
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE NORMAS DE PAVIMENTAÇÃO 

A Comissão de Normas de Pavimentação da SMSO/PMSP – inst ituída através 
da portar ia SMSO n0  18/2017 - encaminha através deste Relatór io para 
publicação no Diár io Of icial a seguinte Instrução de Execução: 

�  IE-09/2017 – “Camadas de Concreto Asfált ico Usinado Morno” 

Esta comissão se reúne per iodicamente para discussão dos melhores 
procedimentos executivos nas camadas dos pavimentos urbanos, 
equipamentos, materiais alternativos e ambientalmente adequados, 
procedimentos de projeto, revisão e atual ização de normas, pesquisas 
bibl iográf icas e at ividades de atual ização tecnológica. 

Adicionalmente,  através desta comissão novas tecnologias disponíveis no 
mercado são discutidas, aval iadas e caso apresentem bom desempenho 
comprovado podem ser incorporadas para ut i l ização nos serviços de 
pavimentação da cidade de São Paulo.  

Outras at ividades desenvolvidas pela Comissão são:  

•  Programação de cursos e seminár ios na área de pavimentação urbana; 

•  Vis itas técnicas às obras e usinas de produção de materiais asfált icos;  

•  Part ic ipação em cursos e congressos pert inentes, inclusive com a 
publicação de art igos técnicos relacionados aos trabalhos da comissão. 

Um suporte fundamental aos trabalhos é a part icipação dos consultores da 
Escola Pol itécnica da USP, a Prof .  Dra. Liédi Légi Bar iani Bernucci e o Prof .  Dr. 
José Tadeu Balbo e também a contr ibuição da Prof .  Dra. Rosângela dos Santos 
Motta, especial istas em pavimentação que apoiam os trabalhos da comissão, 
inclusive com part ic ipação em reuniões e palestras, sem ônus para a Prefeitura 
de São Paulo.  

Como resultado das inovações tecnológicas obt idas e em atendimento à 
sol ic itação da Superior Administração, bem como a demanda de atualização 
tecnológica relat iva a materiais, serviços e equipamentos ut i l izados na 
Pavimentação Urbana, o Grupo de Trabalho apresenta através desta nova 
publicação a “IE-09/2017 – CAMADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO 
MORNO”. 

Esta Instrução de Execução tem sua importância l igada à adequação e uso de 
materiais ambientalmente sustentáveis,  uma vez que este t ipo de mater ial  
possibil i ta a execução das camadas de revestimento asfált ico a menores 
temperaturas que o concreto asfált ico convencional,  com as seguintes 
vantagens adicionais: 

• Redução do consumo de energia na produção; 

• Redução da emissão de poluentes;  

• Melhor ias no campo da compactação; 

• Menor oxidação dos l igantes (envelhecimento); 

• Facil idade de transporte (menor quantidade de fumos); 



 
• Menor taxa de resfr iamento, devido a proximidade da temperatura 

da mistura em relação à temperatura ambiente;  

• Melhores condições para trabalhadores.   

Em atenção à sol ic itação da Superior Administração da Secretaria Municipal de 
Serviços e Obras, o Grupo de Trabalho encaminha o presente para of ic ial ização 
das especif icações através de publ icação no Diário Of icial  da Cidade de São 
Paulo.  
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