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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENIDA “DONA BENEDITA MARIA DOS 

SANTOS (ALÇA PARCIAL) 

OBJETIVO DA OBRA: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

C.B.U.Q. nas Ruas indicadas em Projeto.  

1 - INTRODUÇÃO Tem este por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e 

empregos dos materiais que farão parte das obras de Pavimentação Asfáltica de CBUQ numa área 

de 3.920,00m2, no município Cassia dos Coqueiros - SP, que consiste em uma nova pavimentação, 

execução de reparos em meios-fios e sinalização horizontal, conforme indicado no projeto em 

anexo, objetivando maior durabilidade na pavimentação e melhor fluxo de veículos. 

2 - LOCALIZAÇÕES DA OBRA 

Denominação – Pavimentação da Avenida......................................................................3.920,00m² 

3 – OBRA 

3.1 Deverão ser executadas com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado à Quente – 

C.B.U.Q. 

4 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS À EXECUTAR DE CBUQ 

4.1 Descrições 

4.1.1 Inicialmente deverão ser executados a Regularização da via (terraplenagem) com 

motoniveladora e/ou equipamento adequado e manual, até atingir o nível e regularização 

adequada, quando necessária a conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e 

alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente, pelo aporte de material, 

ou pela escarificarão, patrolagem e compactação do subleito existente, evitando-se cortes. 

Previamente deverá ser instalada tubulação de drenagem pluvial acompanhando o comprimento 

da ruas em um de seus lados, assim como as bocas de loco necessárias. Será executado a 

regularização e compactação da base, devidamente compactado e regularizado, com a inclinação 

indicada em projeto de 2% a partir do eixo da rua em direção ao meio fio. Deverão ser instalados 

os meios-fios após a execução da base e antes da execução do pavimento de CBUQ. 

4.2 Pinturas de Ligação/Imprimação sobre a Base 

A imprimação: A distribuição (banho) do ligante diluído deverá ser efetuada com equipamento 

provido com bomba reguladora de pressão, que permita a aplicação do produto em quantidade 

uniforme. Os equipamentos distribuidores, especialmente construídos, devem ser providos de 

dispositivos de aquecimento, tacômetro, calibradores e termômetro, barra espargidora com 

dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis, e ainda dispor de barra de espargimento 

manual. A pista (base compactada) deverá ter a superfície varrida (eliminar material solto) e ser 

levemente umedecida. A taxa de aplicação deverá ser determinada experimentalmente no canteiro 

de obra, sendo definido a que pode ser absorvida pela base em 24 horas. As taxas usuais são da 

ordem de 1,0 a 1,4 L/m2, conforme o tipo de material e textura constituinte da base. A mistura não 

deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC ou em dias de chuva. 
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4.3 – Pavimentação 

4.3.1 A pavimentação asfáltica consistirá de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (C.B.U.Q.) 

4.3.2 Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá 

constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, no 

teor de 5,6%. A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar 

enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/SP. 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida 

do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

4.3.3 Execução: O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina 

de asfalto à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve 

ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local de aplicação. 

Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura 

da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada na caçamba de 

uma vibroacabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá ter como 

objetivo a pré-conformação da seção de projeto. Em conjunto com a vibro-acabadora, a fim de 

compacar o revestimento de C.B.UQ. Executado, deverá atuar o rolo pneumático 

autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões 

internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, 

utilizando rolo metálico, tipo tandem. A temperatura para a compactação da massa asfáltica na 

pista deverá ser de 150° (cento e cinqüenta graus), sendo indispensável a utilização de termômetro 

adequado durante a compactação na pista, para fins de fiscalização. 

4.3.4 Medição: O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) para capa será medido 

através da quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de 

balança. 

5 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

5.1) Mobilização: A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a 

colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível 

e de responsabilidade da CONTRATADA.  

5.2) Os trabalhos devem ser executados na seguinte sequência: 

 Isolamento da rua com placas e cones; 

 Terraplanagem e execução da base;  

 Reparo em guia e sarjeta existentes;  

 Pintura de ligação sobre o pavimento;  

 Execução da pavimentação asfáltica;  

 Execução de sinalização horizontal; 

 Limpeza do canteiro de trabalho. 
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Cassia dos Coqueiros, 25 de outubro de 2021 

 

 

____________________________________________ 

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA 

Arquiteto e Urbanista 
CAU-SP A 99642-4 – RRT N° 11326964 
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