agregado e demais insumos 

necessários à usinagem e produção dos concretos asfálticos dos tipos CBUQ e CPA 

fazem parte da composição do custo deste serviço, apropriado pelo volume de massa 

aplicada em metro cúbico. 

A CONTRATADA, imediatamente após emissão da Ordem de Serviço, deve 

apresentar laudos com comprovação das características técnicas do agregado, com toda 

a documentação dos testes e ensaios realizados, obtidos em laboratório certificado por 

órgão público competente. O objetivo é garantir que, ao ser dada a Ordem de Serviços 

para o início do Contrato, a etapa de estudos de traço e trechos experimentais não sofram 

atrasos, garantido o cumprimento do cronograma previamente estabelecido. 
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2. PARTE II – ESTUDOS E PROJETOS 

2.1 GENERALIDADES 

Este item estabelece as condições para a elaboração do projeto executivo a ser 

elaborado pela CONTRATADA, descrevendo toda a documentação técnica a ser 

apresentada, o respectivo prazo de execução, e os critérios técnicos aqui estabelecidos. 

A execução dos serviços deverá estar de acordo com as últimas revisões das normas 

da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, das normas RBAC 

154 e RABC 156 da ANAC, além do que estiver explicitamente indicado nestas  

Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá iniciar o 

levantamento planialtimétrico da superfície do pavimento asfáltico da pista de pouso e 

decolagem 17R/35L, além de todas as pistas de rolamento (Taxi) adjacentes a PPD, de 

forma a permitir a execução de pavimentação de rampas adequadas ao rolamento de 

aeronaves, obedecendo as declividades e demais características das normas da ANAC, 

em destaque o RBAC154.  

A elaboração do projeto executivo terá o prazo de execução de acordo com o 

cronograma, a partir da Ordem de Serviço. 

Fazem parte do Projeto Executivo as seguintes disciplinas técnicas: 

 Levantamento Planialtimétrico – Topografia 

 Projeto Geométrico – Horizontal e Vertical 

 Projeto de Pavimentação 

 Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical e Luminoso fornecido pela 

INFRAERO 

 Projeto de atividades de Segurança Operacional fornecido pela INFRAERO 

2.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - TOPOGRAFIA 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em uma planta ou conjunto 

de plantas com o Levantamento Planialtimétrico detalhado de toda área de 

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

17R/35L. 

A CONTRATADA disponibilizará o levantamento topográfico que será realizado 

com scanner a lazer com alta precisão geométrica, que será utilizado pela contratada 
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para o desenvolvimento do projeto executivo planialtimétrico. A CONTRATADA, 

entretanto, deverá proceder com o nivelamento geométrico de precisão de toda a pista 

para a confirmação das cotas altimétricas. 

Para a realização do Levantamento Topográfico será necessária a utilização de 

Sistema de Mapeamento Móvel Terrestre (Laser Scanner Móvel 3D). O Sistema deverá 

ser composto por um perfilador baseado na tecnologia LIDAR, com velocidade de 1 milhão 

de pontos segundo. As informações deverão ser coletadas em movimento, ou seja, de 

forma cinemática. A acurácia do Laser Scanner embarcado no sistema deverá ser sub 

milimétrica, comprovada por catálogo do fabricante. 

O levantamento será realizado na Pista de Pouso e Decolagem com a finalidade 

de representar virtualmente a atual situação física encontrada in loco. 

Para o auxílio do perfilamento a Laser, é imprescindível o levantamento 

topográfico de pontos de controle ao longo da pista através de equipamentos 

convencionais, como nível e estação total. O nível deverá ser eletrônico digital, com 

leituras em miras providas de código de barras, com precisão de 1.5 mm por duplo km de 

nivelamento e a Estação Total deverá ser robótica ter a precisão angular de 2”, afim de 

minimizar o erro humano durante os levantamentos. Deverão ser levantados e nivelados 

ao longo da PPD, um ponto a cada 50 metros que serão materializados através de alvos 

que permanecerão fixo na PPD até o fim da execução da obra. 

No levantamento topográfico, a CONTRATADA deverá realizar o nivelamento 

geométrico de precisão das faixas a serem executadas, conforme apresentado no projeto 

executivo elaborado pela CONTRATADA. O nivelamento deverá ter pontos espaçados em 

10m na direção longitudinal em toda a extensão das laterais das faixas. No sentido 

transversal, o espaçamento dos pontos deverá obedecer às larguras das faixas. O 

levantamento também deverá indicar os pontos de depressões que ocasionam poças 

d`água na pista, para que durante a execução do pavimento seja corrigida a geometria 

pontual. O projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA deverá propor as 

correções necessárias. 

Para a execução do levantamento planialtimétrico na Pista de Pouso 17R/35L, a 

contratada deverá dispor 2 (duas) unidades de Torres de iluminação, conforme 

especificadas no item 2.04.3, cujo custo deverá estar incluído neste item de projeto 

executivo (item 2.02.1). 
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O Projeto de Topografia deverá ser apresentado através de desenhos, cadernetas 

de campo e memoriais onde constarão entre outros, os seguintes elementos: 

 Orientação da Planta. 

 Referência de Níveis a serem utilizados (RNs). 

 Curvas de Níveis a cada 0,100m. 

 Os Vértices de Coordenadas a serem utilizados. 

 Demais elementos de redes de utilidades e serviços que possam interessar ao 

projeto. 

 Quadros de áreas. 

 Legendas de convenções gráficas adotadas. 

 Cotas do Levantamento Topográfico 

 Sistema de Coordenadas. 

 Escala adotada: H= 1:250; V=1:25. 

O Levantamento Planialtimétrico deverá conter: 

 Escala. 

 Sistema de Projeção a ser adotado 

 Referência de Nível a ser adotada. 

 Tolerâncias Lineares. 

 Tolerâncias Angulares. 

 Tolerâncias de Nivelamento. 

 Tipos de equipamentos a serem utilizados. 

Quando do uso de diversos quadros de A0 para apresentação de desdobramentos 

do projeto, indicar a Planta-Chave, que possa mapear a localização do trecho em questão. 

Na execução dos serviços em campo, deverão ser utilizados, para a elaboração do 

Levantamento Topográfico, os Marcos da PPD e como RN o da cabeceira 17R da Pista 

de Pouso e Decolagem (PPD) do Aeroporto de Congonhas, no Sítio em questão, como 

ponto de partida. 
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O produto final do cadastramento, além de constar da planta topográfica, será 

documentado em fichas cadastrais apropriadas. Serão adotados os erros de fechamento 

constantes na NBR 13133 (execução de levantamento topográfico). 

Os serviços topográficos de locação planimétrica deverão ser referenciados ao 

sistema de coordenadas WGS 84/SIRGAS 2000 com origem em pontos físicos bem 

definidos, a serem aprovados pela CONTRATANTE, de modo a "amarrar" perfeitamente 

a localização das benfeitorias. 

Todas as representações deverão ser elaboradas nas plantas em um sistema de 

projeção topográfica e serem ligados a dois marcos com coordenas UTM (Universal 

Transversa de Mercator). 

Não será realizada medição por estadimetria, e sim por medição eletrônica de 

distância, através da estação total e GPS, apenas para o georreferenciamento. 

Para o levantamento planialtimétrico deverá ser considerado os índices de acurácia 

de (95%). 

Para a execução dos serviços de campo, deverão ser utilizados equipamentos com 

as seguintes precisões: 

 Estação Total com σ =+-2”, medidores de distâncias classe 3 – alta precisão (+-

3 mm) segundo NBR13130. Considerar a Classe do Levantamento Topográfico 

IV P, segundo NBR 13.133. 

 Nível Geométrico com precisão de 2mm/km duplo. 

A planta deverá ser elaborada com base nos croquis levantados no campo e/ou 

após verificação de documento de referência fornecido pela INFRAERO. Os desenhos 

deverão ser apresentados em formatos de acordo com o estabelecido pela ABNT, através 

da NB-8, e em escala H=1:250 e V=1:25. O papel deverá ser vegetal com gramatura 90/95 

g/m². O carimbo será o padrão da INFRAERO e a codificação dos documentos deverá ser 

motivo de orientação da CONTRATANTE. 

Deverá ser efetuado levantamento planialtimétrico com o seguinte objetivo: 

 Locação dos pontos notáveis para fins de elaboração das Notas de Serviços de 

campo para elaboração dos projetos; 

 Maior acurácia na quantificação de materiais, serviços e na elaboração dos 

projetos. 
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 Deverão ser levantados os pontos notáveis em função do estaqueamento nas 

áreas de projeto 

Para a Pista de Pouso e Decolagem 17R/35L o levantamento deverá ser realizado 

considerando o eixo segmentado de 10 m em 10 m, em toda a área de pavimento asfáltico, 

exceto os acostamentos. 

No sentido transversal ao eixo longitudinal, as seções transversais serão niveladas 

em pontos a cada 2m, até limite da borda da pista, cuja largura é de 42m. 

Ao término dos trabalhos de campo, deverão ser apresentados os produtos gráficos 

em uma planta geral georreferenciada e um conjunto de plantas com o levantamento 

planialtimétrico, bem como relatório detalhado, em um documento A4, com anexos 

justificativos em formatos adequados, contendo: 

 A metodologia adotada; 

 As precisões atingidas (cálculo demonstrando todas as compensações e 

tolerâncias dos fechamentos angulares e lineares das poligonais); 

 Aparelhagem utilizada; 

 Cadernetas de campo; 

 Planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos; 

 Cartões e outros elementos de interesse. 

Os Projetos de Topografia deverão ser executados de acordo com a norma NBR – 

13133 - Execução de Levantamentos Topográficos. 

Deverão ser fornecidos 03 (três) conjuntos de cópias, assinadas por seus respectivos 

responsáveis técnicos, do Relatório Técnico Completo (Memorial descritivo, Fichas, 

Cálculo e Ajustes e Plantas Impressas), devidamente encadernados, com capa dura, 

observando os modelos de capa e papel timbrado para o mesmo, a serem fornecidos pela 

CONTRATADA, e fornecimento dos arquivos em meio magnético (mídia) deste material, 

dos originais das plantas (papel vegetal e arquivos extensões DWG e ACS II). 

Preencher a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) relativa aos serviços e 

recolher a respectiva taxa, às suas expensas, após a assinatura da INFRAERO. 

Elaborar os desenhos no Programa AutoCAD® e em Acrobat Reader® e fornecê-los 

à Fiscalização. 
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Deverão ser informados, no relatório conclusivo final, os dados pertinentes ao 

levantamento e atualização, tais como: fontes de dados e metodologia empregada. 

A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA, para consulta, 

mediante solicitação por escrito à Coordenação de Projetos, cópia dos cadastros 

existentes (memoriais e plantas de levantamentos anteriores). Esses documentos ficarão 

à disposição para consulta da CONTRATADA na Coordenação de Serviços de 

Engenharia (SEST-4), da Superintendência de Serviços de Engenharia (DESE), no 

Aeroporto De Congonhas, no Rio de Janeiro. 

As plantas obedecerão a escala de 1:250, com curvas de nível a cada 0,100 metros. 

O Levantamento deverá ser executado através de vértices determinados por GPS 

ou através de poligonais executadas com Estação Total. 

Todos os vértices deverão ser nivelados e contra nivelados geometricamente. Serão 

adotados os erros de fechamentos constantes na NBR 13133. Deverão ser levantados 

todos os detalhes planimétricos e altimétricos compatíveis com a escala da planta,  

Todo o nivelamento será referido ao RN da CAB 17R. Serão calculadas as 

coordenadas retangulares de todos os vértices das poligonais, assim como pontos de 

detalhes importantes. 

Ao término dos trabalhos de campo, a Contratada deverá providenciar relatório 

detalhado contendo a metodologia adotada, as precisões atingidas e a aparelhagem 

utilizada, bem como anexar todas as cadernetas de campo, planilhas de cálculo de 

coordenadas e nivelamentos, cartões e outros elementos de interesse. 

O levantamento planialtimétrico deverá considerar um sistema de coordenadas UTM 

e WGS 84 locais (E, N, Z) oficial do aeroporto, executado de acordo com a norma NBR-

13133 da ABNT, na sua última versão. 

Quando do uso de diversos quadros de A0 para apresentação de desdobramentos 

do projeto, indicar a Planta-Chave que possa mapear a localização do trecho em questão. 

Nas cópias das plantas, bem como nas de outros desenhos, devem constar o 

carimbo “CÓPIA” e receber data de sua realização com o dizer “CONFERIDO”, seguido 

da assinatura do responsável pela conferência. 

O tamanho da folha de referência será AØ. Projetos em formato diferente poderão 

ser aceitos desde que previamente aprovados pela fiscalização. A fiscalização poderá 
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solicitar à contratada a redistribuição do Layout da planta ou o agrupamento de várias 

plantas em uma única folha AØ, sem ônus para a INFRAERO). 

 A execução de Serviços Topográficos deverá atender também às seguintes 

Normas e Práticas Complementares: 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Normas da ABNT e do INMETRO, tais como: 

 NBR 10067 - Princípios Gerais de Representação em Desenho Técnico; 

 NBR 13133 - Execução de Levantamentos Topográficos. 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, como exemplo: 

 Portaria Nº 256/GC5 de 11/07/2013 do Comando da Aeronáutica 

 Anexo 14 da ICAO, Volumes I e II. 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 Manual de Projetos de Aeródromos – parte IV 

Ao término dos trabalhos de campo, deverá ser apresentado relatório detalhado, em 

um documento A4 (em papel e mídia digital), com anexos justificativos em formatos 

adequados, contendo: 

 A metodologia adotada. 

 As precisões atingidas. 

 Aparelhagem utilizada. 

 Cadernetas de campo em papel e meio magnético. 

 Planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos. 

 Relatório fotográfico detalhado do levantamento. 

 Cartões e outros elementos de interesse. 

Os Projetos de Topografia deverão ser executados de acordo com a norma NBR – 

13133 - Execução de Levantamentos Topográficos. 
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2.2.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO de 

toda a documentação apresentada pela CONTRATADA, pela unidade indicada, em 

conformidade com a planilha contratual. 

2.2.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Levantamento planialtimétrico - Topografia” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e na Planilha de 

Serviços e Quantidades (PSQ). 

2.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O projeto executivo de pavimentação será elaborado com base no projeto básico de 

pavimentação, constante do documento SP.02/105.08/002389/00 disponibilizado no edital 

de licitação, e nas especificações técnicas disposta neste documento. 

A contratada deverá elaborar os seguintes documentos: 

 Plantas no formato A0, constando o “piso acabado” final da superfície do 

pavimento da pista de pouso 17R/35L, constando as curvas de nível a cada 

0,10m e as cotas altimétricas de todas as seções espaçadas em 10m no sentido 

longitudinal e das larguras das faixas a executar no sentido transversal, conforme 

os pontos dispostos na seção tipo do documento SP.02/105.08/002389/00. A 

escala adotada deverá permitir a melhor visualização dos elementos aqui 

exigidos. Os locais da pista de pouso que possuam depressões causadas por 

“trilhas de rodas” ou outras razões deverão ter a geometria vertical corrigida 

evitando a formação de poças d`água na superfície da pista. 

 Plantas no formato A0, de todas as seções transversais do pavimento ao longo 

da pista, espaçadas a cada 10m, apresentando as cotas do pavimento após a 

fresagem, e as cotas da superfície final. A escala adotada deverá permitir a 

melhor visualização dos elementos aqui exigidos. 

 Relatório de Planejamento de Produção da Obra, apresentando toda a 

metodologia executiva planejada, descrevendo toda a logística de execução, os 

materiais a serem utilizados, equipamentos, usina de asfalto, mão de obra, 

certificação dos insumos a serem utilizados, como agregados, cimento asfáltico, 

fibras e outros. 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES, MARIO
JORGE MOREIRA e SERGIO SEIXAS em 22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4606754-6889 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



INFRAERO SP.02/105.92/002384/02 24/110 

O projeto executivo deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 Determinar o greide (perfil) longitudinal do eixo central da pista de pouso, no 

trecho com revestimento asfáltico, fazendo a concordância com as cabeceiras; 

 As cabeceiras de concreto não serão alteradas geometricamente; 

 A partir do eixo longitudinal projetado, determinar as cotas altimétricas das 

seções transversais em pontos equidistantes compatíveis com a largura da mesa 

da acabadora de asfalto, no mínimo 2m. 

 O espaçamento das seções transversais ao longo da pista de pouso será de 

10m. 

 As declividades transversais projetadas não poderão ser inferiores a 1% e nem 

superiores a 1,5% ao longo de toda pista. O projetista deve, se possível, manter 

a declividade transversal de 1,5% em toda largura e extensão da pista. 

 No trecho central, com largura de 20m, a declividade transversal deve 

obrigatoriamente ser 1,5% ao longo de todo o comprimento da pista, de forma a 

propiciar o melhor rolamento das aeronaves. 

 A critério da Fiscalização, nos pontos de interseções com as pistas de rolamento 

laterais, o projeto deverá estudar solução de concordância dentro da área da 

pista de pouso se possível ou avançar com rampa com declividade longitudinal 

de 1% nas áreas das pistas de taxi, se necessário. 

 A figura a seguir apresenta o modelo de Nota de Serviço de uma seção 

transversal genérica, onde constam os valores e gráficos referentes as cotas da 

superfície asfáltica existente, da superfície acabada projetada, da superfície 

fresada e da superfície da camada de concreto asfáltico usinado a quente 

subjacente à camada superficial (CPA), além das espessuras de CPA, CBUQ e 

Fresagem. 

 O projeto executivo de pavimentação não será alterado ao longo da fase de 

execução da obra. No caso de ocorrência da necessidade de pequenas 

modificações em alguns trechos, aprovada pela FISCALIZAÇÃO, os desenhos 

correspondentes a esses trechos deverão ser revisados de forma que após o 

encerramento da obra, o projeto executivo possa ser considerado como “As 

Built”. 
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 A CONTRATADA deverá estudar o melhor greide longitudinal e declividades 

transversais de forma atender as normas constantes do RBAC 154 da ANAC e 

obedecer aos valores de quantidades de serviços constantes da Planilha de 

Serviços e Quantidades (PSQ). 

2.3.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO de 

toda a documentação apresentada pela CONTRATADA, pela unidade indicada, em 

conformidade com a planilha contratual. 

2.3.2 PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em conformidade com o estabelecido no cronograma 

físico-financeiro e na Planilha de Serviços e Quantidades (PSQ). 
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Figura 1 - Modelo de Nota de Serviço de uma seção transversal genérica 
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2.4 APROVAÇÃO DE MATERIAIS E ESTUDO DE TRAÇO DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS 

A Contratada deverá providenciar a pesquisa dos materiais a serem aplicados nas 

misturas asfálticas e respectivo estudo de traço, considerando os ensaios previstos no 

item 2.4.1 e de acordo com as especificações contidas nos itens 4.4 e 4.6 desta 

especificação. 

Os respectivos estudos deverão ser previamente apresentados e aprovados pela 

Fiscalização. 

2.4.1 ENSAIOS DE LABORATÓRIO PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETO DE 

MISTURA ASFÁLTICA 

Para aprovação final dos estudos de traço das misturas asfálticas, deverão ser 

realizados os seguintes ensaios: 

2.4.1.1 Ensaios para Camada de CBUQ 

Após projeto de dosagem de mistura asfáltica pela Contratada para a CAMADA DE 

CBUQ, deverão ser realizados os seguintes ensaios: 

a) Ensaios em agregados: Checagem 

 Distribuição granulométrica 

 Forma (ASTM D4791 - 19 e NORMA DNIT 86/2020 – ME) 

 Desgaste por abrasão Los Angeles 

 Equivalente de areia 

 Adesividade 

b) Ensaios de ligantes asfálticos 

 Análise do PG do asfalto a ser empregado, Determinação dos Parâmetros 

Reológicos (G*, , G*.sen e G*/sen) e ensaio MSCR percentual de 

recuperação, a compliância não-recuperável do Grau de Desempenho (PG 

positivo) especificação AASHTO M320 e ASTM D7405. Envelhecimento 

especificação ASTM D2872. 

c) Ensaio de Dano por umidade induzida para misturas densas NORMA 

DNIT 180/2018 - ME (CBUQ, SMA).  
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d) Ensaios de Afundamento em trilha de rodas no simulador francês tipo 

LCPC. 

 Moldagem de placas de concreto asfáltico em mesa compactadora tipo LCPC 

francesa (NF EN 12697-33), com a curva granulométrica e tipo/teor de ligante 

asfáltico indicado pelo contratante. Ensaio de deformação permanente: 

Normativa europeia NF EN 12697-22 : Mélanges bitumineux – Méthode 

d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 22 : essai d’orniérage 

(Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22 : wheel 

tracking). Testa-se um par de placas por mistura asfáltica testada, no teor 

indicado de projeto. 

Todos os ensaios poderão ser realizados com o acompanhamento da Fiscalização, 

devendo os respectivos relatórios serem apresentados para aprovação. 

2.4.1.2 Ensaios para Camada de CPA 

Após projeto de dosagem de mistura asfáltica pela Contratada para a CAMADA DE 

CPA, propõe-se os seguintes ensaios: 

a) Ensaios em agregados: Checagem 

 Distribuição granulométrica 

 Forma (ASTM D4791 - 19 e NORMA DNIT 86/2020 – ME) 

 Desgaste por abrasão Los Angeles 

 Equivalente de areia 

 Adesividade 

b) Ensaios de ligantes asfálticos 

 Análise do PG do asfalto a ser empregado, Determinação dos Parâmetros 

Reológicos (G*, , G*.sen e G*/sen) e ensaio MSCR percentual de 

recuperação, a compliância não-recuperável do Grau de Desempenho (PG 

positivo) especificação AASHTO M320 e ASTM D7405. Envelhecimento 

especificação ASTM D2872. 

c) Ensaio Cantabro 

 Conforme NBR 15140 (para CPA) ou ensaio de Dano por umidade induzida 

para misturas densas NORMA DNIT 180/2018 - ME (CBUQ, SMA).  
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d) Ensaios de Afundamento em trilha de rodas no simulador francês tipo 

LCPC. 

 Moldagem de placas de concreto asfáltico em mesa compactadora tipo LCPC 

francesa (NF EN 12697-33), com a curva granulométrica e tipo/teor de ligante 

asfáltico indicado pelo contratante. Ensaio de deformação permanente: 

Normativa europeia NF EN 12697-22: Mélanges bitumineux – Méthode 

d’essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 22: essai d’orniérage 

(Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: wheel 

tracking). Testa-se um par de placas por mistura asfáltica testada, no teor 

indicado de projeto. 

Todos os ensaios terão o acompanhamento da Fiscalização, devendo os respectivos 

relatórios serem apresentados para aprovação. 
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3. PARTE III – SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A administração local da obra deverá atender as especificações dos profissionais 

aqui listados, que deverão estar presentes no local da obra ao longo do período de 

execução do contrato, em quantidade dimensionada para atender a produção e qualidade 

de todos os serviços especificados neste documento, dentro do prazo especificado no 

cronograma de obras e demais serviços. 

Cabe ressaltar que o prazo de execução das etapas propostas no Cronograma deste 

contrato não poderá ser estendido, tendo em vista que a partir do encerramento da obra, 

será aberto o tráfego para a operação de pousos e decolagens na pista 17R/35L do 

Aeroporto de Congonhas (SBSP). 

O canteiro de obras será dirigido por engenheiro sênior residente, devidamente 

inscrito no CREA e que demonstre possuir conduta ilibada e ausência de vícios.  

A condução do trabalho de construção será exercida de maneira efetiva e em tempo 

integral pelo referido profissional, uma vez que tenha sido comprovada sua experiência 

profissional, adquirida na condução e supervisão de obras de características semelhantes 

à CONTRATADA. 

O Engenheiro Residente será responsável pelo controle do Planejamento e 

Produção da obra, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, disponibilizado 

em anexo ao edital de licitação, de maneira a atender aos prazos contratuais e 

produtividade dos serviços. 

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro 

residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do 

empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e especificações, bem como 

atrasos parciais do cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final da obra. 

A CONTRATADA deverá prever a mobilização de Engenheiros (Plenos) de campo, 

de forma a apoiar a execução do contrato nos diversos turnos e equipes de obra, na 

ausência do Engenheiro residente. 

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, 

procedido através do engenheiro residente. 

ENCARREGADO GERAL 
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O encarregado geral auxiliará o engenheiro residente na supervisão dos trabalhos 

de construção. No caso de duas ou mais frentes de serviços, concomitantemente, a 

CONTRATADA poderá dispor de mais encarregados caso considerar necessário. O 

profissional para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada no exercício de 

função idêntica, em obras de características semelhantes à CONTRATADA. Deverá 

possuir, no mínimo, grau de escolaridade média ou treinamento especializado. Hábitos 

sadios de conduta serão exigidos.  

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do encarregado geral 

se o profissional possuir vício de alcoolismo ou demonstrar incompetência para o cargo. 

TÉCNICO DE CONTROLE AMBIENTAL 

O Técnico de Controle Ambiental, devidamente inscrito no CREA, com visto do Rio 

de Janeiro, e que demonstre possuir conduta ilibada e ausência de vícios, será 

responsável pelo controle ambiental da obra, conforme o documento da INFRAERO, 

referente ao PCAO (Plano de Controle Ambiental da Obra), disponibilizado em anexo 

ao edital de licitação, de maneira a atender às exigências legais e as constantes dos 

Estudos e Condicionantes integrantes do Processo de Licença de Instalação (LI) do 

empreendimento. Será responsável pelo acompanhamento dos serviços exigidos pelo 

PCAO, e pelo RCAO (Relatório de Controle Ambiental da Obra) a ser elaborado 

mensalmente pela CONTRATADA. 

A condução do trabalho de construção será exercida de maneira efetiva e em tempo 

integral pelo referido profissional, podendo a CONTRATADA fazer revezamento nos 

turnos de execução de obra, uma vez que tenha sido comprovada sua experiência 

profissional, adquirida na condução e supervisão de obras de características semelhantes 

à CONTRATADA. 

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do Técnico de Controle 

Ambiental, desde que verifique falhas que comprometam a qualidade do empreendimento 

e inobservância do Plano e do Relatório de Controle Ambiental (PCAO/RCAO) que 

impliquem em Notificação e Multas aplicadas pelos órgãos ambientais. 

ELEMENTOS AUXILIARES 

Os encarregados de cada serviço (Topografia, Usina de Asfalto, Produção, etc.) 

possuirão, obrigatoriamente, experiência mínima no exercício de idênticas funções em 

obras de características semelhantes à contratada. 
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O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficará a cargo da 

CONTRATADA, de acordo com o plano de obras previamente estabelecido, considerando 

os três turnos diários de serviços e a possibilidade de duas frentes de serviço 

concomitantemente, caso necessário para cumprir a produção e prazo estabelecido em 

contrato.  

Os demais elementos da administração do canteiro de obras, tais como: almoxarifes, 

apontadores, vigias, técnico de segurança do trabalho, etc., possuirão, obrigatoriamente, 

experiência mínima adquirida no exercício de idênticas funções. 

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer 

profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para 

execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa 

administração do canteiro.  

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, até 48 horas após 

a comunicação da FISCALIZAÇÃO, por escrito. 

Os custos com salário de profissionais e despesas diárias de alimentação e 

deslocamento ao local de trabalho deverão ser inseridos no item de administração de 

obras.  

3.1.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO de 

toda a documentação apresentada pela CONTRATADA, pela unidade indicada, em 

conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Administração Local” será realizada mensalmente, conforme 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.1.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Administração Local” será realizado em conformidade com o 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

O valor a ser pago neste item será proporcional a produção realizada no mês 

trabalhado. Ou seja, será calculado, mensalmente, a razão percentual do valor bruto total 

produzido pelo valor bruto planejado, que será multiplicado pelo o valor unitário deste item. 
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3.2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

A CONTRATADA deverá ser responsável, até o final das obras, pela adequada 

manutenção, operação, limpeza, vigilância, segurança contra furtos e roubos, e boa 

apresentação do Canteiro de Obras e de todas as suas instalações, estando inclusos os 

especiais cuidados higiênicos para os compartimentos sanitários do pessoal, a 

manutenção do esquema de prevenção de incêndio e a conservação dos pátios internos, 

acessos e caminhos de serviço. A área do Canteiro de Obras será indicada pela 

FISCALIZAÇÃO dentro da área patrimonial do Aeroporto De Congonhas, sendo que o 

provável local está indicado na foto abaixo. Neste local indicado, no caso de terreno 

natural, a CONTRATADA deverá nivelar e impermeabilizar o mesmo, caso necessário, 

antes de construir as instalações do canteiro, de modo a não permitir que vazamentos de 

veículos e equipamentos contamine o solo local. Após a conclusão da obra, a área do 

Canteiro de Obras deverá ser totalmente recuperada ao estado original, à critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 2 – Croqui indicativo do local previsto para o Canteiro de Obras 

Neste item deverão ser considerados todos os custos com ferramentas, EPI, material 

de limpeza, mobiliários, equipamentos de informática, suprimentos, material de escritório, 

equipamentos de combate a incêndio e custos com fornecimento de água, luz e telefonia. 

A Contratada deverá fornecer todos os EPIs necessários aos seus funcionários e 

prepostos, conforme NR-18 e demais normas de Segurança aplicáveis. 

Obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serão de uso obrigatório 

os seguintes equipamentos de proteção: 

Equipamentos para proteção da cabeça: 
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 Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 

decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estrutura e de 

outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de 

trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o 

uso de capacete especial; 

 Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 

ferimentos nos olhos; 

Equipamentos para proteção das mãos e braços: 

 Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade de 

contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 

equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações 

perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de 

borracha ou de neoprene. 

Equipamentos para proteção dos pés e pernas: 

 Botas de borracha ou PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 

lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 

 Calçados de couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesão do 

pé; 

Equipamentos para proteção auditiva: 

 Protetores auriculares; para trabalhos realizados segundo recomendação da 

NR-6 e NR-15. 

Equipamentos de proteção e combate a incêndios 

 A CONTRATADA, deverá prever extintores de incêndio para proteção das 

instalações, compatíveis com os riscos existentes. 

A CONTRATADA deverá dispor, durante a vigência do CONTRATO, de uma frota 

adequada de veículos leves, capazes de transportar o seu pessoal, equipamentos, 

ferramentas, instrumentos e demais recursos necessários à execução dos serviços objeto 

da presente especificação. Dessa forma, deverá ser previsto pelo menos um veículo para 

transporte de funcionários e equipamentos da CONTRATADA até o local da obra. 

Todo e qualquer veículos, necessários para transporte de pessoais, equipamentos e 

materiais deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso e capacidade, e deverão 
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possuir rendimentos adequados as funções à que se destinam. Os custos dos mesmos 

deverão ser previstos neste item de serviço. 

A manutenção e fornecimento de combustível e lubrificante, motorista, e demais 

despesas, são de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.2.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Operação e Manutenção de Canteiro” será realizada 

mensalmente, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.2.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Operação e Manutenção de Canteiro” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

O valor a ser pago neste item será proporcional a produção realizada no mês 

trabalhado. Ou seja, será calculado, mensalmente, a razão percentual do valor bruto total 

produzido pelo valor bruto planejado, que será multiplicado pelo o valor unitário deste item. 

3.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS (PCAO) 

Ver documento SP.02/891.73/001703/02. 

3.4 RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS (RCAO) 

A Contratada deverá atender as diretrizes do Plano de Controle Ambiental de Obra 

(PCAO), constantes do documento da INFRAERO, disponibilizado em anexo ao edital de 

licitação, de maneira a atender às exigências legais e as constantes dos Estudos e 

Condicionantes integrantes do Processo de Licença de Instalação (LI) do 

empreendimento. 

Como as ações de controle ambiental são vastas e a obra possui caráter dinâmico, 

este documento deverá ser analisado e se for preciso, adequado para o bom andamento 

da obra dentro das exigências descritas. 

O controle do PCAO deverá iniciar assim que começarem as atividades de 

mobilização da CONTRATADA, após a assinatura da ordem de serviço. 
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A Contratada deverá apresentar mensalmente o Relatório de Controle Ambiental da 

Obra – RCAO, documento este, que visa comprovar o cumprimento das exigências 

descritas no PCAO. 

A Contratada deverá manter profissional especializado, confo alocado 

especificamente para o desenvolvimento e acompanhamento do PCAO e RCAO.  

No decorrer da execução de todos os serviços deverão ser observados cuidados 

visando à preservação do meio ambiente. 

3.4.1 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Este relatório fará parte da documentação mensal que irá compor o processo de 

medição, e seus custos de elaboração já estão considerados nos itens de Administração 

Local e Operação e Manutenção do Canteiro. 

3.5 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

A mobilização é a etapa que precede as demais. Corresponde às atividades 

necessárias ao perfeito desempenho da CONTRATADA permitindo que esteja apta, a 

partir da disponibilização de todos os equipamentos indispensáveis, à perfeita execução 

dos serviços contratados, atendendo às recomendações quanto aos aspectos técnicos e 

ao cronograma previsto. Os equipamentos serão vistoriados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá mobilizar equipamentos de produção reserva (acabadora 

de asfalto, fresadora, rolo metálico e outros), de forma a não permitir a paralisação de 

serviços por falhas mecânicas.  

Nela se incluem as despesas relativas à mobilização/ transporte de equipamentos, 

veículos, ferramentas, mobiliário, etc., de propriedade da CONTRATADA, e necessárias 

à execução de todos os serviços contratados. 

Na mobilização de equipamentos para a instalação do “Canteiro de Obras” e 

execução dos primeiros serviços deverão ser seguidas as cláusulas previstas no inciso 

XIII do Art. 40 da Lei 8.666/93, que incluem o transporte e revisão dos equipamentos 

necessários à execução dos primeiros serviços. 

3.5.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 
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A medição do item “Mobilização de Máquinas e Equipamentos” será realizada, 

conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.5.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Mobilização de Máquinas e Equipamentos” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.6 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

A desmobilização é a etapa final da obra e corresponde às atividades relativas à 

remoção de todos os materiais, desmobilização de equipamentos, bem como tudo mais 

que seja de propriedade da CONTRATADA e que não faça parte do objeto contratado. 

O preço deste item deverá compreender todas as despesas decorrentes da 

desmobilização dos equipamentos e mão-de-obra necessários à completa execução do 

objeto contratual. 

3.6.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após a conclusão da desmobilização, pela unidade 

indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Desmobilização de Máquinas e Equipamentos” será realizada 

mensalmente, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.6.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Desmobilização de Máquinas e Equipamentos” será realizada 

em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.7 CANTEIRO DE OBRAS 

3.7.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA INCLUSIVE INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA E PLACA DE 

OBRA 

O canteiro de obras tem como objetivo propiciar a infraestrutura necessária para a 

produção da obra, com os recursos disponíveis, no momento necessário para sua 

utilização, podendo ser mais eficiente e eficaz em função do projeto do produto e da 

produção, e da forma de gerenciamento empresarial e operacional, influindo na 

produtividade da utilização dos recursos, em função da sua organização e do seu arranjo 

físico. 
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É definido pela NR-18 como: "área de trabalho fixa e temporária, onde se 

desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra." A NBR-12284 define canteiro 

de obras como: "áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da 

construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência." 

Dentre as normas regulamentadoras vigentes, especial atenção deve ser dada a 

NR18 para o canteiro de obras. No item 18.3.1, especifica a obrigação da elaboração e 

implantação do PCMAT em estabelecimentos (incluindo frente de obra) com 20 

trabalhadores (empregados e terceirizados) ou mais. As presentes recomendações 

poderão ser complementadas por instruções particulares para cada caso.  

Cabe à CONTRATADA a responsabilidade de construção, operação, manutenção e 

segurança do canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e 

manutenção do esquema de prevenção de incêndio. As instalações do canteiro deverão 

ser construídas e/ou alugadas de forma a se obterem ambientes absolutamente 

necessários para atender aos serviços previstos. 

A organização e gestão das cantinas ou refeitórios, a administração interior do 

canteiro, o serviço e a fiscalização dos alojamentos são também de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve conduzir os trabalhos de modo a que as comunicações e o 

escoamento de águas e condições sanitárias sejam assegurados permanentemente e 

correrão por sua conta as obras necessárias a este fim. 

A CONTRATADA é responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. 

Obrigar-se-á a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO nesse sentido.  

Em caso de greve ou ameaça de greve caberá a CONTRATADA solicitar intervenção 

das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos 

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistências, 

seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidas 

aos empregados acidentados no canteiro. 

A CONTRATADA estará obrigada à plena e incondicional observância de todas as 

normas pertinentes em vigor no país, assim como das normas de segurança da 

INFRAERO. 
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A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras somente após a 

data constante da Ordem de Serviço para início da obra, quando se inicia a contagem do 

prazo contratual.  

O acesso deverá ser controlado e permitido somente às pessoas envolvidas 

diretamente com a obra. A sinalização deve ser simples, de forma a facilitar a localização, 

o trânsito e evitar acidentes. Assinalando os locais previstos para barracões, depósitos, 

maquinário, instalações, circulação de pedestre e veículos, etc.  

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela 

CONTRATANTE também serão armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado 

geral ou em locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, cabendo à mesma prestar os seguintes 

serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal 

e vertical até o local de montagem.  

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu 

controle e guarda, será de sua responsabilidade exclusiva.  

A CONTRATADA será responsável pelo perfeito funcionamento do canteiro, 

incluindo sua ordem, segurança, limpeza e manutenção, e os custos inerentes.  

Caberá à CONTRATADA todos os custos referentes às instalações e utilização dos 

serviços públicos, bem como, restabelecer as condições originais depois de concluídos os 

serviços e a manutenção dessas instalações durante o período de uso. 

A escolha do sistema de containers apresenta diversas vantagens, tais como a 

rapidez no processo de montagem e desmontagem, reaproveitamento total da estrutura e 

a possibilidade de diversos arranjos internos, além de minimizar interferências ao local de 

implantação, aspecto crítico na área operacional de um aeroporto. Entretanto, a 

CONTRATADA poderá adotar outro tipo de instalação de canteiro de obras, desde que 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 

As instalações móveis devem possuir área de ventilação natural de, no mínimo, 15% 

da área do piso, composta por duas aberturas para ventilação interna. 

O Canteiro de Obras deve ser provido com módulos específicos para banheiros, 

escritórios, livres, vestiários, guarita entre outros tipos.  

Os ambientes do canteiro de obra devem estar equipados com todos os itens 

necessários para combate a incêndio conforme orientações das Normas 

Regulamentadoras vigentes. 
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As Instalações Provisórias de Água, Esgoto e Energia Elétrica (redes de média e 

baixa tensão) e rede de telefonia, deverão ser estabelecidas a partir dos pontos de acesso 

indicados pela FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá utilizá-los conforme as prescrições das concessionárias 

destes serviços. 

Deverão ser previstos extintores de incêndio para todos os ambientes do canteiro 

em atendimento as normas vigentes. 

Na manutenção do canteiro de obras deve ser previsto os serviços de preservação 

ambiental constantes do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO). 

O Canteiro de Obras deverá possuir os seguintes ambientes: 

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS  

As instalações administrativas deverão abrigar: escritório da FISCALIZAÇÃO, 

escritório da administração da obra (CONTRATADA), almoxarifado geral e laboratório de 

campo e controle de qualidade.  

ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO  

A área destinada ao escritório da FISCALIZAÇÃO deverá ter iluminação e ventilação 

adequadas. O escritório será dotado de mesas de trabalho, mesa de reunião, escaninhos 

para guarda de desenho e aparelho de ar condicionado. Deve dispor de tomadas 

aterradas para ligação de computadores e demais equipamentos elétricos. 

Computadores, impressora e acesso à internet que atendam as demandas para a 

finalidade da fiscalização deverão ser fornecido pela Contratada.  

O dimensionamento desta instalação é função do número de pessoas que trabalham 

no local e das dimensões dos equipamentos utilizados (armários, mesas, cadeiras, 

computadores, etc.), variáveis estas que são dependentes dos padrões de cada empresa. 

Dimensões usuais de escritórios são 3,30 m x 3,30 m ou 3,30 m x 2,20 m. 

ESCRITÓRIO DA OBRA 

O escritório da obra tem a função de proporcionar um espaço de trabalho isolado 

para que o mestre-de-obras e o engenheiro (somando-se a demais técnicos e estagiários, 

eventualmente) desempenhem parte de suas atividades. Além disso, uma função 

complementar é servir como local de arquivo da documentação técnica da obra que deve 

estar disponível no canteiro, incluindo projetos, cronograma, licenças, entre outros.  
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Dadas as metragens dos containers (2,4 m x 6,0 m = 14,4) adotou-se 01 módulo 

para a finalidade de escritório. Total de 14,4 m2.  

Deverá ser prevista a instalação de banheiros masculinos e femininos com, no 

mínimo, três aparelhos cada - um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro. Se não forem 

integrados aos módulos do escritório, podem ser utilizados banheiros químicos.  

ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

Área destinada aos escritórios da CONTRATADA.  

Dadas as metragens dos containers (2,4 m x 6,0 m = 14,4 m2) adotou-se 01 módulo 

para a finalidade de escritório. Total de 14,4 m2.  

ALMOXARIFADO GERAL /LABORATÓRIO 

Almoxarifado coberto com salas destinadas à administração de materiais, possuindo 

inclusive instalação compatível com o computador a ser instalado pela CONTRATADA. O 

almoxarifado a céu aberto deverá ser dividido em baias ou silos, com a finalidade de 

separar os tipos de materiais de grande porte não sujeitos a ação do tempo. Dadas às 

metragens dos containers (2,4 m x 6,0 m = 14,4 m2) adotou-se 01 módulo para a finalidade 

de almoxarifados. Total de 86,4 m2. 

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES  

Deverão ser previstas áreas de refeitório, vestiários/chuveiros, sanitários e 

ambulatório médico (quando necessário), para atender a todo o efetivo previsto.  

VESTIÁRIO/BANHEIROS 

O vestiário será localizado ao lado dos banheiros e o mais próximo possível do 

portão de entrada e saída dos trabalhadores no canteiro.  

Deverão ser fornecidos armários individuais. A área deverá estar situada o mais 

próximo da obra e, preferencialmente, situar-se em terreno plano.  

Os banheiros deverão ser constituídos de um conjunto composto de lavatório, vaso 

sanitário e mictório, para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. Prescrições 

adotadas baseadas na NR 18:  

 Perfeito estado de conservação e higiene;  

 Portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a 

manter o resguardo conveniente;  
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 Paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira;  

 Pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante;  

 Não estar ligado diretamente com os locais destinados às refeições;  

 Independente para homens e mulheres, quando necessário;  

 Ventilação e iluminação adequadas;  

 Instalações elétricas adequadamente protegidas;  

 Pé-direito mínimo de 2,50 m; e 

 Situados em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um 

deslocamento superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho 

aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. 

Para atender os servidores na frente de trabalho avançada, deve-se considerar a 

previsão de banheiros químicos a serem dispostos estrategicamente nas proximidades da 

obra, para que as distâncias dos postos de trabalho aos banheiros não superem os 150 

m, mas sem comprometer aspectos da segurança operacional do aeroporto em 

funcionamento.  

REFEITÓRIO  

O refeitório deverá ter capacidade de acordo com o efetivo/turnos da obra. A cozinha 

deverá atender à previsão de refeições a serem servidas na obra.  

Os refeitórios devem ser dimensionados com área suficiente para abrigar todos os 

funcionários e prever colocação de mesas e cadeiras separadas (tipo bar, por exemplo), 

de modo a favorecer que os trabalhadores se agrupem segundo suas afinidades pessoais.  

Mesmo se considerar o fornecimento de refeições prontas, deverá haver aquecedor 

de refeições e atendimento aos requisitos da NR-18 como, por exemplo, lixeira com 

tampa, fornecimento de água potável por meio de bebedouro ou dispositivo semelhante, 

mesas com tampos lisos e laváveis.  

RESERVATÓRIO DE ÁGUA  

O reservatório elevado deverá ter capacidade compatível parar atender ao efetivo da 

obra a ser adotado pela CONTRATADA. 

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
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A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local de energia elétrica. 

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por 

camadas, termoplásticas, devidamente dimensionados para atender as respectivas 

demandas dos pontos de utilização. 

Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de 

porcelana. 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios decapados. 

As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e 

equipamentos serão protegidas por eletrodutos. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos e cada máquina 

ou equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por 

disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação do equipamento, 

devidamente abrigada em caixa de madeira com portinhola. 

Caberá a FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o 

andamento normal dos trabalhos. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO 

A ligação provisória de água obedecerá às descrições e exigências da 

municipalidade local. Será garantido o abastecimento de água potável gelada diariamente 

aos funcionários inclusive nas frentes de obras.  

Os reservatórios serão de fibrocimento ou de PEMD (Polietileno de Média Densidade 

– Atóxico), dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender sem 

interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado 

especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para 

confecção de concreto, alvenaria e revestimento da obra. 

Os tubos e conexões serão do tipo rosqueáveis ou soldáveis para instalações 

prediais de água fria, em PVC rígido. 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 

interrupção, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa. 
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Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes 

do canteiro de obras, a rede local do aeroporto. 

Quando o aeroporto não possuir rede de esgotos, a CONTRATADA instalará fossa 

séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas. 

PLACA DE OBRA 

Na obra, em local visível, será obrigatória a colocação de 01 (uma) placa contendo 

o nome e endereço da empresa contratada, e o nome completo do responsável técnico 

da CONTRATADA, com registro no CREA do Rio de Janeiro. A placa terá dimensões e 

modelo aprovado pela FISCALIZAÇÃO, conforme modelo aprovado pela INFRAERO e 

segundo normativas do Governo Federal. 

A placa da obra será estruturada em madeira com chapa de aço pintada, incluindo 

estrutura de fixação ao terreno, também em madeira, com dimensões unitárias de 2,0 x 

3,0 m. O conteúdo, texto, pictogramas da placa serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO. 

3.7.1.1 Medição 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO, pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Instalação do Canteiro de Obra inclusive instalações provisórias 

de água, esgoto e energia elétrica e placa de obra” será realizada mensalmente, conforme 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.7.1.2 Pagamento 

O pagamento do item “Instalação do Canteiro de Obra inclusive instalações 

provisórias de água, esgoto e energia elétrica e placa de obra” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.7.2 DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS 

A CONTRATADA deverá realizar a desmontagem do canteiro de obras após o 

encerramento de todas as atividades de obra, desmobilização de equipamentos e a 

aceitação e recebimento da obra pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo de vigência 

contratual. 
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3.7.2.1 Medição 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO, pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Desmontagem do Canteiro de Obra” será realizada 

mensalmente, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.7.2.2 Pagamento 

O pagamento do item “Desmontagem do Canteiro de Obra” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.8 TRECHO EXPERIMENTAL 

O trecho experimental será executado em local estabelecido pela FISCALIZAÇÃO, 

com o objetivo de simular todas as etapas construtivas sequenciais a serem realizadas na 

pista de pouso. Serão executados os serviços de fresagem e execução de CBUQ, e da 

camada porosa de atrito com 2,5 cm de espessura. 

Durante a execução do trecho experimental serão realizados todos os ensaios e 

controles necessários à confirmação dos índices técnicos dos insumos (agregados, 

cimento asfáltico, fibras, etc.), mistura asfáltica, dos ligantes e do estado final da superfície 

das camadas de CBUQ e CPA, em relação ao coeficiente de atrito, grau de compactação 

e outros necessários a critério da FISCALIZAÇÃO, como produtividade da equipe. No 

caso do CBUQ, será avaliado se a superfície com grooving sustentará este teste, tendo 

em vista que o grooving necessita um período de cura para sua estabilização. 

O início dos serviços será autorizado somente após a obtenção do índice de atrito 

mínimo de 0,65, no equipamento u meter (nas medições dos trechos experimentais a 

serem executados) e na obtenção do índice de vazios de 20% a 25% da amostra retirada 

do campo nos trechos experimentais, no caso da CPA. Os trechos experimentais serão 

executados com dimensões de 100 x 3,00 m e serão executados quantos forem 

necessários até se obter a técnica construtiva e traços do CBUQ de da CPA adequados 

para atingir o coeficiente de atrito. Para tanto, a Contratada deverá realizar estudos prévios 

de traço que resulte valores de coeficiente de atrito iguais ou superiores a 0,65 e índice 

de vazios de 20% a 25% (CPA) nas amostras obtidas de extração de corpos de prova do 

campo nos trechos experimentais e macrotextura na classificação muito aberta 

condicionante para o recebimento da obra. 
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O local do trecho experimental será indicado pela FISCALIZAÇÃO, dentro da área 

patrimonial do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Poderão ser realizados trechos 

experimentais fora da área do sítio, desde que previamente autorizados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O pavimento sobre o qual será construído o trecho experimental deverá possuir 

características superficiais similares ao do pavimento da pista de pouso, subjacente à 

camada de CBUQ a construir. Além disso, o equipamento a ser utilizado na construção 

deste trecho experimental deve ser o mesmo a ser utilizado no restante dos serviços. 

Se o resultado do trecho experimental se mostrar insatisfatório, no que refere à 

obtenção do coeficiente de atrito mínimo de 0,65 (sem desagregação do pavimento), 

deverão ser realizados ajustes necessários na composição da mistura de projeto, na 

operação da usina e ou nos procedimentos de compactação. Sendo necessário, deverão 

ser construídos tantos trechos experimentais adicionais quanto necessários para atender 

às especificações (atrito mínimo de 0,65). Também deverá ser atingindo o índice de vazios 

de 20% a 25% para a CPA nas amostras retiradas do campo nos trechos experimentais. 

Nos trechos experimentais deverão ser simuladas as passagens dos rolos 

compactadores de tal forma que sejam obtidos em planilha os resultados das densidades 

obtidas no campo, para a determinação do número de passadas dos rolos compactadores 

com o objetivo de atender as especificações do percentual de vazios da mistura asfáltica 

e o coeficiente de atrito mínimo exigido. 

Depois de obtido o traço com a melhor composição para a obtenção do coeficiente 

de atrito mínimo de 0,65, e o índice de vazios de 20% a 25% para a CPA, estando 

concluídos todos os testes, os trechos experimentais deverão ser removidos. 

Além dos fatos descritos acima, a execução dos trechos experimentais deverá 

orientar quanto: 

a) Avaliar o fator de empolamento da mistura a ser lançada na pista; 

b) Calibrar os controles eletrônicos de greide da fresadora e da acabadora de 

asfalto; 

c) Avaliar a necessidade ou não de calibragens da usina e dos demais 

equipamentos; 

d) Verificar a qualidade das misturas que as usinas irão produzir. 

e) Verificação de temperatura de aplicação das massas asfálticas; 
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f) Verificar a performance da fresadora quanto ao controle da espessura de corte; 

g) Verificar a produtividade de toda a operação. 

h) Medir o coeficiente de atrito do CBUQ e da CPA. 

i) Avaliação da performance dos equipamentos e mão de obra. 

Para cada trecho experimental realizado, deverão ser moldados pelo menos cinco 

corpos de prova com o material coletado na usina para a determinação, em laboratório, 

de todas as características da massa usinada (volume de vazios, estabilidade, fluência, 

RBV, etc.) e pelo menos dois para análise de teor de betume e granulometria. Deverão 

ser determinados além das características de massa, todos os demais parâmetros 

inerentes a mistura. Outros ensaios específicos da CPA também serão realizados. 

Após a compactação do trecho experimental, cinco corpos de prova deverão ser 

extraídos do centro da faixa para determinação da densidade de campo. 

Deverão ser executadas cinco medições de macro textura utilizando o equipamento 

de mancha de areia de acordo com a Norma ASTM E965-96(2006).  

Para medição do coeficiente de atrito, a CONTRATADA deverá dispor de 

equipamento obrigatoriamente regulamentado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação 

Civil). O laudo da medição deverá ser submetido à FISCALIZAÇÃO para avaliação e 

aprovação. A CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Calibração do 

equipamento para a sua utilização. O equipamento normalmente utilizado pela 

INFRAERO é o Grip Tester MK2, conforme imagem a seguir. Outros equipamentos 

similares poderão ser utilizados a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

Figura 3 – Grip Tester MK2 – Medidor de Atrito 

A responsabilidade pela execução dos ensaios da macrotextura e medição do 

coeficiente de atrito é exclusiva da empresa CONTRATADA, que deverá providenciar 

todos os equipamentos e mão de obra necessários à completa execução desses serviços. 
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Caso o trecho experimental não seja aceito, deverão ser realizadas correções no 

projeto de mistura asfáltica ou alteração nos equipamentos utilizados, e um novo trecho 

experimental deverá ser construído. 

A quantidade de trechos experimentais a serem executados é a necessária para 

atingir todos os parâmetros determinados nestas especificações técnicas e, no caso da 

macrotextura e coeficiente de atrito, os parâmetros mínimos regulamentados pela ANAC 

para pavimentos novos. 

A liberação para a construção nas áreas de movimentação de aeronaves ocorrerá 

somente quando o trecho experimental for considerado aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

A produção industrial da mistura não deverá ser iniciada sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.8.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. O valor da medição irá 

considerar a execução de até 05 (cinco) trechos experimentais de 100m x 3m. No caso 

de serem realizados mais trechos experimentais para atingir todos os requisitos técnicos 

exigidos, os custos ficarão por conta da CONTRATADA. 

A medição do item “Trecho Experimental” será realizada, conforme estabelecido no 

cronograma físico-financeiro. 

3.8.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Trecho Experimental” será realizado em conformidade com o 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.9 SINALIZAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PISTA 

As áreas de pistas de pouso, pistas de rolamento e pátios de manobras de 

aeronaves, quando interditadas, total ou parcialmente, para realizações de obras ou 

serviços de reparos e manutenção, ou quando em condições anormais de operação, 

deverão ser sinalizadas.  

A CONTRATADA deverá prever a execução de sinalização diurna e noturna 

(luminosa), de acordo com o “MANUAL DE PROCEDIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES DE 

SINALIZAÇÕES AERONÁUTICAS DIURNAS E NOTURNAS PARA CONDIÇÕES 
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ANORMAIS DE TRÁFEGO AÉREO NA ÁREA DE MOVIMENTO DE AERONAVES”. Com 

isso, serão delimitadas as áreas concedidas para execução dos serviços. 

3.9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEMPORÁRIA 

Para a sinalização horizontal temporária devido às obras, a Contratada deverá 

providenciar a realização de pinturas ou sinalização em lona nas cores e formas 

geométricas previstas no Manual de Procedimentos descrito acima e em projeto que 

compõem esta especificação, sendo as mesmas retiradas após a liberação das áreas.  

As pinturas deverão ser executadas conforme disposto no item 4.16 desta 

especificação 

3.9.1.1 Medição e Pagamento 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO, pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

O pagamento do será realizado em conformidade com o estabelecido no cronograma 

físico-financeiro 

3.9.2 SINALIZAÇÃO LUMINOSA TEMPORÁRIA 

Este item compreende o fornecimento da luminária e dos acessórios/ferramentas 

para instalação, além da mão de obra e dos demais serviços complementares necessários 

à execução da instalação. 

O modelo adotado será: Luminárias elevada portátil, alimentada por circuito de 

corrente constante padrão 2,8 - 6,6A/60Hz – 5 brilhos (5 steps), cor vermelha, 

omnidirecional, média intensidade (SN-05), com transformador de isolamento e 

conectores acoplados. 

Cada conjunto luminária/transformador deverá possuir uma base estável, capaz de 

permitir a fixação do conjunto no piso e manter a luminária na posição vertical mesmo sob 

a ação do jet-blast e reverso das aeronaves. A base deverá garantir ainda que não existe 

risco de sucção do conjunto pelas aeronaves nos procedimentos de pouso e decolagem.  

Deverão ainda ser fornecidos todos os acessórios de instalação, tais como 

parafusos, anéis de vedação, conectores, etc. 

As despesas para deslocamento interno das luminárias para atender ajustes de 

configuração de interdição das pistas deverão ser abrangidos nas despesas de operação 

e manutenção do canteiro de obras. 
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Ao final das obras as luminárias deverão ser transportadas pela CONTRATADA para 

guarda em local a ser definido pela fiscalização dentro do sítio aeroportuário. 

As luminárias deverão ser alimentadas por cabos de média tensão ligados nos 

circuitos existentes de balizamento de taxi, em conformidade com MANUAL DE OBRAS 

E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – ANAC - 2ª Edição. 

 

Figura 4 – Modelo de Luminária 

3.9.2.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade de luminária fornecida e 

instalada. 

3.9.3 CABOS E ACESSÓRIOS / FERRAMENTAS PARA LUMINÁRIAS DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

Este item compreende o fornecimento do cabo e dos acessórios/ferramentas para 

instalação e identificação, além da mão de obra e dos demais serviços complementares 

necessários à execução da instalação. 

O cabo a ser fornecido será de cobre singelo; bitola 10 mm²; isolamento em EPR 

para 3,6/6kV; capa PVC, para instalação sobre o pavimento; conforme NBR 7286 e ICAO 

- Manual de Projeto de aeródromo, Parte 5, Sistemas elétricos. 

O cabo deverá receber uma placa de identificação em plástico a cada 20 metros com 

dimensões mínimas de 5 x 10 cm, conforme exemplo: 
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Figura 5 – Modelo de Identificação de Cabo 

 

3.9.3.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por metro de cabo fornecido e instalado. 

3.9.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONECTOR MT, PLUG E 

RECEPTÁCULO, 5KV, PARA CONEXÃO ENTRE CABOS MT 

Este item compreende o fornecimento do Kit Conector e dos acessórios/ferramentas 

para instalação e isolamento. 

KIT conector MT com plug (L-823/Estilo 3) e receptáculo (L-823/Estilo 10), 5kV, 25A, 

para cabo 10mm² com Certificação de Conformidade de acordo com s norma FAA - AC 

150/5345-26. 

 

Figura 6 – Kit de Conector 

3.9.4.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade fornecida e instalada. 

3.9.5 BARREIRA TIPO “NEW JERSEY” 

Barreira tipo New Jersey em material plástico com lastro. As barreiras devem ter as 

suas cores alternadas entre vermelho e branco a cada módulo de 1 (um) metro. As 

barreiras deverão possuir sistema de fixação/encaixe entre os módulos, de modo a se 

manterem firmemente unidas entre si. 
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Figura 7 – Barreiras “New Jersey” 

As despesas para deslocamento interno das barreiras para atender ajustes de 

configuração de interdição das pistas deverão ser abrangidos nas despesas de operação 

e manutenção do canteiro de obras. 

Ao final das obras as barreiras deverão ser transportadas pela CONTRATADA para 

guarda em local a ser definido pela fiscalização dentro do sítio aeroportuário. 

3.9.5.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por metro de barreira fornecido e instalado 

3.10 REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO 

3.10.1 REMOÇÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO 

DA PISTA E DO ALS 

Este item compreende a remoção de luminária de balizamento e seus acessórios, o 

acondicionamento em caixas, o transporte para local de guarda e a guarda em 

container/depósito dentro do canteiro de obras. 

Os equipamentos deverão ser removidos de acordo com a liberação da fiscalização 

e necessidade de intervenção das obras. 

A CONTRATADA se responsabilizará pela integridade dos equipamentos. Em caso 

de dano será responsabilizado por repor o(s) equipamento(s) danificado(s). Caso seja 

detectado algum equipamento danificado durante a desmontagem a CONTRATADA 

deverá entregá-lo para a fiscalização antes de seu transporte e guarda. 

3.10.1.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade de luminária removida. 
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3.10.2 REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO DA PISTA E DO ALS 

Este item compreende o transporte e reinstalação de luminária de balizamento, 

parafusos de fixação, anéis de vedação e demais acessórios, além da mão de obra e dos 

demais serviços complementares necessários à execução da instalação. 

Os parafusos e anéis de vedação danificados na desmontagem deverão ser 

substituídos. Deverão ser utilizados parafusos de aço inox. 

3.10.2.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade de luminária reinstalada. 

3.10.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL METÁLICO EXTENSOR PARA 

BASE METÁLICA DE LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO E ALS 

Este item compreende o fornecimento de extensor, parafusos de fixação em aço 

inox, anéis de vedação e demais acessórios de instalação, além da mão de obra e dos 

demais serviços complementares necessários à execução da instalação. 

 - Anel metálico extensor para base metálica de luminária de balizamento. 

 

Figura 8 – Anel Metálico Extensor 

O anel de deverá ter espessura compatível com o incremento de greide do pavimento 

no local da base da luminária, de modo que a superfície superior do anel fique nivelada 

com o pavimento acabado. 

3.10.3.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade de anel fornecido e instalado. 
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3.10.4 EXECUÇÃO DE VALA EM PAVIMENTO COM DIMENSÕES 5X15CM 

(LARGURA X PROFUNDIDADE), INCLUINDO O CORTE, A DEMOLIÇÃO E 

REMOÇÃO DO ENTULHO 

Este item compreende a execução do corte e demolição do pavimento, a remoção 

do entulho e transporte para bota fora homologado da obra, incluindo a mão de obra e os 

demais serviços complementares necessários à execução do serviço. 

3.10.4.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por metro de vala executado. 

3.10.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CORRUGADO 

REFORÇADO (PAREDE DUPLA), PAREDE INTERNA LISA, DIÂMETRO 2" 

(50MM), CONFORME NBR 15715. REF. KANADUTO OU SIMILAR 

Este item compreende o fornecimento do eletroduto e o seu lançamento na vala, 

incluindo a mão de obra e os demais serviços complementares necessários à execução 

do serviço. 

3.10.5.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por metro de eletroduto fornecido e 

instalado. 

3.10.6 FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE, BITOLA 

2X4,0MM², ISOLADO EM HEPR, COM COBERTURA EM PVC, ISOLAMENTO 

PARA 0,6/1 KV CLASSE 5. 

Este item compreende o fornecimento do cabo de cobre flexível e o seu lançamento 

no eletroduto, incluindo a mão de obra e os demais serviços complementares necessários 

à execução do serviço. 

3.10.6.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por metro de cabo fornecido e instalado. 
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3.10.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CONECTOR BT COM PLUG E 

RECEPTÁCULO (MACHO E FÊMEA) SECUNDÁRIO 2#4,0MM² 600V L-823 

PARA CABO DE BALIZAMENTO DE BAIXA TENSÃO 

Este item compreende o fornecimento do kit conector e a sua instalação nos cabos 

de baixa tensão das luminárias de balizamento da cabeceira, incluindo a mão de obra e 

os demais serviços complementares necessários à execução do serviço. 

KIT conector BT com plug e receptáculo, para cabo 2#4,0mm², de acordo com a 

norma FAA L-823 AC 150/5345-26 e ICAO Manual de Projeto de Aeródromo Part. 5 

(Sistemas Elétricos). 

Certificação de Conformidade de acordo com a norma FAA AC 150/5345-26. 

3.10.7.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por unidade de kit conector fornecido e 

instalado. 

3.10.8 EXECUÇÃO DE GRAUTEAMENTO COM GRAUTE TIPO VIAPOL VIAPLUS 

ST ACELERADO, INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Este item compreende o fornecimento do graute cimentício e a sua aplicação, 

incluindo a mão de obra e os demais serviços complementares necessários à execução 

do serviço. 

Preparo da superfície 

O substrato de concreto deve estar estruturalmente sadio, com rugosidade, limpo e 

sólido sem partículas soltas ou desagregadas. Delimite as regiões de reparo com disco 

diamantado e remova o concreto deteriorado até atingir o concreto são. A espessura 

mínima do reparo deverá ser superior a 1 cm, e ter a dimensão de uma figura geométrica; 

com cantos vivos (retângulo). 

Armaduras existentes na estrutura devem estar limpas e passivadas. O concreto a 

ser reparado deverá ser lavado com água, evitando empoçamentos (soprar com ar) e 

deixando na condição úmida, porém não saturada. 

Preparação do produto 

A homogeneização do Viaplus ST Acelerado deverá ser, de preferência, por 

processo mecânico, utilizando betoneira ou furadeira com hélice acoplada. Para cada 

embalagem de 25 kg do produto, são necessários 3,2 a 3,5 litros de água. A dosagem 
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recomendada de água é fundamental para a obtenção das resistências mecânicas 

indicadas e para não ter efeitos colaterais indesejáveis. 

Tempo de mistura 

Mecânica: 2 a 3 minutos. 

Manual: mínimo de 5 minutos. 

Tempo de utilização do produto depois de preparado: 15 a 20 minutos (20 °C). 

Aplicação do produto 

Lance o Viaplus ST Acelerado diretamente sobre na vala a coberta, adensando-o 

com auxílio de um vibrador. Em áreas de menores dimensões, poderá ser usado um 

soquete. O acabamento manual deverá ser feito com colher de pedreiro ou 

desempenadeira. Acabamento com disco ou com “helicóptero”, também poderá ser 

utilizado. 

3.10.8.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento serão realizados por m² de grauteamento executado. 

3.11 ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Durante o período noturno de execução dos serviços de pavimentação, a 

CONTRATADA deverá dispor de um conjunto de torres de iluminação, dispostas 

paralelamente ao sentido de execução planejado, de forma a propiciar a luminosidade 

satisfatória para o desenvolvimento dos serviços, sem proporcionar áreas de sombra. 

Para isso deverá ser previsto a iluminação do local dos serviços (necessários à boa 

qualidade técnica), por meio de geradores ou outros dispositivos. Não será permitida 

realização de serviços com iluminação deficiente. 

Para atingir a luminosidade necessária serão necessárias 30 torres de iluminação, 

sendo 15 posicionadas em ambos os lados da área trabalhada, de forma a reduzir a 

possibilidade de sombreamento. As torres deverão ter o dispositivo de regulagem de altura 

até 9 metros, e deverão atender a seguinte especificação: 

 Torre de iluminação móvel com feixe de molas equipada com: Mastro de 9 

metros com rotação de 360°, 4 focos de 1.000W composto por lâmpadas 

Halogéneo Metálico para o fornecimento de 360.000 Lumens, base com tanque 

de contenção integrado para 110% dos líquidos, tanque com autonomia para 60 
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horas de trabalho, motor à diesel com consumo máximo de 2,65 l/h, alternador 

4 polos com potência prime mínima de 6kVA, duas saídas para tomada de 

serviços auxiliares de 16A cada uma, braços estabilizadores com patolas 

mínimas de 200mm X 100mm, referência LTA6. 

3.11.1 MEDIÇÃO 

A medição será efetuada, após o recebimento e aprovação da FISCALIZAÇÃO, pela 

unidade indicada, em conformidade com a planilha contratual. 

A medição do item “Torre de iluminação móvel com feixe de molas equipada com: 

Mastro de 9 metros com rotação de 360°, 4 focos de 1.000W” será realizada conforme 

estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

3.11.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Torre de iluminação móvel com feixe de molas equipada com: 

Mastro de 9 metros com rotação de 360°, 4 focos de 1.000W” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.  
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4. PARTE IV – SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

4.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

Esta Especificação fixa as condições de execução e controle do serviço de fresagem, 

a frio, na área destinada à remoção do pavimento asfáltico da PPD 17R/35L, com 

espessura variável de corte conforme projeto executivo, de forma a permitir a 

regularização planialtimétrica da superfície do pavimento, após a execução de camada de 

CBUQ com 5cm de espessura sobreposta por camada porosa de atrito com 2,5 cm de 

espessura, de forma atender os requisitos técnicos constantes no RBAC154 da ANAC. 

Na fresagem convencional a textura é caracterizada por ranhuras homogêneas, de 

pequenas profundidades e com espaçamento constante de 15 mm. 

 A operação é desenvolvida por fresadora equipada com um tambor dotado de 

ferramentas de cortes e por sistema especial de controle automático de nivelamento. O 

tambor de fresagem permite produzir uma superfície texturizada e homogênea e o sistema 

de controle automático permite copiar a superfície de referência por seis sensores 

ultrassônicos de nivelamento que são integrados pelo sistema multiplex. Este recurso 

torna possível remover poucos milímetros ou centímetros da superfície e contribui para 

uma transição perfeita entre as faixas fresadas. 

4.1.1 EQUIPAMENTO 

O serviço deve ser executado mediante a utilização de uma máquina fresadora a frio 

e demais equipamentos adequados a atingir as condições e produção desejada. Outros 

tipos de máquinas fresadoras poderão ser utilizados desde que aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O equipamento a ser utilizado deve possuir as seguintes características: 

a) capacidade mecânica e dimensões que permitam, em uma única passada, a 

execução da fresagem de maneira uniforme com espessura e largura adequadas 

à produtividade da obra; 

b) capacidade de nivelamento automático e preciso do corte, para permitir o 

controle das inclinações transversais e longitudinais; 

c) possuir dispositivo que permita a remoção do material cortado simultaneamente 

com a operação de fresagem em caminhão; 
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4.1.2 EXECUÇÃO 

Os serviços de fresagem devem ser precedidos da execução dos serviços 

topográficos de nivelamento e marcação das espessuras de corte. A fresagem do 

pavimento deve ser executada de acordo com as especificações do fabricante da máquina 

fresadora, atendendo as exigências da produtividade e de controle geométrico previstos 

em projeto. 

Todo o material fresado deve ser removido para local de bota-fora externo ao 

aeroporto, sob ônus e responsabilidade da CONTRATADA. 

Na limpeza de toda superfície fresada deverá ser utilizado, além dos equipamentos 

convencionais, um compressor de ar comprimido com pressão regulável para a remoção 

integral de partículas soltas e identificar áreas com alto índice de desagregação e outras 

patologias a serem removidas em fresagem convencional complementar. 

4.1.3 CONTROLE GEOMÉTRICO 

Durante a execução, deverá ser feito diariamente o controle de acabamento da 

superfície fresada, com auxílio de duas réguas, uma de 3,0 m colocada 

perpendicularmente ao eixo da pista e outra de 1,0 m colocada em ângulo reto em relação 

à anterior. 

A variação da superfície entre dois pontos de contato tomados em qualquer das duas 

réguas não deve exceder a 0,5 cm. 

O controle de espessura fresada deverá ser diário e mediante nivelamento 

topográfico. Deverá ser medida a espessura nos bordos de cada passada, sendo 

toleradas variações na profundidade de mais ou menos 0,5 cm. 

4.1.4 MEDIÇÃO 

A fresagem deve ser medida por metro cúbico de material removido de acordo com 

a espessura de projeto. 

4.1.5 PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior que remunera, além da fresagem, os custos diretos e 

indiretos de todas as operações e equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra a leis 

sociais necessários à completa execução dos serviços 
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4.2 SELAGEM DE FISSURAS E TRINCAS 

Após a execução da fresagem do trecho a ser recuperado, a superfície deverá ser 

integralmente limpa. Todo o material que se encontrar no interior das trincas, bem como 

pedriscos, solos, mastique e outros materiais estranhos deverão ser removidos mecânica 

e/ou manualmente.  

A remoção mecânica deverá obrigatoriamente ser feita através de jateamento de ar 

comprimido.  

O material selante para as trincas deverá ser suficientemente adesivo ao pavimento, 

resistente à infiltração de água, combustíveis e à penetração de sólidos, durável e de 

manuseio não prejudicial à saúde do operador, devendo conservar essas propriedades 

em todas as condições ambientais e de tráfego.  

A aplicação do produto selante deverá ser mecanizada com sistema de alimentação 

sob pressão com bastão aplicador, que partem de uma unidade aquecedora selante de 

baixa viscosidade, a uma temperatura mínima de 190ºC e máxima de 220ºC, com 

capacidade de aplicação mínima de 1.000 metros lineares em turno de 8 (oito) horas 

diárias.  

O material selante deverá ser um produto de componente único, aplicado à quente, 

de composição asfáltica modificada elasticamente, que é produzido especificamente para 

ser um material selante eficiente na manutenção de pavimentos a ser usado em fissuras 

de pavimento betuminoso, como POLIFLEX TYPE 2 da Crafco Inc, SUPERSEAL da 

Crafco Inc, PAVESEAL PLUS da Tarr Manufactoring CO ou equivalente. 

A superfície final do selante deverá ficar ligeiramente abaixo da superfície do 

pavimento, observando o espaço de 0,6cm da borda do pavimento.  

O material selante não deverá fluir das trincas, nem apresentar bolhas, falhas de 

coesão, má aderência ou qualquer outro defeito que comprometa a sua funcionalidade.  

Quando se observar má aderência do material selante aplicado às paredes das 

trincas, a selagem deverá ser totalmente refeita.  

Deverão também ser observadas as recomendações do fabricante. 

No preço unitário deverão estar incluídos a remoção do material existente, a limpeza, 

o material selante e demais equipamentos necessários à completa execução dos serviços.  
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4.2.1 MEDIÇÃO 

Este serviço deverá ser medido em metro linear (m) de trincas e /ou fissuras e 

efetivamente seladas e em conformidade com o descrito na planilha de serviços e 

quantidades. 

4.2.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item será realizado em conformidade com o estabelecido no 

cronograma físico-financeiro 

4.3 PINTURA DE LIGAÇÃO 

Esta especificação fixa as condições para a execução e controle de pintura de 

ligação, que consiste na aplicação de material asfáltico, sem adição de polímero, sobre a 

superfície asfáltica inferior fresada, antes da execução da camada de concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) a ser aplicada, objetivando propiciar a aderência 

entre a superfície fresada e o CBUQ. 

4.3.1 MATERIAIS 

A emulsão asfáltica utilizada para pintura de ligação deve ser do tipo: RR - 1C. 

As emulsões asfálticas catiônicas devem ser diluídas em água na proporção de 1:1 

por ocasião da utilização, devendo a água estar isenta de teores nocivos de sais ácidos, 

álcalis, matéria orgânica, ou outras substâncias nocivas. 

Esta mistura não deve ser estocada e nem deve ser distribuída quando a 

temperatura ambiente estiver abaixo de 10º C, ou em dias de chuva. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m². Antes 

da aplicação, a emulsão deverá ser diluída com água, na proporção indicada acima, a fim 

de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. 

A taxa de aplicação da emulsão diluída deve ser função do tipo de material asfáltico 

empregado, e situar-se em torno de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar 

certificado de análise, além de trazer indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

serviço. 
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4.3.2 EQUIPAMENTOS 

Equipamento de Limpeza 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO e estar de acordo com esta especificação sem o que não deve ser dada 

ordem para o início do serviço.  

Para a limpeza da superfície que deverá receber a pintura de ligação, salientamos 

que a superfície será proveniente de fresagem de pavimento betuminoso em CBUQ, 

portanto existem no local, britas soltas, britas em processo de soltura e material 

pulverulento, portanto devem-se utilizar maquinários de hidro jateamento, sob alta 

pressão, para a retirada deste material, e após o hidro jateamento a realização de 

varredura rigorosa. A limpeza com o uso de ar comprimido também poderá ser utilizada, 

após o hidro jateamento, como varredura rigorosa.  

Equipamento para Distribuição do Material Asfáltico 

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 

asfáltico em quantidade uniforme.  

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante.  

Os carros distribuidores devem ser providos de dispositivos de aquecimento, 

dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, 

ainda, de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas.  

Equipamento para Aquecimento de Material Asfáltico em Depósito 

O depósito de material asfáltico, 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 

asfáltico a ser aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho.  

4.3.3 EXECUÇÃO 

Após a perfeita conformação geométrica da superfície em que será aplicada a pintura 

de ligação, proceder-se-á a sua varredura, de modo a eliminar pó e material solto 

remanescente.  
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Aplica-se a seguir o material asfáltico a uma temperatura em função da relação 

temperatura-viscosidade, que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento das 

emulsões asfálticas. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deve 

star entre 20 a 100 segundos Saybolt-Furol, conforme método DNER-ME 004/94. 

Qualquer excesso de ligante acumulado na superfície deve ser removido para não 

atuar como indevido lubrificante, pois ocasionaria ondulação do revestimento a ser 

sobreposto. 

O material asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver 

abaixo de 10ºC, em dias de chuva, ou quando esta for iminente.  

Após a aplicação do ligante betuminoso deve-se esperar o escoamento da água e 

evaporação em decorrência da ruptura. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso diluído com 

água é de 0,2 l/m². 

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos inicial e final das aplicações, 

deve-se colocar na superfície a pintar faixas de papel, transversalmente, de modo que o 

início e o término da aplicação do material asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais 

serão a seguir retiradas. Qualquer falha na aplicação do material asfáltico deve ser 

imediatamente corrigida. 

4.3.4 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

No decorrer da execução dos serviços de pintura de ligação deverão ser observados 

cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tanto na estocagem de materiais 

quanto na aplicação do ligante betuminoso. 

Na estocagem do material betuminoso deve ser evitada a instalação de depósitos 

próximos a cursos d’água, e na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de 

ligante e efetuar a limpeza do local, recompondo a área afetada pelas atividades da 

construção.  

Deverá ser impedido o refugo de materiais já utilizados na faixa de pouso e áreas 

adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

Deverão ser atendidas todas as exigências dos órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais, assim como as orientações da área ambiental da INFRAERO. 
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4.3.5 CONTROLE 

Controle de materiais 

Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes 

ensaios na emulsão asfáltica: 

 Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50º C, pelo método DNER-ME 004/94 

- ABNT MB 517; 

 Um ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR-14376);  

 Um ensaio de peneiramento pelo método DNER-ME 005/95 – ABNT NBR 14393; 

 Um ensaio de determinação da carga da partícula pelo método DNIT 156/2011-

ME; 

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios na emulsão asfáltica: 

 Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a diferentes temperaturas para o 

estabelecimento de relação viscosidade x temperatura, pelo método DNER-ME 

004/94 - ABNT MB 517; 

 Um ensaio de sedimentação pelo método DNER-ME 006/00. 

Controle de temperatura  

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura 

definido pela relação viscosidade x temperatura. 

Controle da taxa de aplicação  

Deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação 

do material asfáltico. Não sendo possível a realização do controle por esse método, 

admite-se seja feito por um dos modos seguintes:  

 Coloca-se na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Procede-se a 

passagem do distribuidor de ligante sobre a bandeja e realiza-se sua pesagem 

(após a ruptura total), obtendo a taxa de aplicação do resíduo TR. 

 TR = (Peso da bandeja com resíduo – peso da bandeja) /Área da bandeja. 

 A partir da taxa de aplicação do resíduo se obtém a taxa de aplicação (TA) da 

emulsão, em função da porcentagem de resíduo verificada em laboratório. 
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 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. 

Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada (área menor que 4.000m²) 

ou com necessidade de liberação imediata, deverão ser feitas 5 determinações de T (taxa 

de aplicação), para controle. 

Nos demais casos, para áreas de 4.000 m² a 20.000 m², será definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme tabela abaixo e norma DNER-PRO 277/97 

- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços. 

 

Controle de Uniformidade de Aplicação  

A fim de verificar a uniformidade de aplicação do ligante pelo equipamento 

empregado na distribuição, ao se iniciar o serviço deve ser realizada uma descarga 

durante 15 a 30 segundos. Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na própria pista, 

caso em que deve ser colocada uma calha abaixo da barra distribuidora para recolher o 

ligante asfáltico. 

4.3.6 ACEITAÇÃO 

Materiais 

Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações, de acordo 

com o item “MATERIAIS” e as especificações de materiais aplicáveis. 

Temperatura 

As medições de temperatura e viscosidade deverão apresentar um resultado situado 

no intervalo definido pela relação viscosidade x temperatura que satisfaça às 

especificações de materiais aplicáveis. 
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Taxa de Aplicação 

Os valores mínimos admitidos para a taxa de aplicação (T) serão analisados 

estatisticamente e aceitos nas condições seguintes: 

Se: 

Xmed - kS < Valor mínimo admitido  ou   Xmed  + kS > Valor máximo admitido  

Rejeita-se o serviço. 

Se: 

Xmed – kS >= Valor mínimo admitido  ou   Xmed  + kS <= Valor máximo admitido  

Aceita-se o serviço.  

Sendo: 












nXX

n

XX
S

med

med

/

1

)(
 onde

2
2

 

Onde: 

X - Valores individuais. 

X med. - Média da amostra. 

S - Desvio Padrão da amostra. 

k - Coeficiente tabelado em função do número de determinações. 

n - Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Os 

resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento.  

4.3.7 MEDIÇÃO 

A pintura de ligação deve ser medida por metro quadrado de material aplicado. 

4.3.8 PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição. 
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4.4 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle de camadas de 

revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre camadas de 

pavimento preparada, a fim de propiciar nova superfície nas áreas onde serão corrigidas 

algumas patologias identificadas pela empresa Strata Engenharia Ltda e pela Infraero, 

para posterior aplicação de CPA. 

A camada de concreto betuminoso é o produto resultante da mistura a quente, em 

usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e cimento 

asfáltico, espalhada e comprimida a quente, de forma que, após a conclusão do serviço, 

as declividades, espessuras e propriedades da mistura definidas em projeto sejam 

atendidas. 

4.4.1 MATERIAIS 

Material Asfáltico 

Deverá ser utilizado ligante asfáltico do tipo CAP-50/70. Deverá ser adicionado ao 

cimento asfáltico de petróleo o polímero SBS - (estireno-butadieno-estireno) com teor 

variando de 3 % a 5 % em peso, em relação ao CAP. 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar 

certificado de análise, além de trazer indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

serviço. 

Para cada lote recebido, deverá ser encaminhada amostra para laboratório idôneo a 

fim de verificar os controles tecnológicos apresentados para o CAP. 

Agregados 

Os agregados que compõem a mistura do concreto asfáltico consistem de pedra 

britada, areia e material mineral fino e inerte. A porção de material retida na peneira 

número 4 é denominada agregado graúdo, o que passa na peneira 4 e fica retido na 

peneira 200, denomina-se agregado miúdo e a porção que passa na peneira 200 chama-

se material de enchimento (filler). 
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Agregado Graúdo 

O agregado graúdo pode ser pedra britada ou outro material indicado, previamente 

aprovado pela Fiscalização. Deverá apresentar boa adesividade, fragmentos sãos, 

duráveis, e estar isento de torrões de argila e de substâncias nocivas. 

O agregado graúdo deverá ser submetido a ensaios de laboratório e ter suas 

características enquadradas dentro dos limites estabelecidos abaixo: 

 o percentual de desgaste, determinado pelo ensaio de abrasão Los Angeles 

(NBR NM51), não poderá ser superior a 40%, para a mistura destinada a 

camadas de rolamento ou capa e 50% para camadas de regularização ou binder; 

e 

 o índice de forma (método NBR 7809/2008) deverá ser superior a 0,5; 

 durabilidade, perda inferior a 12% (DNER- ME 089/94 - avaliação da durabilidade 

pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio). 

Agregado Miúdo 

O agregado miúdo deverá ser constituído de materiais provenientes da britagem de 

rocha, tais como pó-de-pedra, e que sejam resistentes e possuam moderada 

angulosidade. Deverão ser isentos de torrões de argila ou silte e de materiais 

pulverulentos. 

Areia natural poderá ser utilizada como parte do agregado miúdo para ajustar a 

granulometria ou para melhorar a trabalhabilidade do concreto asfáltico. No entanto, o 

total em peso de areia em relação ao total em peso do agregado não poderá exceder em 

20%. 

O agregado miúdo deverá apresentar um índice de plasticidade inferior a 6%, um 

limite de liquidez inferior a 25% e um equivalente de areia, determinado pelo método de 

ensaio NBR 12052, igual ou superior a 35%. 

Filler (Material De Enchimento) 

Quando a presença de finos nos agregados for insuficiente para enquadrar a 

granulometria do concreto asfáltico, poderão ser utilizados materiais específicos de 

enchimento, chamados de filler. 

O filler deverá ser constituído de materiais minerais finamente divididos, inertes em 

relação aos demais componentes da mistura e não plásticos (IP<6), tais como o cimento 
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Portland, cal extinta, pós calcários, cinza volante e similares, desde que atendam à 

seguinte granulometria: 

PENEIRAS PORCENTAGEM 
MÍNIMA PASSANDO Abertura (mm) n° 

0,42 40 100 

0,18 80 95 

0,074 200 65 

 

Quando da aplicação, o filler deve estar seco e isento de grumos. 

Melhorador de Adesividade 

Quando necessário deverá ser utilizado melhorador de adesividade.  

A verificação da adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados graúdo e 

miúdo deverá ser realizada, antes do estudo do traço, conforme as normas NBR 12583 

(agregado graúdo) e NBR 12584 (agregado miúdo). 

A quantidade de melhorador de adesividade a ser misturado no cimento asfáltico 

deverá ser determinada em laboratório e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

4.4.2 COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

A mistura betuminosa deverá ser composta de uma mistura de agregados bem 

graduados, cimento asfáltico e, se necessário, material de enchimento. Os diversos 

agregados deverão ser divididos por tamanho e combinados em proporções em que a 

mistura resultante atenda aos requisitos da mistura de projeto. 

Granulometria da Mistura de Projeto 

Deverá corresponder, conforme a espessura da camada a executar, a uma das 

faixas indicadas no quadro a seguir. A CONTRATADA deverá utilizar a FAIXA 2 neste 

empreendimento. 

Peneiras Percentual Passante (%) 

ASTM (nº) Abertura (mm) Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

1 1/2" 38,1 100 - - - 

1" 25,4 86 - 98 100 - - 

3/4" 19,1 68 - 93 76 - 98 100 - 
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Peneiras Percentual Passante (%) 

ASTM (nº) Abertura (mm) Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

1/2" 12,7 57 - 81 66 - 86 79 - 99 100 

3/8" 9,5 49 - 69 57 - 77 68 - 88 79 - 99 

Nº 4 4,8 34 - 54 40 - 60 48 - 68 58 - 78 

Nº 10 2,0 19 - 40 23 - 43 29 - 49 35 - 55 

Nº 40 0,42 7 - 20 9 - 22 11 - 24 15 - 29 

Nº 80 0,18 4 - 13 6 - 17 6 - 17 9 - 19 

Nº 200 0,074 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 

Teor de asfalto (%) 4,5 - 7,0 4,5 - 7,0 5,0 - 7,5 5,5 - 8,0 

Espessura mínima da camada 6,0 cm 4,0 cm 3,0 cm 2,0 cm 
Fonte: Especificação Geral DIRENG 04.05.610 - CBUQ 

A faixa adotada não deverá conter partículas com diâmetro máximo superior a 2/3 

da espessura da camada de revestimento. 

O diâmetro máximo corresponde à abertura da malha quadrada da peneira, em 

milímetros, a qual corresponde uma porcentagem retida acumulada igual ou inferior a 5% 

em massa. 

Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser 

inferior a 4% do total.  

A faixa granulométrica a ser empregada deverá ser selecionada em função da 

utilização prevista para o CBUQ e da espessura a ser executada. Para este projeto, fica 

definida a utilização da FAIXA 3 para a camada de 5 cm de espessura. 

Os vazios do agregado mineral (%VAM) deverão atender aos valores mínimos 

apresentados a seguir, definidos a partir do diâmetro máximo do agregado empregado: 

Diâmetro máximo do agregado % vazios do agregado 
mineral (VAM) mínimo ASTM Mm 

½” 12,7 16 

¾” 19,1 15 

1" 25,4 14 

1 ½” 38,1 13 

Fonte: Especificação Geral DIRENG 04.05.610 – CBUQ 
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Requisitos da Mistura 

A estabilidade e características correlatas da mistura asfáltica deverão ser 

determinadas pelo Método Marshall (NBR 12891) e satisfazer aos requisitos indicados no 

quadro a seguir: 

Características Limite inferior Limite superior 

Estabilidade (N) 9.500 16.000 

Fluência Máxima (0,25 mm) 10 14 

Volume de Vazios (VV, %) 2,8 4,2 

Relação Betume-Vazios (RBV., %) 70 80 

Nº de golpes em cada face do CP 75 

Fonte: Especificação Geral DIRENG 04.05.610 – CBUQ – Tipo A 

A Estabilidade deve ser igual ou maior do que 1200 kgf =11760 N 

Os valores de estabilidade obtidos no ensaio Marshall deverão ser corrigidos em 

função da espessura em centímetro dos corpos de prova (h) ensaiados para a espessura 

padrão de 6,35cm.  

A correção é realizada multiplicando o valor encontrado pelo fator de correção 

(fcorreção) obtido a partir da equação a seguir. 

 

O traço da mistura deve ser submetido, com a necessária antecedência, à 

apreciação da FISCALIZAÇÃO.  

Para tanto, deverá conter todos os elementos necessários, tais como granulometrias, 

densidades reais, cálculo das características dos corpos de prova, curva destes valores, 

etc. 

4.4.3 EQUIPAMENTOS 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado e 

aferido, devendo atender às Especificações adiante descritas.  
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Depósitos de Material Asfáltico 

Os depósitos para o ligante asfáltico devem ser capazes de aquecer o material às 

temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de 

serpentinas a vapor, eletricidade, ou outros meios, de modo a não haver contato de 

chamas com o interior do depósito.  

Deverá ser instalado um sistema de recirculação, desembaraçada e contínua, do 

depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e 

acessórios devem ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor.  

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de 

serviço. 

Silos de Agregados 

Devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e 

serem divididos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, 

adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá 

possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filler, 

conjugado com dispositivos para a sua dosagem.  

Usinas 

Obrigatoriamente do tipo gravimétrica. Devem estar equipadas com uma unidade 

classificadora de agregados, após o secador, e dispor de misturador tipo PUG-MILL, com 

duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz 

de produzir uma mistura uniforme. Deve ainda o misturador possuir dispositivo para 

controlar o ciclo completo de mistura. Um termômetro com proteção metálica e escala de 

90ºC a 210ºC (precisão de 1º C), deve ser fixado na linha de alimentação do asfalto, em 

local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além 

disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em dial, pirômetro elétrico, ou outros 

instrumentos termoelétricos aprovados, colocados na descarga do secador para registrar 

a temperatura dos agregados, com precisão de 5º C. 

Acabadoras 

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 estar equipadas 
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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 acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para 

aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem 

irregularidades, bem como controle de greide longitudinal eletrônico para garantia da 

qualidade da superfície.  

Equipamento de Compressão 

Deverá ser constituído por 2 rolos pneumáticos e rolo metálico liso, tipo tandem, ou 

outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO, a fim de garantir o prazo de execução 

conforme liberação de frente de serviço.  

Os rolos compressores, tipo tandem, devem ter uma massa de 8 a 12t. Os rolos 

pneumáticos auto propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem 

de 0,25 MPa a 0,84 MPa (35 a 120 psi).  

O equipamento em operação deverá ser suficiente para comprimir a mistura à 

densidade requerida, enquanto este se encontrar em condições de trabalhabilidade.  

Veículos de Transporte da Mistura 

Os caminhões tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico 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 utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, 

gasolina, etc.) não será permitida.  

Deverão possuir lonas que permitam o fechamento total do material transportado, 

evitando o contato direto com o ambiente afim de evitar a perda de temperatura durante o 

transporte até o local de sua aplicação. 

4.4.4 EXECUÇÃO 

Preparação 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve 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 Saybolt-Furol, conforme método DNER-ME 
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004 - ABNT MB 517, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos 

Saybolt-Furol. Entretanto, não serão aceitas pela FISCALIZAÇÃO misturas realizadas 

com temperaturas superiores a 177ºC. 

Os agregados deverão ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 15ºC acima de 

temperatura do ligante asfáltico. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação sobre a 

camada de base ou pintura de ligação sobre camada asfáltica inferior, ou no caso de ter 

havido trânsito sobre a superfície pintada, ou no caso de incidência de chuvas fortes no 

local, ou ainda ter sido a pintura recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita 

uma nova pintura de ligação. 

Produção do Concreto Asfáltico 

A produção do concreto asfáltico deverá ser efetuada em usinas apropriadas, 

conforme anteriormente especificado. Os agregados e o material betuminoso deverão ser 

pesados e/ou medidos na proporção definida pela mistura de projeto antes de entrarem 

no misturador da usina. 

A umidade da mistura na descarga da usina não poderá ser superior a 0,5%. A 

produção da mistura deverá ser suficiente para evitar interrupções no espalhamento com 

a vibro-acabadora.  

Para operação da usina misturadora, deverão ser instalados sistemas de controle de 

poluição do ar constituídos por ciclone e filtro de mangas ou de equipamentos que 

atendam aos padrões estabelecidos nas legislações vigentes.   

Junto com o projeto para obtenção de licença, deverão ser apresentados também os 

resultados de medições em chaminés, que comprovem que a capacidade do equipamento 

de controle proposto atende aos padrões estabelecidos pelos órgãos governamentais. 

Os silos de estocagem de agregados frios deverão ser dotados de proteções laterais 

e cobertura, para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de 

carregamento. A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada. 

A alimentação do secador deverá ser feita sem emissão visível para a atmosfera. 

Enquanto a usina estiver em operação, a pressão no secador rotativo deve se manter 

negativa, para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo. 

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do 

sistema de exaustão deverão ser dotados de conexão ao sistema de controle de poluição 
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do ar, para evitar emissões de vapores e partículas para a atmosfera. Os silos de 

estocagem de filler deverão ser dotados de sistema próprio de filtragem a seco e os silos 

de estocagem de massa asfáltica deverão ser fechados.  

Deverão ser adotados procedimentos que evitem a emissão de partículas 

provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido 

nas mangas. 

Transporte do Concreto Asfáltico 

O concreto asfáltico produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de 

aplicação nos veículos basculantes antes especificados. Quando necessário, para que a 

mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser 

coberto por lona ou outro material aceitável, de tamanho suficiente para proteger a mistura 

da perda de temperatura.  

A quantidade de veículos utilizados deverá ser suficiente para que não ocorram 

interrupções no espalhamento executado pela vibro-acabadora. 

Distribuição e Compressão da Mistura 

As misturas de concreto asfáltico deverão ser distribuídas somente quando a 

temperatura ambiente se encontrar acima de 10ºC, e sem chuva ou iminência desta. A 

distribuição do concreto asfáltico deverá ser feita por máquinas acabadoras, conforme já 

descrito.  

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas 

pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio 

de ancinhos e rodos metálicos.  

Imediatamente após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem deve ser a mais elevada que a mistura asfáltica 

possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso. A 

temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela a qual o cimento 

asfáltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 ± 15 segundos. 

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem 

com baixa pressão, a qual deverá ser aumentada à medida que a mistura for sendo 

comprimida e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.  

A compressão deverá ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deverá ser recoberto, na seguinte, de pelo 
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menos a metade da largura anteriormente rolada. Em qualquer caso, a operação de 

rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.  

Durante a rolagem não deverão ser permitidas mudanças de direção, inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém 

rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente de modo a evitar a 

aderência da mistura.  

Ao final da compactação, a camada de concreto betuminoso aplicada deverá 

apresentar uma textura uniforme e possuir a espessura, greide, contorno geométrico, 

densidade e volume de vazios requeridos em projeto. 

Juntas Frias 

Quando uma faixa for executada seis horas após a faixa adjacente ter sido 

compactada, as juntas, tanto longitudinais quanto transversais, deverão ser serradas com 

auxílio de uma serra de disco diamantado, lavadas com água e secas com jatos de ar. 

As faces serradas das juntas deverão receber uma camada de pintura de ligação 

antes da aplicação da faixa adjacente. As juntas deverão ser realizadas de forma a garantir 

uma perfeita aderência entre as camadas adjacentes e se obter a densidade requerida. 

Esforços deverão ser feitos para que sejam minimizadas as construções de juntas 

frias longitudinais e, também, para que sejam maximizadas as distâncias entre juntas frias 

transversais. 

Nos bordos das faixas, mais precisamente nas áreas não compactadas pelo rolo 

adequadamente, deve-se também serrar longitudinalmente para retirada do material que 

não se encontra nas mesmas condições de compactação que o restante da camada. Os 

custos referentes a esse serviço não serão indenizados pela INFRAERO. Cabe a 

contratada a melhor técnica para execução do serviço prevendo que as medições serão 

realizadas por metro cúbico de material aplicado na pista nas condições de aceitação 

previstas nesta especificação, portanto os custos com eventuais materiais de sobra 

deverão ser previstos pela contratada em seu preço unitário. 

Abertura ao Tráfego 

O tráfego de veículos sobre um revestimento recém construído somente deverá ser 

autorizado após o completo resfriamento deste e nunca antes de decorridas 6 (seis) horas 

após a compressão. 
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4.4.5 CONTROLE 

4.4.5.1 Controle de Qualidade dos Materiais 

Cimento Asfáltico 

Deverá constar dos seguintes ensaios: 

 Um ensaio de viscosidade absoluta a 60ºC (NBR 5847), quando o cimento 

asfáltico for classificado por viscosidade, para todo o carregamento que chegar 

à obra; ou 

 Um ensaio de penetração a 25ºC (NBR 6576), quando o cimento asfáltico for 

classificado por penetração, para todo o carregamento que chegar à obra; 

 Um ensaio de ponto de fulgor (NBR 11341) para todo carregamento que chegar 

à obra; 

 Um índice de Suscetibilidade Térmica, para cada 100t, calculado pela 

expressão:  

 

onde PEN é a penetração a 25ºC (NBR 6576) e tC é a temperatura do ponto de 

amolecimento (NBR 6560). 

 Um ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra; 

 Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (MB 517), para todo carregamento que 

chegar à obra; e 

 Um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (MB 517), a diferentes temperaturas, 

para a determinação da curva viscosidade x temperatura, para cada 100t. 

O material asfáltico será considerado aceito se os resultados dos ensaios 

relacionados acima atenderem aos limites estipulados no regulamento técnico número 

01/92, rev. 02, do Departamento Nacional de Combustíveis – DNC, para o asfalto 

especificado no projeto. 

Agregados 

Deverá constar dos seguintes ensaios: 

 Dois ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia (NBR 

7217). A curva granulométrica deverá manter-se contínua e dentro das 

tolerâncias previstas. 

 Um ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da 
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natureza do material (NBR NM 51); 

 Um ensaio de índice de forma, para cada 900m³ (NBR 7809/2008); 

 Um ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia (NBR 12052); e 

 Um ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia (NBR 

7181). 

Os agregados serão aceitos se os resultados dos ensaios relacionados acima se 

enquadrarem nos limites estabelecidos nesta Especificação. 

4.4.5.2 Controle de Temperatura 

Deverão ser efetuadas constantemente medidas de temperatura, ao longo da 

jornada de trabalho, de cada um dos itens abaixo discriminados: 

 Do agregado, no silo quente da usina; 

 Do ligante, na usina; 

 Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

 Da mistura, no momento do espalhamento e início da rolagem de pista. 

Em cada caminhão, antes da descarga, deverá ser feita, pelo menos, uma leitura da 

temperatura. As temperaturas deverão satisfazer às temperaturas especificadas 

anteriormente, com uma tolerância de ± 5ºC. 

4.4.5.3 Controle de Qualidade da Mistura 

Mistura Produzida 

A mistura deverá ser ensaiada para verificação de suas características através de 

amostras que representarão um lote de material. Um lote de material será considerado 

como: 

 Um dia de produção inferior a 2.000t; ou 

 Meio dia de produção, quando se espera uma produção diária entre 2.000t e 

4.000t. 

Quando existir mais de uma usina produzindo misturas asfálticas simultaneamente 

para o serviço, deverão ser considerados lotes de material separados para cada usina.  

Deverá constar dos seguintes ensaios: 

 Três extrações de betume (DNER-ME 053 - Misturas betuminosas - 

percentagem de betume - NBR 16208/2013) de amostras coletadas na saída da 
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usina, no caminhão ou na pista, para a realização dos ensaios de granulometria 

dos agregados (NBR 7217) e de determinação da quantidade de ligante (DNER 

ME 053 - Misturas betuminosas - percentagem de betume - NBR 16208/2013) 

presente na mistura, para cada lote de material; 

 Dois ensaios Marshall (NBR 12891) com três corpos de prova “retirados do 

caminhão” para a verificação dos valores especificados no para estabilidade 

mínima, fluência máxima, volume de vazios da mistura de projeto e relação 

betume-vazios, para cada lote de material. 

 Dois ensaios Marshall (NBR 12891) com três corpos de prova “retirados após a 

passagem da acabadora e depois da compressão” para a verificação dos valores 

especificados no para estabilidade mínima, fluência máxima, volume de vazios 

da mistura de projeto e relação betume-vazios, para cada lote de material. 

Mistura Aplicada 

Deverá constar dos seguintes ensaios: 

 Uma determinação da densidade aparente (NBR 15573/2012) a cada 500m² ou, 

no mínimo, quatro medições por dia de serviço; 

 Uma determinação da densidade aparente nas juntas (NBR 15573/2012) a cada 

100m de junta construída ou, no mínimo, quatro medições por dia de serviço. 

Os corpos-de-prova deverão ser extraídos da mistura comprimida, por meio de 

sondas rotativas, em pontos escolhidos aleatoriamente pela FISCALIZAÇÃO. 

4.4.6 ACEITAÇÃO 

Granulometria e Teor de Asfalto 

Os resultados dos ensaios de granulometria e de determinação do teor de asfalto 

realizados deverão atender aos limites exigidos no quadro a seguir. 

PENEIRAS 
Limites 

NÚMERO ABERTURA (mm) 
3/4" 19 - 

1/2" 12,5 ± 6,0% 

3/8" 9,5 ± 6,0% 

4 4,75 ± 6,0% 

10 2,0 ± 5,0% 

40 0,42 ± 4,0% 
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PENEIRAS 
Limites 

NÚMERO ABERTURA (mm) 
80 0,18 ± 3,0% 

200 0,074 ± 2,0% 

Teor de asfalto ± 0,45% 

Essas tolerâncias se relacionam com a curva granulométrica da mistura de projeto, 

a qual é fixada com base nas faixas especificadas nesta especificação 

Estabilidade, Fluência e Volume de Vazios 

O critério para a aceitação das características de estabilidade, fluência e volume de 

vazios, para cada lote de mistura produzida, será baseado no método da Percentagem 

Dentro dos Limites – PDL (DIRENG-MC 01), tendo como limites de tolerância os valores 

apresentados no quadro abaixo. A Contratada deverá atingir um valor de PDL superior a 

85%. 

Características Limite Inferior Limite Superior 

Estabilidade Mínima (N) 9.500 16.000 

Fluência Máxima (0,25 mm) 8 16 

Vazios da Mistura (VV, %) 2,0 5,0 

Os ensaios para a determinação das características acima serão realizados em 

corpos-de-prova moldados com mistura recém-usinada. 

Densidade da Mistura Compactada e das Juntas 

O critério para a aceitação das características de densidade, para cada lote de 

mistura compactada, será baseado no método da Percentagem Dentro dos Limites – PDL 

(DIRENG-MC 01), tendo como limites de tolerância os valores apresentados no quadro 

abaixo. A Contratada deverá atingir um valor de PDL superior a 85%. 

Características Limite Inferior Limite Superior 

Densidade da mistura (%) 96,3 - 

Densidade da mistura nas juntas (%) 93,3 - 

Os ensaios para a determinação das características acima serão realizados em 

corpos-de-prova extraídos no campo, com auxílio de sondas rotativas. 

Espessura e Greide 
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A superfície da camada acabada não deverá variar em relação às cotas de projeto 

mais do que 10,0 mm. O greide acabado será determinado após o nivelamento dos pontos 

apresentados nas notas de serviço de campo. 

Quando mais de 15% dos pontos nivelados de uma determinada área estiverem fora 

desta tolerância, a área deficiente deverá ser removida e reconstruída. A remoção deverá 

ser feita de forma que seja possível se reconstruir uma camada betuminosa com pelo 

menos 3 cm de espessura. 

Irregularidades 

A superfície final do revestimento deverá satisfazer os alinhamentos, perfis e seções 

do projeto. As irregularidades serão medidas com auxílio de uma régua de 3,60 m de 

comprimento, paralela e perpendicularmente ao eixo da pista, a cada metro.  

Os locais a serem medidos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. Os desníveis 

medidos com a régua de 3,60 m não poderão variar mais que 10,0 mm nas camadas 

intermediárias ou 7,0 mm na camada superficial.  

Quando mais de 15% das medições estiverem fora dessa tolerância, a área 

deficiente deverá ser removida e reconstruída. A remoção deverá ser feita de forma que 

seja possível se reconstruir uma camada betuminosa com, pelo menos, 3 cm de 

espessura. 

4.4.7 MEDIÇÃO 

O concreto asfáltico usinado a quente será medido por metro cúbico de mistura 

aplicada, após a compressão do material.  

Nada será descontado se os pontos executados estiverem dentro da tolerância 

prevista em relação às cotas de projeto. Deverão ser descontados os volumes executados 

a menor, no caso de haver ocorrência de pontos executados abaixo das tolerâncias. 

4.4.8 PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior, que remuneram o fornecimento de todos os materiais, 

o preparo, o transporte, o espalhamento e a compressão da mistura, os custos referentes 

à utilização dos equipamentos e todos os custos diretos e indiretos de todas as operações, 

encargos gerais, mão-de-obra e leis sociais, necessários à completa execução dos 

serviços. 
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4.5 PINTURA DE LIGAÇÃO MODIFICADA COM POLÍMERO 

4.5.1 OBJETIVO 

Esta Especificação fixa as condições para aplicação de pintura de ligação 

com emulsão modificada por polímero, sobre superfície fresada ou restaurada com CBUQ, 

anteriormente a execução de nova camada do revestimento de Camada Porosa de Atrito 

(CPA), objetivando promover condições de aderência entre as camadas.  

4.5.2 MATERIAIS 

A emulsão asfáltica utilizada para pintura de ligação deve ser do tipo: RR - 1C, 

modificada por polímero SBR ou SBS. 

Esta mistura não deve ser estocada e nem deve ser distribuída quando a 

temperatura ambiente estiver abaixo de 10º C, ou em dias de chuva.  

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar 

certificado de análise, além de trazer indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

serviço. 

Abaixo segue tabela com as características da emulsão modificada por polímero. 

 

4.5.3 EQUIPAMENTO 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser examinado pela 

FISCALIZAÇÃO e estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a 

ordem para início do serviço. 

Para a varredura da superfície a receber a emulsão, usam-se de preferência 

vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação. O jato de 

ar comprimido pode também ser usado. 
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A distribuição da emulsão 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 asfáltico, 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 aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho. 

4.5.4 EXECUÇÃO 

Preliminarmente procede-se a varredura da área de modo a eliminar pó e todo o 

material porventura remanescente. 

Aplica-se, a seguir, o material a uma temperatura que deve ser fixada em função da 

relação temperatura-viscosidade, e que proporcione a melhor viscosidade para 

espalhamento. A temperatura de aplicação não deve ultrapassar 60 ºC. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante betuminoso diluído com 

água é de 0,2 l/m². 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, 

devem ser colocadas transversalmente na superfície a pintar faixas de papel, de modo 

que o início e o término da aplicação do material asfáltico que sai da barra de distribuição 

situam-se sobre essas faixas, as quais serão a seguir retiradas. Qualquer falha na 

aplicação do material deve ser imediatamente corrigida. 

4.5.4.1 Preservação ambiental 

No decorrer da execução dos serviços de pintura de ligação deverão ser observados 

cuidados visando a preservação do meio-ambiente, tanto na estocagem de materiais 

quanto na aplicação do ligante betuminoso. 

Na estocagem do material betuminoso deve ser evitada a instalação de depósitos 

próximos a cursos d’água, e na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de 
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ligante e efetuar a limpeza do local, recompondo a área afetada pelas atividades da 

construção.  

Deverá ser impedido o refugo de materiais já utilizados na faixa de pouso e áreas 

adjacentes, ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

Deverão ser atendidas todas as exigências dos órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais, assim como as orientações das áreas ambientais da INFRAERO. 

4.5.5 CONTROLE 

4.5.5.1 Controle de materiais 

Para todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes 

ensaios na emulsão asfáltica: 

 Um ensaio de recuperação elástica no resíduo da emulsão pelo método DNIT 

ME 130/2010; 

 Um ensaio de resíduo por evaporação ABNT NBR-6568;  

 Um ensaio de peneiramento pelo método DNER-ME 005/95 – ABNT NBR 14393; 

 Um ensaio de determinação da carga da partícula pelo método DNIT 156/2011-

ME; 

Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios na emulsão asfáltica: 

 Um ensaio de sedimentação pelo método DNER-ME 006/00. 

4.5.5.2 Controle de temperatura  

A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz a temperatura de projeto. 

4.5.5.3 Controle da taxa de aplicação  

Deve ser feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação 

do material asfáltico. Não sendo possível a realização do controle por esse método, 

admite-se seja feito por um dos modos seguintes:  

 Coloca-se na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Procede-se a 

passagem do distribuidor de ligante sobre a bandeja e realiza-se sua pesagem 

(após a ruptura total), obtendo a taxa de aplicação do resíduo TR. 

 TR = (Peso da bandeja com resíduo – peso da bandeja) / Área da bandeja. 

 A partir da taxa de aplicação do resíduo se obtém a taxa de aplicação (TA) da 
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emulsão, em função da porcentagem de resíduo verificada em laboratório. 

 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. 

Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada (área menor que 4.000m²) 

ou com necessidade de liberação imediata, deverão ser feitas 05 determinações de T 

(taxa de aplicação), para controle. 

Nos demais casos, para áreas de 4.000 m² a 20.000 m², será definido pela 

CONTRATADA o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme tabela abaixo e norma DNER-PRO 277/97 

- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços. 

 

4.5.5.4 Controle de Uniformidade de Aplicação  

A fim de verificar a uniformidade de aplicação do ligante pelo equipamento 

empregado na distribuição, ao se iniciar o serviço deve ser realizada uma descarga 

durante 15 a 30 segundos. Esta descarga pode ser feita fora da pista ou na própria pista, 

caso em que deve ser colocada uma calha abaixo da barra distribuidora para recolher o 

ligante asfáltico. 

4.5.6 ACEITAÇÃO 

4.5.6.1 Materiais 

Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações, de acordo 

com o item “MATERIAIS” e as especificações de materiais aplicáveis. 

4.5.6.2 Temperatura 

As medições de temperatura e viscosidade deverão apresentar um resultado situado 

no intervalo definido pela relação viscosidade x temperatura que satisfaça às 

especificações de materiais aplicáveis. 
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4.5.6.3 Taxa de Aplicação  

Os valores mínimos admitidos para a taxa de aplicação (T) serão analisados 

estatisticamente e aceitos nas condições seguintes: 

Se: 

Xmed - kS < Valor mínimo admitido ou   Xmed + kS > Valor máximo admitido  

Rejeita-se o serviço. 

Se: 

 Xmed - kS  Valor mínimo admitido ou   Xmed + kS  Valor máximo admitido  

Aceita-se o serviço. 

Sendo: 












nXX

n

XX
S

med

med

/

1

)(
 onde

2
2

 

Onde: 

X - Valores individuais. 

X med. - Média da amostra. 

S - Desvio Padrão da amostra. 

k - Coeficiente tabelado em função do número de determinações. 

n - Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Os 

resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento.  

4.5.7 MEDIÇÃO 

O Serviço deve ser medido por metro quadrado de serviço executado e de acordo 

com a as condições de projeto. 

4.5.8  PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior, que remuneram, além do fornecimento do material 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES, MARIO
JORGE MOREIRA e SERGIO SEIXAS em 22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4606754-6889 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



INFRAERO SP.02/105.92/002384/02 87/110 

asfáltico, seu armazenamento e transporte dos tanques de estocagem ao local de 

aplicação, os custos diretos e indiretos de todas as operações e equipamentos, encargos 

gerais, mão-de-obra, leis sociais e tudo que for necessário à completa execução dos 

serviços. 

4.6 CAMADA POROSA DE ATRITO 

Camada porosa de atrito é o revestimento superficial, flexível, de graduação aberta, 

resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, 

material de enchimento (filler) e material betuminoso. 

Deverá ser adicionado ao cimento asfáltico de petróleo o polímero SBS - (estireno-

butadieno-estireno) com teor variando de 3 % a 5 % em peso, em relação ao CAP. 

É uma camada de espessura constante, de macro textura aberta e características 

drenantes que proporciona superfície antiderrapante e evita a ocorrência de 

aquaplanagem, permitindo que o coeficiente de atrito da superfície do pavimento 

permaneça dentro de faixas aceitáveis, em quaisquer condições meteorológicas. 

Não possui função estrutural. Deve ser aplicada sobre pavimentos de concreto 

asfáltico de alta estabilidade MARSHALL, superfície sã e isenta de contaminações, tais 

como borracha, tinta, óleo, etc. 

No caso desta obra, a Contratada deverá realizar estudos prévios de traço que 

resulte valores de coeficiente de atrito na camada porosa executada iguais ou 

superiores a 0,65 (a cada 100 metros medidos com o aparelho Mu-Meter), 

condicionante para o recebimento da obra. 

O início dos serviços será autorizado somente após a obtenção do índice de atrito 

mínimo de 0,65 nas medições dos trechos experimentais a serem executados. 

4.6.1  MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pela DIRENG 

dispostas nesta especificação. 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico poroso com ligante modificado por 

polímero são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, e ligante 

asfáltico modificado por polímero. Devem satisfazer as normas pertinentes e as 

especificações aprovadas nesta especificação. 
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Todo o carregamento de cimento asfáltico modificado por polímero que chegar à 

obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de 

análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data 

de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço. Deve trazer também 

indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de 

transporte entre a fábrica e o canteiro de obra. 

Material Betuminoso 

Deverá ser utilizado o cimento asfáltico de petróleo com polímero, do tipo CAPFLEX 

55/75, ou similar técnico que atenda as especificações descritas neste documento. 

Agregados 

Deverá ser utilizada pedra britada, com ou sem outro agregado mineral inerte 

dividindo, indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. O agregado deve constituir-se de fragmentos sãos, duráveis, livres de 

torrões de argila, de matéria orgânica e de substâncias nocivas, com índice de forma 

superior a 0,5, conforme NBR 7809/2008. 

Em hipótese alguma deverão ser utilizados seixo britado e areia natural. O agregado 

fino deverá ser proveniente de britagem, preferencialmente de material da mesma jazida 

de agregado graúdo. 

A fração de agregado retida na peneira nº 4 (4,8 mm) não deverá apresentar 

porcentagem superior a 25 % (vinte e cinco por cento) no ensaio de desgaste Los 

Angeles, conforme NBR NM 51. 

A fração do agregado que passa na peneira 3/4. (19,0 mm) e é retida na peneira nº 

4 (4,8 mm), quando submetida ao ensaio de durabilidade não deverá apresentar, após 5 

ciclos, perda superior a 9% (nove por cento) em solução de sulfato de sódio ou perda 

superior a 12% (doze por cento) em solução de sulfato de magnésio, conforme DNER-ME 

089 - Agregados - avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio 

ou de magnésio. 

A fração do agregado que passa na peneira de 3/4. (19,0 mm) e fica retida na peneira 

nº 1/4. (6,3 mm), quando submetida ao ensaio de adesividade, não deverá apresentar 

deslocamento da película betuminosa. A adesividade dos agregados ao ligante asfáltico 

é determinada conforme os métodos NBR12583 e NBR 12584. 
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NOTA 1: Mesmo que haja uma boa adesividade entre o agregado e o material 

betuminoso, deve-se incrementá-la ao máximo, utilizando um agente melhorador de 

adesividade adequado ao agregado. 

NOTA 2: As características técnicas do agregado a ser utilizado em toda a obra 

deverão obedecer rigorosamente a presente especificação, devendo ser considerado que 

o mesmo poderá ser oriundo de jazida localizada em qualquer localidade dentro dos 

estados do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo ou Minas Gerais. 

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 

hidratado, após calcários etc, e que atendam à seguinte granulometria: 

 

O Filler mineral deverá ser isento de impurezas orgânicas e ter um índice de 

plasticidade inferior a 4. 

Pelo menos 1,5% em peso da mistura total deverá ser constituído de cal hidratada. 

4.6.2  COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos: 

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da 

espessura da camada compactada; 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, exceto as duas de maior malha 

de cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total; 

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve 

obedecer a tolerância indicada para cada peneira, porém, respeitando os limites da faixa 

granulométrica adotada; 

d) os corpos-de-prova Marshall, devem ser moldados conforme NBR 12891, 
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e) o projeto de dosagem deve ser refeito periodicamente e todas as vezes que 

ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes da mistura; 

f) a composição da mistura deve satisfazer os requisitos apresentados a seguir, com 

as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria e teor de ligante; 

g) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica, deve corresponder àquele 

que atende simultaneamente a todos os requisitos a seguir. 

A composição da camada porosa de atrito deverá satisfazer os requisitos 

apresentados no quadro a seguir: 

 

O teor de betume deverá ser determinado pelo método da Superfície Específica, da 

seguinte forma: 

100 s = 0,17A + 0,33B + 2,30C + 12D + 135F 

onde: 

A = % maior que # 3/8. 

B = % maior que # 4 e menor ou igual a # 3/8. 

C = % maior que # 40 e menor ou igual a # 4 

D = % maior que # 200 e menor ou igual a # 40 

F = % maior que # 200 

S = % superior específica em m2 / kg 
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P = 3,75 5 s 

onde: 

P = teor de asfalto, em peso 

3,75 = módulo de riqueza 

A percentagem de betume se refere à mistura de agregados considerada como 

100%. Em qualquer das faixas granulométricas, a graduação não deverá variar do limite 

inferior de uma peneira para o limite superior na peneira imediatamente inferior e vice-

versa. 

A curva granulométrica e o teor de betume indicados no projeto poderão apresentar 

as seguintes tolerâncias máximas: 

 

4.6.3 EQUIPAMENTOS 

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 Ordem de Serviço. 

Depósito para Material Betuminoso 

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, 

às temperaturas fixadas nesta Especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de 

serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de 

chamas com o interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para 

ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação desembaraçada e contínua, do 

depósito ao misturador durante todo o período de operação. Todas as tubulações 

acessórias deverão ser dotadas de isolamentos, a fim de evitar perdas de calor. A 

capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 
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Depósitos para Agregados 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 

misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, 

adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá 

possuir dispositivo adequado de descarga. Haverá um silo adequado para o filler 

conjugado com dispositivos para a sua dosagem. 

Usinas para Misturas Betuminosas  

A usina deverá ser obrigatoriamente do Tipo Gravimétrica e deverá estar 

equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de 

misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e 

removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve ainda o 

misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para controlar 

o ciclo completo de mistura. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 

210ºC, deverá ser fixado na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo 

à descarga do misturador. A usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro 

de mercúrio, com escala dial, pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos 

aprovados, colocados na descarga de secador, para registrar a temperatura dos 

agregados. 

Acabadora 

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

Pavimentadoras automotrizes, automatizadas eletronicamente, capazes de espalhar e 

conformar a mistura copiando o greide da superfície base e manter rigorosamente a 

espessura de projeto da camada. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos 

sem fim, para colocar as misturas exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e 

eficientes de direção, além de marchas para 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. 

Equipamento para a Compressão 

O equipamento para compressão será constituído por rolos metálicos lisos de 3 (três) 

rodas e tipo Tandem, autopropulsados com uma carga de 8 a 12 toneladas. Em hipótese 

alguma deverão ser utilizados rolos pneumáticos. 
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O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à 

densidade (ou índice de vazios ou permeabilidade) requerida, enquanto se encontrar em 

condições de trabalhabilidade. 

Caminhões para Transporte da Mistura 

Os caminhões para o transporte do concreto betuminoso, tipo basculante, deverá ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, 

óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

Em cada caminhão, antes da descarga, deverá ser feita, pelo menos, uma leitura da 

temperatura. As temperaturas deverão satisfazer às temperaturas especificadas, com 

uma tolerância de ± 5ºC. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 

especificada, cada carregamento deverá ser coberto por lona ou outro material aceitável, 

de tamanho suficiente para proteger a mistura da perda de temperatura.  

A quantidade de veículos utilizados deverá ser suficiente para que não ocorram 

interrupções no espalhamento executado pela vibro-acabadora. 

4.6.4  EXECUÇÃO 

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico 

poroso com ligante modificado por polímero somente deve ser fabricado, transportado e 

aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC. 

Temperatura de Preparo da Mistura 

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 Saybolt Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 

85 10 segundos. Não devem ser feitas misturas a temperaturas superiores à 177ºC. 

Os agregados deverão ser aquecidos a temperaturas de 10ºC a 150ºC, acima da 

temperatura do ligante betuminoso. 

Produção da Mistura 

A produção da mistura será efetuada em usinas gravimétricas apropriadas, conforme 

anteriormente especificado. O tempo mínimo de mistura na usina deverá ser de 90 

segundos. 
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Transporte da Mistura 

A mistura produzida deverá ser transportada da usina ao local de aplicação nos 

veículos basculantes antes 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, para evitar a perda de calor da mistura. 

Preparo da Superfície Existente 

A camada porosa de atrito deverá ser construída sobre pavimentos estruturalmente 

íntegros, cujo revestimento apresente percentagem de vazios e valores de fluência e 

estabilidade Marshall, dentro das faixas especificadas para o concreto betuminoso 

usinado a quente. 

Antes da construção da camada porosa de atrito deverá ser feita, se necessário, a 

restauração do pavimento existente, compreendendo: restauração da declividade 

transversal, reparo e selagem de trincas, reconstrução de áreas onde houver evidência 

de falha estrutural, remoção de depósitos de borracha e limpeza de graxa e combustível 

derramado. 

Em seguida à restauração, a superfície deverá ser limpa com jatos de ar 

comprimidos e escovas mecânicas ou manuais, após o que deverá receber pintura de 

ligação, com emulsão catiônica, para garantir a perfeita aderência da camada porosa de 

atrito. 

Quando a pintura de ligação não tiver condições satisfatórias de aderência, deve ser 

aplicada nova pintura de ligação previamente à distribuição da mistura. 

O tráfego de caminhões, para início do lançamento da mistura sobre a pintura de 

ligação, só é permitido após o rompimento e cura do ligante aplicado. 

Trecho Experimental 

Antes da produção da mistura ideal em usina, em escala industrial, a CONTRATADA 

deverá preparar uma quantidade de mistura betuminosa, na composição da mistura de 

projeto, suficiente para construir uma camada porosa de atrito medindo 100 (cem metros) 

metros de comprimento por 3 (três) metros de largura. O resultado do atrito precisará 

resultar em índice mínimo de 0,65 (medido com o aparelho Mu-Meter) e índice de vazios 

variando entre 20% a 25%. 

O local do trecho experimental será indicado pela FISCALIZAÇÃO, que poderá 

indicar inclusive áreas no Aeroporto De Congonhas, se considerar mais apropriadas. 
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Obs: O pavimento sobre o qual será construído o trecho experimental deverá possuir 

as mesmas características superficiais do pavimento subjacente à camada porosa de 

atrito a construir no SBSP. Além disso, o equipamento a ser utilizado na construção deste 

trecho experimental deve ser o mesmo a ser utilizado no restante dos serviços. 

Se o resultado do trecho experimental se mostrar insatisfatório, no que refere à 

obtenção do 

coeficiente de atrito mínimo de 0,65 (sem desagregação do pavimento), deverão ser 

realizados ajustes necessários na composição da mistura de projeto, na operação da 

usina e ou nos procedimentos de compactação. Sendo necessário, deverão ser 

construídos tantos trechos experimentais adicionais quanto necessários para atender às 

especificações (atrito mínimo de 0,65 e índice da vazios entre 20% e 25%). 

Depois de obtido o traço/ melhor composição para a obtenção do coeficiente de atrito 

mínimo e o índice de vazios, estando concluídos todos os testes, os trechos experimentais 

deverão ser removidos. 

A produção industrial da mistura não deverá ser iniciada sem a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

O trecho experimental só poderá ser executado após a aprovação pela Fiscalização 

de todos os parâmetros da especificação que compõe a mistura e sua aplicação. Em caso 

de não aprovação integral dos parâmetros, o trecho experimental não será considerado e 

consequentemente não será pago. 

Distribuição E Compressão Da Mistura 

A mistura somente deve ser distribuída quando a temperatura ambiente se encontrar 

acima de 10ºC e com o tempo não chuvoso. A aplicação da camada porosa de atrito 

deverá ser realizada exclusivamente sob luz natural do dia. Não serão aceitos serviços 

realizados durante a noite nesta etapa. 

A distribuição da mistura deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já 

especificado. 

O trabalho de distribuição far-se-á das bordas para o eixo, em faixas sucessivas. 

A rolagem deve ser iniciada imediatamente após distribuição da mistura. Por norma 

geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura possa suportar, 

temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso. 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES, MARIO
JORGE MOREIRA e SERGIO SEIXAS em 22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4606754-6889 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



INFRAERO SP.02/105.92/002384/02 96/110 

A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o 

ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol de 140/15 segundos para o cimento 

asfáltico utilizado. 

A compressão deverá ser realizada longitudinalmente, iniciando-se pelos bordos. A 

sequência de compactação da primeira faixa deverá prever a rolagem inicial do bordo 

mais baixo da faixa, e depois a rolagem do bordo mais alto. O interior da faixa será 

compactado no sentido do lado mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve 

ser recoberto, na seguinte, de pelo menos metade da largura já rolada. Nas faixas de 

pavimentação adjacentes, a compactação deverá ser iniciada a partir da faixa compactada 

sobrepondo a junta de aproximadamente 20 cm, e depois outro bordo da nova faixa. O 

interior da nova faixa será rolado conforme descrito anteriormente. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas 

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre a camada recém rolada. As rodas 

do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 

mistura. Caso ocorra deslocamento da mistura durante a compactação, qualquer que seja 

a causa, a mesma deverá ser removida e reconstruída pela aplicação de mistura nova. 

Juntas 

O acabamento vertical dos bordos laterais longitudinais da Camada Porosa e juntas 

transversais de espera deverá ser obtido pela colocação de sarrafos de madeira 

aparelhadas, com a espessura da camada pronta, quando do espalhamento e 

compactação da mistura.  A mesa de distribuição da acabadora irá apoiar sobre a 

superfície das formas de madeira laterais nas respectivas faixas em execução. Os 

sarrafos de madeira deverão ser alocados topograficamente e serão fixados sobre o 

pavimento através de pregos em aço que seja resistente a penetração no pavimento 

asfáltico e que não se desprendam durante a execução dos serviços. Todos os custos 

referentes a esses serviços deverão fazer parte da composição da Camada Porosa 

de Atrito. 

A Contratada deverá prever a limpeza de todo o perímetro da área fresada com a 

utilização de maçarico e escova de aço, de modo a promover eficiência de aderência à 

nova camada. 

As juntas longitudinais da camada porosa de atrito deverão ser deslocadas das 

juntas longitudinais do pavimento existente de pelo menos 30 cm. Em hipótese alguma as 

juntas deverão ser serradas. 
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As juntas transversais serão obrigatórias a cada 150 metros, independentemente da 

largura da acabadora de asfalto. Tal determinação visa atender recomendação da FAA 

(AC-150/5320-6D); no caso de camadas porosas de atrito, a recomendação é ainda mais 

importante. 

Abertura ao Trânsito 

A camada porosa de atrito recém acabada só deverá ser aberta ao tráfego após o 

seu completo resfriamento. 

4.6.5  CONTROLE 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à 

metodologia indicada pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, além de satisfazer as 

Especificações em vigor. 

Controle de Qualidade do Material Betuminoso 

O controle de qualidade do material betuminoso constará do seguinte: 

Para cimento asfáltico: 

 01 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que 

chegar à obra, conforme NBR14950; 

 01 (um) ensaio de ponto de fulgor, para cada 100 toneladas, conforme NBR 

11341/2015; 

 01 (um) índice de Pfeifer, para cada 500 toneladas; 

 01 (um) ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra. 

Controle de Qualidade dos Agregados 

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

 01 (um) ensaio de determinação de umidade do agregado de cada silo quente, 

por dia; 

 02 (dois) ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia; 

 01 (um) ensaio de desgaste Los Angeles, por dia, ou quando houver variação 

da natureza do material, conforme NBR NM 51; 

 01 (um) ensaio de índice de forma, para cada 100 m3, conforme NBR 

7809/2008; 

 01 (um) ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia. 

Controle de Qualidade de Ligante na Mistura 
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Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostra coletas na pista, no 

ponto de descarga das unidades de transporte, para cada dia de 8 horas de trabalho. A 

percentagem de ligante poderá variar, no máximo, 0,4% do fixado no projeto. 

Controle de Graduação da Mistura de Agregado 

Será procedido o ensaio da granulometria da mistura dos agregados resultantes das 

extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 

enquadrando-se dentro das tolerâncias permitidas. 

Controle de Temperatura 

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um 

dos itens abaixo discriminados: 

 Do agregado, no silo quente da usina; 

 Do ligante, na usina; 

 Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

 Da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem, na pista. 

Em cada caminhão, antes da descarga, será feita pelos menos, uma leitura da 

temperatura. 

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. 

Controle de Espessura 

As espessuras da camada porosa de atrito deverão ser determinadas pela extração 

de um corpo de prova de diâmetro superior a 5 cm (2.), do acaso, para cada 600 m2 de 

área acabada, após o espalhamento e compressão da mistura. 

Admitir-se-ão as variações de espessura, a maior, de até 5 %, em pontos isolados. 

Não serão admitidas espessuras menores do que a especificada neste documento. 

Quando a espessura de qualquer corpo de prova superar as tolerâncias 

estabelecidas anteriormente, deverão ser extraídos corpos de prova adicionais a 

intervalos de 5 metros em alinhamento paralelo e perpendicular ao eixo da pista até 

encontrar corpos de prova com espessuras dentro da faixa de tolerância. 

As áreas cujas espessuras não estiverem enquadradas dentro dos limites de 

tolerância serão deduzidas do pagamento ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser 

removidas e reconstruídas. Não serão permitidas camadas superpostas para a 

complementação de espessura. 
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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 metros e outra de 

0,90 metros, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da pista, respectivamente. 

A variação da superfície entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,3 

cm, quando verificada com qualquer das réguas. 

Densidade da Mistura Compactada e das Juntas 

O critério para a aceitação das características de densidade, para cada lote de 

mistura compactada, será baseado no método da Percentagem Dentro dos Limites – PDL 

(DIRENG-MC 01), tendo como limites de tolerância os valores apresentados no quadro 

abaixo. A Contratada deverá atingir um valor de PDL superior a 85%. 

Características Limite Inferior Limite Superior 

Densidade da mistura (%) 96,3 - 

Densidade da mistura nas juntas (%) 93,3 - 
 

Os ensaios para a determinação das características acima serão realizados em 

corpos-de-prova extraídos no campo, com auxílio de sondas rotativas. 

As áreas que excederem as tolerâncias especificadas deverão ser removidas e 

reconstruídas, não sendo permitida a correção através de camadas superpostas. 

4.6.6  MEDIÇÃO 

A camada porosa de atrito será medida através da mistura betuminosa aplicada, em 

metros quadrados. Os trechos experimentais não serão medidos para fins de pagamento. 

4.6.7  PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior.  

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais, inclusive o material betuminoso 

com polímero, o melhorador de adesividade, o preparo, o transporte, o espalhamento e a 

compressão da mistura, toda mão de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos 

a este serviço, assim como todo o transporte de agregados, material betuminoso, 

melhorador de adesividade e material de enchimento. 
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4.7 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 

FRESAGEM PARA DESTINAÇÃO EM BOTA-FORA INCLUSIVE ROYALTIES 

Todo o material demolido deverá ser transportado para fora do aeroporto em área 

aprovada pela prefeitura da cidade do São Paulo ou região próxima. O transporte e demais 

serviços para o descarte do material no local de bota-fora é de responsabilidade da 

construtora. A distância de transporte do material a ser descartado até o local de bota-

fora, levantada pela INFRAERO, está indicada na Planinha de Preços e Serviços deste 

contrato. 

A CONTRATADA anteriormente ao início dos serviços irá apresentar a 

FISCALIZAÇÃO o local definido para o descarte dos materiais, as licenças ambientais de 

operação do local e a DMT de transporte do material. 

A CONTRATADA deverá apresentar, diariamente, documento comprobatório emitido 

pela administradora do bota-fora, do recebimento do material fresado. Neste documento 

devem constar a data, o horário, a placa do veículo, o volume descarregado no local.  

Deverão ser previstos pela CONTRATADA os valores cobrados pela administradora 

do local de Bota-Fora, quanto à indenização para recebimento do material de descarte 

(Royalty). 

4.7.1 MEDIÇÃO 

Os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO, não se admitindo qualquer tipo de adiantamento. A medição será 

realizada considerando o volume compactado do revestimento asfáltico existente a ser 

fresado. A Contratada deverá considerar o empolamento de 30% para Pavimento flexível 

solto devido a fresagem, e a DMT informada na Planilha de Serviços e Quantidades – 

PSQ. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida anteriormente, além dos custos diretos e indiretos de todas as operações 

e equipamentos, encargos gerais, mão-de-obra, leis sociais e tudo que for necessário à 

completa execução dos serviços. A medição do item “Carga, Transporte e descarga 

mecânica de material de fresagem para destinação em bota-fora inclusive royalties, DMT 

e empolamento, será realizada após sua conclusão, conforme estabelecido no 

cronograma físico-financeiro.  
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4.7.2 PAGAMENTO 

O pagamento do item “Carga, Transporte e descarga mecânica de material de 

fresagem para destinação em bota-fora inclusive royalties” será realizada em 

conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.  

4.8 GROOVING  

Execução de Grooving em toda área da PPD 17R/35L revestida em concreto 

asfáltico (CBUQ), conforme projeto executivo. 

4.8.1 OBJETIVO 

Esta Especificação fixa as condições gerais para o estriamento de pavimentos, que 

consiste na execução, por meio de serragem, ranhuras de profundidade, largura e 

espaçamento, estabelecidas uniformemente no pavimento flexível ou rígido, com o 

objetivo de redução da aquaplanagem e melhoria de coeficiente de atrito. O Grooving 

proporciona melhor interação entre o pneu da aeronave e o pavimento molhado em função 

das ranhuras que tornam mais eficiente o escoamento da água. 

O Grooving será realizado em toda a extensão da pista 17R/35L, incluindo os trechos 

de deslocamento de cabeceiras, totalizando 1940m de comprimento e 45m de largura. 

Ela se baseia na Norma NI – 14.10 (EGA): Critério, Método e Especificação para 

Aplicação do Grooving em Pistas de Pouso e Decolagem nos Aeroportos da Infraero. 

4.8.2 EQUIPAMENTOS  

Todo equipamento, antes do início da operação, deve ser vistoriado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Ressalta-se que a ordem para iniciar os serviços só deve ser dada após a 

confirmação da adequação do equipamento quanto a presente especificação. 

Para a execução das ranhuras deverão ser usadas, preferencialmente: 

 Equipamento de corte: Autopropulsionada, deve ser equipada com um eixo 

de discos diamantados, com largura de corte compreendida entre 0,50 metros 

e 2,0 metros, que permitam a regulagem do espaçamento dos discos e a 

utilização de diferentes diâmetros e espessuras. Deve estar equipada com 

sistema de espargimento de água para a refrigeração dos discos. 

 Carro tanque distribuidor de água. 
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4.8.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Neste projeto será utilizado o Grooving do tipo transversal, o qual deverá ser iniciado 

em uma faixa 30 (trinta) dias após a aplicação de CBUQ na mesma. 

As estrias deverão ser contínuas em todo trecho especificado no projeto, formando 

um ângulo de 90º com o eixo da pista. Devem iniciar e terminar a, no mínimo, 3,0 (três) 

metros da borda do pavimento da pista. 

Deverão ser adotados todos os procedimentos necessários para evitar os 

esborcinamentos dos bordos das ranhuras, evitando o início de processo de 

desagregação do revestimento. 

4.8.4 DIMENSÕES DA RANHURAS 

O padrão de estriamento a ser empregado será com ranhuras de 6,0 (seis) 

milímetros de largura (L) e 6,0 (seis) milímetros de profundidade (P), conforme Figura 4.2. 

O espaçamento entre os centros de duas estrias deverá ser de 25 (vinte e cinco) 

milímetros, com tolerância de – 3,0 mm a 0,00mm (FAA – AC 150/5320 -12C/2.21). 

 

Figura 10 – Características geométricas do Grooving 

4.8.5 TRECHO EXPERIMENTAL 

Antes de iniciar o estriamento da pista, a CONTRATADA deve executar as ranhuras 

em um trecho experimental com 6,0 (seis) metros de comprimento e 3,0 (três) metros de 

largura. 

Este trecho será indicado pela FISCALIZAÇÃO e deve possuir as mesmas 

características do pavimento em que o estriamento será executado. 

Se o trecho experimental apresentar ranhuras com dimensões fora da faixa de 

tolerância, devem ser realizados os ajustes necessários no equipamento de corte, 

repetindo o trecho experimental caso necessário. 

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES, MARIO
JORGE MOREIRA e SERGIO SEIXAS em 22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4606754-6889 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



INFRAERO SP.02/105.92/002384/02 103/110 

O serviço de estriamento do pavimento não deverá ser iniciado sem que a 

FISCALIZAÇÃO tenha aprovado o trecho experimental. 

4.8.6 VELOCIDADE DE AVANÇO 

A velocidade de avanço do equipamento de corte deve ser fixada para cada tipo de 

pavimento, com o intuito de obter uma maior vida útil dos discos diamantados e 

proporcionar a execução de ranhuras com bordas vivas e sem esborcinamento. 

Será exigida uma produtividade mínima de 312 (trezentos e doze) metros quadrados 

por hora, ou seja, 8,0 (oito) metros por toda largura em uma hora de serviços. 

4.8.7 LIMPEZA 

O material desagregado, produto da serragem, deve ser removido para fora dos 

limites da pista, por meio de lavagem, tão logo o equipamento de corte tenha liberado a 

área. 

A lama, formada pelo produto da serragem e a água, deve, tanto quanto possível, 

ser removida das imediações da pista, visto que tal material, quando seco, poderá causar 

danos às turbinas das aeronaves. 

4.8.8 CONTROLE 

O estriamento executado deve se situar, em relação às dimensões do projeto, dentro 

das seguintes tolerâncias: 

 Profundidade ± 25%; 

 Largura ± 25%; 

 As estrias devem apresentar bordas bem definidas e sem indícios de 

esborcinamento; 

 60% (sessenta por cento) ou mais das ranhuras do Grooving não poderá 

ter menos de 6,0 (seis) milímetros de profundidade e as ranhuras deverão 

terminar a uma distância de 3,0 (três) metros dos bordos da pista. 

4.8.9 MEDIÇÃO 

A medição dos serviços de estriamento far-se-á por metro quadrado de área 

concluída. Os trechos experimentais não são medidos para fins de pagamento. 
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4.8.10 PAGAMENTO   

Não serão consideradas, para fins de medição, as áreas nas quais as dimensões 

das ranhuras excedam às tolerâncias desta Especificação. 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior, que remuneram, além da execução das ranhuras e da 

limpeza da pista, dos acostamentos e das imediações, os custos diretos e indiretos de 

todas as operações, equipamentos (inclusive os discos diamantados), encargos gerais, 

mão-de obra e leis sociais necessários à completa execução dos serviços. 

A medição do item “Grooving, conforme estabelecido no cronograma físico-

financeiro, está em conformidade com a Planilha de Serviços e Preços (PSP). 

4.9 PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as condições básicas para o 

fornecimento e aplicação de materiais necessários à execução dos serviços de pintura de 

sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem 17R/35L do aeroporto De 

Congonhas. 

A execução de pintura será com utilização de tinta à base de resina acrílica, 

emulsionada em água, na cor branca e amarela, com 0,6 mm de espessura, nos locais 

indicados no projeto. 

Também será realizada pintura de sinalização horizontal na cor preta para realçar a 

pintura de sinalização horizontal com a cor do concreto. Esta pintura na cor preta não 

recebe a incorporação de microesfera e deve possuir uma largura adicional de 10 cm a 

borda externa das pinturas de sinalização horizontal. 

A sinalização horizontal será constituída de elementos pintados sobre a superfície 

dos pavimentos, incluindo bordas, objetivando disciplinar a operação de aeronaves, no 

que se refere ao deslocamento nas áreas destinadas às operações aeronáuticas. O 

desenho de referência para as pinturas é: RJ.02/708.08.002416/00. 

4.9.1 MATERIAIS 

Caberá à CONTRATADA enviar à FISCALIZAÇÃO o certificado contendo as 

características técnicas da tinta emitida pelo fabricante, e declarando atender as normas 

anteriormente especificadas. 
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Por ocasião da entrega da tinta a FISCALIZAÇÃO poderá vir a solicitar a análise de 

amostras que deverão ser ensaiadas em laboratórios idôneos. Os custos de tais ensaios 

serão por conta da CONTRATADA. 

A tinta deverá ser à base de resina acrílica, emulsionada em água, atendendo à NBR 

13699 e aos seguintes requisitos de composição: 

 40 % a 45% de pigmento em peso;  

 40% a 45% de veículos não voláteis em peso; 

 75 UK a 95 UK de viscosidade; 

 Tempo de secagem máximo de 20 minutos; 

 Densidade de 1,25 g/m3 a 1,35 g/m3;  

 No mínimo 25% de Ti02 no pigmento, para tintas de cor branca; 

 No mínimo 23% de PbCr04, para tintas de cor amarela; e 

 No máximo 0,2% de água em peso. 

Nas tintas para aplicação já deverão estar incorporadas microesferas de vidro tipo I-

B “PREMIX”, # 50-200 (300-75 micra), misturadas à razão de 200 g/l. Imediatamente após 

a pintura, aspergir, sobre a faixa pintada, as microesferas de vidro tipo II-A “DROP-ON”, # 

20-80 (50-180 micra), à razão de 200 g/m2. 

Os códigos das cores branca, amarela e preta devem seguir as orientações das 

normas existentes para pintura de sinalização horizontal de aeroportos.  

A tinta deverá ter características que permitam a obtenção de um filme uniforme, 

quando aplicado por pulverização, e sua aparência não deverá apresentar defeitos tais 

como névoa, manchas, rachaduras e outras irregularidades visíveis.  

A tinta deverá ser resistente à abrasão, ao intemperismo, aos solventes derivados 

de petróleo, possuir estabilidade na estocagem, flexibilidade e derrapância inferior a 45 

S.R.T. e, após abertura do recipiente, a tinta não deverá apresentar coágulos, caroços, 

películas ou separação de cor. 

O fornecedor da tinta deverá apresentar um certificado de garantia das 

características técnicas. 

4.9.2 EQUIPAMENTOS 

Os serviços de sinalização horizontal devem ser executados com equipamento 

adequado e pessoal especializado, habilitado para operação.   
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Os serviços de limpeza deverão utilizar escovas, brochas, vassouras, compressores, 

jato d’água e outros. 

Para a aplicação da pintura de sinalização deverá ser utilizado um aparelho de 

projeção pneumática, mecânica ou combinada e tantos apetrechos, auxiliares para a 

pintura normal, quanto forem necessários para executar satisfatoriamente o serviço. A 

aparelhagem mecânica deve ser do tipo apropriado para espalhamento atomizado, 

adequada para aplicação de material de pintura de Sinalização Horizontal. 

Deverá produzir uma película de espessura e largura uniformes e microesferas 

espalhadas de forma homogênea nas áreas exigidas, e ser projetada de tal forma a aplicar 

marcas com bordos vivos, sem corrimentos ou salpicos, dentro dos limites de alinhamento 

e formas indicados em projeto, bem como com coloração uniforme constante. A execução 

do serviço deverá atender a todas as orientações e exigências contidas nas normas NBR 

15405. 

4.9.3 EXECUÇÃO 

a) Preparo da Superfície 

Antes da aplicação da tinta, a superfície a pintar deve estar seca e livre de sujeira, 

ou qualquer outro material estranho (óleo, graxas, dentre outros) que possa prejudicar a 

aderência da tinta ao revestimento do pavimento. 

Quando a simples varredura e/ou jato de ar não forem suficientes para remover os 

materiais indesejáveis, as superfícies devem ser escovadas com o auxílio de uma solução 

adequada a esta finalidade. 

b) Pré-Marcação 

A pré-marcação deverá obedecer ao alinhamento, disposição, forma e dimensões 

dos elementos constituintes, de acordo com as indicações de projeto verificada com o 

auxílio topográfico a cargo do CONTRATANTE. Este serviço será vistoriado pela equipe 

de topografia da INFRAERO. 

c)  Pintura 

Os serviços de pintura de sinalização horizontal devem ser executados por pessoal 

especializado, com equipamento adequado, quando o tempo estiver bom, sem ventos 

excessivos, poeiras ou neblinas. 
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Será realizada de acordo com a pré-marcação liberada pela FISCALIZAÇÃO, de 

modo que a tinta aplicada seja suficiente para produzir marcas com bordos retilíneos e 

nítidos, com película de espessura e cor constantes. 

A tinta deverá ser aplicada de tal forma a não ser necessário nova aplicação para 

atingir a espessura mínima especificada em 0,5 mm. Na pintura de marcas retilíneas, 

qualquer desvio dos bordos, excedendo 10 mm em 10 m, deverá ser corrigido. A largura 

das marcas em faixas deve obedecer à dimensão indicada, admitindo-se uma tolerância 

de 5%. 

Os serviços de pintura de sinalização horizontal devem ser executados por pessoal 

especializado, e serem utilizados equipamentos adequados. A execução da pintura será 

procedida quando as condições climáticas o permitirem, sem ventos excessivos, poeiras 

ou neblina. 

4.9.4 CONTROLE 

A execução da sinalização obedecerá aos processos da NBR-8348 - “Execução de 

Sinalização Horizontal de Pistas e Pátios em Aeroportos”. 

A inspeção da sinalização obedecerá aos procedimentos contidos na NBR - 8349 - 

“Inspeção, fiscalização e avaliação da sinalização horizontal em aeroportos”. 

4.9.5 ACEITAÇÃO 

O serviço de sinalização horizontal do aeródromo será aceito e recebido pela 

FISCALIZAÇÃO, depois de verificado o cumprimento de todo o conteúdo da presente 

especificação, bem como respeitadas as normas supracitadas. 

4.9.6 MEDIÇÃO 

A medição deverá ser feita por área, em metros quadrados, de pintura executada. 

4.9.7 PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no item anterior. Deverão estar incluídos neste preço, o fornecimento da 

tinta e todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita execução 

dos serviços.  
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5. PARTE V – SERVIÇOS FINAIS 

5.1 LIMPEZA DE OBRAS 

A Contratada anteriormente a liberação da pista de pouso e decolagem para 

operação do aeroporto deverá realizar a limpeza das mesmas de maneira a garantir que 

a superfície do pavimento esteja isenta de quaisquer ferramentas, resto de materiais, ou 

quaisquer objetos que possam causar danos ou acidentes nas operações de pouso e 

decolagem das aeronaves.  

Deverão ser empregados todos os equipamentos necessários, assim como mão de 

obra, para garantir segurança as operações do aeroporto, como vassouras mecânicas, 

compressores de ar e outros. 

5.1.1 MEDIÇÃO 

A medição deverá ser apropriada mensalmente, considerando a limpeza diária de 

toda a área da pista de pouso que contenha detritos e objetos estranhos, e limpeza final 

a ser realizada imediatamente após o encerramento da obra. 

5.1.2 PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com a 

medição referida no subitem anterior. Deverão estar incluídos neste preço, mão-de-obra 

e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços. 

5.2 Medições finais de atrito, macrotextura e iri 

Após a conclusão de todos os serviços de recuperação da PPD 17R/35L, e antes da 

liberação para operação, a contratada deverá realizar as medições de atrito, macrotextura 

e irregularidade longitudinal (IRI), emitindo os respectivos relatórios. 

5.2.1 MEDIÇÃO DE ATRITO 

Para medição do coeficiente de atrito, a CONTRATADA deverá dispor de 

equipamento obrigatoriamente regulamentado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação 

Civil). O laudo da medição deverá ser submetido à FISCALIZAÇÃO para avaliação e 

aprovação. A CONTRATADA deverá apresentar o Certificado de Calibração do 

equipamento para a sua utilização. O equipamento normalmente utilizado pela 

INFRAERO é o Grip Tester MK2. Outros equipamentos similares poderão ser utilizados a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

O coeficiente de atrito mínimo, aceito pela Fiscalização é de 0,65, 
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Os seguintes normativos deverão ser observados para a medição de atrito: 

 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC n.º 153 (Ementa 01) – ANAC 

(15 de junho de 2016); 

 Anexo 14 da Convenção de Aviação Civil Internacional – Volume I – Projeto e 

Operação de Aeródromos -  ICAO (julho de 2004); 

 MP 22.04/A – Procedimentos Operacionais e Executivos para Medição de Atrito, 

de Macrotextura e remoção de borracha nas Pistas de Pouso e Decolagem dos 

Aeroportos (publicada em fevereiro de 2013) 

5.2.1.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento será realizada por relatório entregue e aprovado pela 

Fiscalização. 

5.2.2 MEDIÇÃO DE MACROTEXTURA 

Deverão ser executadas medições de macro textura utilizando o equipamento de 

mancha de areia de acordo com a Norma ASTM E965-96(2006).  

A medição de macrotextura deverá possuir classificação muito aberta para o 

aceite dos serviços. 

Além da norma citada anteriormente, os seguintes normativos deverão ser 

observados para a medição da marcotextura: 

 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC n.º 153 (Ementa 01) – ANAC 

(15 de junho de 2016); 

 Anexo 14 da Convenção de Aviação Civil Internacional – Volume I – Projeto e 

Operação de Aeródromos -  ICAO (julho de 2004); 

 MP 22.04/A – Procedimentos Operacionais e Executivos para Medição de Atrito, 

de Macrotextura e remoção de borracha nas Pistas de Pouso e Decolagem dos 

Aeroportos (publicada em fevereiro de 2013) 

5.2.2.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento será realizada por relatório entregue e aprovado pela 

Fiscalização. 
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5.2.3 MEDIÇÃO DE IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI) 

Deverão ser executadas medições de irregularidade longitudinal (IRI) no 

comprimento de toda a pista, a partir de 3 m e 6 m de cada lado do eixo da pista. 

A medição de irregularidade longitudinal (IRI) deverá ser inferior ao limite de 

2,5 m/km para aceite dos serviços executados. 

5.2.3.1 Medição e Pagamento 

A medição e pagamento será realizada por relatório entregue e aprovado pela 

Fiscalização. 
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