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1. OBJETO E OBJETIVO 

 

O objeto deste documento são as Diretrizes Executivas de Serviços da PCR, e o 

objetivo é a definição dos critérios que orientam a execução dos serviços de 

imprimação de obras de pavimentação sob a jurisdição da prefeitura do Recife. 

 

2. DESCRIÇÃO 

 
Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material asfáltico com ligante 

de baixa viscosidade sobre a superfície de uma base concluída, na execução de um 

revestimento betuminoso qualquer, objetivando: 

• Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material 

betuminoso empregado. 

• Promover condições de aderência entre a base e o revestimento. 

• Impermeabilizar a base. 

 

3. MATERIAIS 

3.1 MATERIAIS PARA IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE 

Todos os materiais deverão satisfazer as especificações em vigor e aprovadas pelo 

DNER. 
 

Deverão ser empregados asfaltos diluídos de cura média, dos tipos CM-30 e CM-70. 
 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade 

“Saybolt-Furol” entre 20 e 60 segundos. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², 

conforme a textura da base e do material betuminoso escolhido. A tolerância da taxa é 

+ 0,21/m² em relação ao projeto. Sua penetração deve ocorrer completamente após 

24 horas da aplicação. 
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3.2 MATERIAIS PARA IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) 

 

Todos os materiais deverão satisfazer as especificações em vigor aprovadas pelo 

DNER e  poderão ser empregados: 

• Emulsões asfálticos, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C., RM-2C e  RL-1C. 

• Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimento betuminosos. 

• Outros materiais desde que autorizados pela Fiscalização. 
 

A taxa de aplicação será função do tipo do material betuminoso empregado, devendo 

situar-se em torno de 0,3 a 4,6  l/m² de asfalto residual. 

As emulsões asfálticas devem ser diluídas na razão de 1:1. Nesta proporção a 

tolerância em relação ao projeto é + 0,2 l/m². 

 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida viscosidade 

Saybolt-Furol entre 20 e 100 segundos. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados nesta diretriz 

dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá compreender: 
 

 

• Tanque de armazenamento para material betuminoso. No caso de asfalto diluído 

os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e 

instalados de modo a evitar a entrada de água; 
 

 

• Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e 

equipamentos capazes de produzis jatos de ar e de água; 
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• Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de 

pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para 

regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em 

leque, tacômetro, manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para 

aspersão em lugares inacessíveis à barra; 

 

• Pequenas ferramentas e utensílios tais como, regadores tipo “bico de pato”, 

bandejas, etc. 

 

Se o equipamento não satisfizer as condições mínimas para sua utilização, será 

rejeitado pela Fiscalização. 

 

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que 

aprovados pela mesma. 
 

5. EXECUÇÃO 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o Empreiteiro deverá 

providenciar, o que for necessário, para evitar que o material espargido atinja guias, 

sarjeta, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, etc. 
 

5.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 

A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser varrida com 

vassouras manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como 

solos, poeira e materiais orgânicos. Se ainda existir poeira após a varredura, a limpeza 

deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não existam fendas ou 

depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. Por esse motivo, a 

fiscalização deverá ser consultada sobre o procedimento a adotar. 
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5.3 CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS 

A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada, quando as condições 

atmosféricas reinantes forem desfavoráveis. 

 

5.4 REGULAGEM DA BARRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas, e 

comparadas entre si, as vazões dos bicos da barra de distribuição. 

 

Recomenda-se o emprego de caixas metálicas de base retangular e cerca de 15 cm 

de altura. O comprimento das caixas será igual à distância entre os bicos. A largura 

será de cerca de 30 cm. Serão utilizadas tantas caixas quanto forem os bicos. A barra 

será fixada na altura provável de operação normal. As caixas serão apoiadas no solo e 

encostadas umas às outras, de modo que os centros coincidam com as verticais que 

passam pelos bicos. 

 

O material betuminoso será espargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, 

atinja-se a altura de cerca de 10 cm. Medem-se as alturas de material betuminoso em 

todas as caixas. Calcula-se a média aritmética das alturas das medidas. Substituem-

se os bicos responsáveis pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas alturas 

que difiram de mais de 10%, para mais ou menos, da altura média calculada. Repete-

se o teste com os novos bicos e procede-se da forma descrita, até que se obtenha um 

conjunto de bicos que satisfaça a condição de uniformidade de aspersão acima 

estabelecida. A critério do Empreiteiro, as caixas poderão ser subdivididas em 

compartimentos iguais e estanques, de modo a facilitar a identificação dos bicos 

responsáveis pelas desuniformidades de distribuição. 
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5.5 AQUECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO 

 

A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for 

atingida e mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura 

necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição. 

 

5.6 DISTRIBUIÇÃO 

 

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade 

uniforme, segundo trajetória eqüidistante do eixo da pista. O tacômetro, os 

manômetros e os termômetros deverão estar em perfeitas condições de 

funcionamento. Os operadores do veículo e da barra de distribuição deverão estar 

devidamente treinados. 

 

A distribuição será executada com a mangueira de operação manual, sempre que a 

superfície a imprimar, em virtude da sua forma (trechos de largura variável) ou de suas 

dimensões, não permitir a utilização da barra de distribuição. Nas fendas a aplicação 

será executada com o regador tipo "bico de pato". 

 

5.7 PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Durante todo o tempo necessário às operações construtivas, à cura ou ruptura do 

material betuminoso e até o recobrimento da imprimação com outra camada de 

pavimento, os serviços executados ou em execução deverão ser protegidos, por 

responsabilidade da Empreiteira, contra a ação destrutiva das águas pluviais, do 

trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 
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5.8 ABERTURA AO TRÂNSITO 

 

As imprimações impermeabilizantes e ligantes não deverão ser submetidas à ação 

direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto, a Fiscalização poderá, a seu 

critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre: 

 

a) Imprimações impermeabilizantes curadas; 
 

b) Imprimações ligantes, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a 

imprimação seja coberta por espessa camada de areia, capaz de evitar o 

afloramento e a conseqüente remoção do material ligante. 

 

6. CONTROLE 

6.1 CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS 

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à 

metodologia especificada pelo DNER. O controle consistirá em; 

 

a) Para asfaltos diluídos: 

• 1 (um) ensaio de viscosidade cimentada a 60ºC, para todo carregamento que 

chegar à obra; 

• 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (ME-31 da PCR), para todo 

carregamento que chegar a obra; 

• 1 (um) ensaio do ponto de fulgor (ME-27 da PCR), para todo carregamento que 

chegar à obra; 

• 1 (um) ensaio de destilação, para cada 50t. 
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b) Para emulsões asfálticas. 

• 1(um) ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a alta temperatura (ME-31 da PCR), 

para todo carregamento que chegar à obra; 

• 1(um) ensaio de resíduo por evaporação, para todo carregamento que chegar à 

obra; 

• 1 (um) ensaio de peneiramento (ME-20 da PCR), para todo o carregamento que 

chegar à obra; 

• 1 (um) ensaio de sedimentação (ME-20 da PCR) para cada 50t. 

• 1 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a diferentes temperaturas para 

estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t. 

 

6.2 CONTROLE DE EXECUÇÃO 

 

O controle de quantidade de material aplicado consiste na determinação e no registro 

das taxas de aplicação dos materiais betuminosos (l/m²). As quantidades de aplicação 

poderão ser determinadas de acordo com as seguintes alternativas: 

 

a) Pesando o veículo distribuidor, antes e depois da aplicação; 

 

b) Determinando a quantidade de material consumida, por intermédio da diferença de 

leitura da régua, aferida e graduada em litros, que acompanha o veículo 

distribuidor; 

 

c) Pelo método da bandeja que deve ser utilizado somente nos locais em que a 

distribuição do material se realizou com a barra espargidora. 
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6.3 CONTROLE DE RECEBIMENTO 

 

As imprimações dos diversos tipos, executadas de conformidade com as 

especificações contidas neste documento e no projeto, serão recebidas no que diz 

respeito à distribuição e ao alinhamento, se não existirem falhas nem diferenças de 

taxas de aplicações, relativamente às especificadas, maiores que 0,1 l/m²; 

 

7. MANEJO AMBIENTAL 

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação envolvem o 

estoque e aplicação de ligante betuminoso. Deve-se adotar os cuidados seguintes: 

 

• Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água; 

 

• Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas lindeiras 

adjacentes ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental; 

 

• Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza 

do canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção. 

 

8. OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL 

 

Durante o tempo que durar a construção, até o recebimento do tratamento superficial 

betuminoso, os materiais e os serviços serão protegidos contra ação destrutiva das 

águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danifica-los. É obrigação 

da Empreiteira a responsabilidade desta conservação. 
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Toda a sinalização de trânsito para eventuais desvios de tráfego ou interrupção de 

vias, exigidas pela Fiscalização visando à segurança, serão de responsabilidade da 

Empreiteira. 

 

Não será permitido nenhum trânsito sobre a imprimatura concluída, enquanto ela não 

estiver seca. 

 

9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1 MEDIÇÃO 

 

A imprimação será medida através da área efetivamente executada, de acordo com o 

projeto, em metro quadrado, considerando-se o tipo de materiais betuminoso utilizado, 

compreendendo a aquisição, estocagem e transporte do material betuminoso 

(inclusive perdas), ate a pista de rolamento e toda as operações necessárias à perfeita 

execução da imprimação, incluindo varrição de pista e sua completa limpeza. 
 

9.2 PAGAMENTO 

 

A imprimação será paga conforme o preço contratual, de acordo com a medição 

referida no item anterior. 
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