
MEMORIAL DESCRITIVO  

   

Obra: Pavimentação Asfáltica  

Local: Rua Barão do Rio Branco 

 

1. Objetivo:  

 

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais, normas 

técnicas e acabamentos que serão utilizados nos serviços de regularização e capeamento 

asfáltico com C.B.U.Q executados em uma camada única mínima de 4,00cm e 

sinalização na Rua Barão do Rio Branco, Selbach/RS. 

 

2. Serviços Iniciais:  

Inicialmente a empresa executora da obra (contratada), através de sua equipe de 

topografia, irá fazer a marcação dos “offsets”, o qual deve seguir rigorosamente o 

projeto em anexo, somente após as marcações da topografia poderão ser iniciados os 

serviços no local. 

 

3. Serviços Preliminares:  

 

3.1.   Placa de obra  

 A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os 

dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a 

maior placa existente na obra, respeitando as seguintes medidas: 2,00m x 1,25m. 

 A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, 

galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com 

altura livre de 2,50m). 

 A medição deste serviço será por m². 

 

3.2.   Serviços topográficos para pavimentação 

 Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, 

locando todos os elementos necessários à execução e constantes no projeto. Deverá 

prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à 

perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos 

serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

 

3.3.   Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação 

da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos e pessoal 

necessários para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das 

máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

CONTRATADA. 



3.4.   Administração local de obra 

O serviço se dá através de custos dos serviços de um engenheiro, que irá 

acompanhar a obra, encarregado geral, auxiliar técnico de segurança do trabalho.  

A medição referente ao item administração local será medida proporcionalmente ao 

andamento da obra. 

 

4. Capeamento asfáltico:  

 

O capeamento asfáltico será realizado em uma única camada, com espessura mínima 

de 4,0cm. A seguir descrição dos serviços que serão executados: 

 

4.1.  Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água: 

São objetos desta especificação os serviços de limpeza da superfície para lavagem 

da pista existente para fins de preparação da superfície para aplicação do revestimento. 

As operações de limpeza e lavagem de pista serão executadas mediante a utilização 

de equipamentos adequados (como lavadora de alta pressão para água fria, pressão de 

operação entre 1400 e 1900lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h) complementados 

com o emprego de serviços manuais. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

4.2.  Pintura de ligação com RR-2C, inclusive asfalto e transporte: 

Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície do 

pavimento existente, visando conferir ao revestimento a ser executado coesão adequada.  

Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de 

preferência, vassouras mecânicas. 

A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo 

menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”.  

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 

betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo 

que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil 

observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e 

correções localizadas.  

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 

O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material 

betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho. 

A pintura de ligação será medida através da área executada, em m². 

 

4.3. Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), fornecimento e execução 

camada única mínima de 4cm   

Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em 

usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material 

betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligação já executada e 

liberada. 



A espessura mínima da camada de regularização e capa, executada em uma única 

camada, deverá será de no mínimo de 4 cm compactados conforme especificado no 

projeto. 

Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos: 

• Usina de asfalto; 

• Rolo compactador vibratório Tandem; 

• Rolo compactador de pneus; 

• Vibroacabadora de asfalto; 

• Trator de Pneus; 

• Espargidor de asfalto pressurizado; 

Serão verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.: 

• Na usinagem, e 

• No espalhamento. 

Material a ser utilizado: 

• CAP 50/70; 

• Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria 

especificadas pelo DAER. 

 O concreto betuminoso usinado a quente será medido em ton. Já o serviço da 

camada será medido em m³. 

Os ensaios de Controle Tecnológico deverão ser apresentados para a aceitação dos 

serviços em medição e pagamento, os custos correspondentes a tais serviços técnicos 

laboratoriais estão incluídos nos custos unitários dos serviços.  

O Controle Tecnológico deverá ser prestado por profissional habilitado e os 

resultados obtidos das análises deverão ser apresentados conforme norma técnica, 

acompanhados de “Análise dos Resultados”, descrevendo claramente se a amostra 

atende, ou não, ao projeto e às normas, vinculado a uma ART, nos laudos deverão 

constar o numero da ART correspondente, podendo ser única para o projeto, indicar 

também qual o trecho da rua/etapa que pertence à amostra. 

 

4.4.  Transporte de CBUQ DMT 85km: 

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina 

apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção 

superior de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica diminua a ponto limite 

de não se poder utilizar na pista. Sua DMT será de 85km. 

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado em m³xKm 

para a pista. 

 

5. Sinalização:  

 

5.1. Limpeza da superfície para aplicação de sinalização: 

Consiste na execução de limpeza por meio de lavadora de alta pressão (lava-jato) 

para água fria, no local onde será executada a pintura de sinalização horizontal. 

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura deve-se se 

remover todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o 

pavimento e ocorrer patologias futuras. 

Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista. 

 



5.2. Sinalização horizontal tinta acrílica: 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites 

da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de 

tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarelo 

“ambar”, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

No eixo da pista, conforme locais indicados em projeto, deverá ser executada uma 

sinalização horizontal na cor amarela, simples e contínua (conforme projeto em anexo), 

com 12 cm de largura, delimitando as faixas de sentidos opostos. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por pessoal 

habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão 

simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte 

aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto 

visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção das esferas de 

vidro. 

A execução dos serviços deverão atender aos requisitos da NBR 11862. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicados na pista. 

 

 

6. Boletins de Medições e entrega da obra:  

 

Os Boletins serão realizados conforme o cronograma físico-financeiro.  A obra 

deverá ser executada em três (3,0) meses a contar do Termo de início da Obra. 

 

 

 

 

Selbach/RS, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 


