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“MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” 
 

 
O presente memorial descritivo trata da execução de revestimento asfáltico 

em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre pavimento existente 

na seguinte rua: ESPIRITO SANTO, no Município de Marilândia/ES, com 

fornecimento de materiais, compreendendo os seguintes serviços: 

 Limpeza da pavimentação existente; 

 Correção de irregularidades com massa asfáltica (CBUQ); 

 Correção dos níveis dos dispositivos de drenagem; 

 Pintura de ligação; 

 Execução de capa de rolamento com massa asfáltica (CBUQ); 

 Sinalização; 

 Recapeamento de Lombadas 

Obs.: A correção de buracos e desníveis mais acentuados do pavimento existente 

será executada pela prefeitura municipal de Marilândia - ES. 

 

A Rua a ser recapeada compreende a seguinte metragem: 

RUA ESPIRITO SANTO com 4072,92 M². 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

1. Pavimentação 

1.1. Correção de Irregularidades (Reperfilamento) 

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de CBUQ (camada 

pronta - binder) de espessura de 3,0 (três) centímetros.  

Não está previsto reperfilamento para o trecho entre as estacas 0+0,00 e 

1+15,00, somente a recomposição da capa de rolamento em CBUQ, do pavimento 

existente. 

A superfície do pavimento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá 

ter sido objeto de limpeza (Varrição e lavagem). 
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A distribuição do CBUQ na pista poderá ser realizada por lâmina de 

motoniveladora. O espalhamento da mistura deverá ter como objetivo a correção das 

depressões longitudinais e transversais, o enchimento de espaços ao redor de pedras 

irregulares de calçamento ou buracos e depressões da pista a ser pavimentada e, 

principalmente conformar a superfície de acordo com as declividades de projeto. 

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático 

autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas 

pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como 

unidade de acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem. 

1.2. Pintura de ligação sobre o pavimento existente 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso antes e depois da primeira camada asfáltica (CBUQ) executada, 

previamente limpa. Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão 

asfáltica catiônica do tipo RR-1C. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo 

apropriado tipo caminhão espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e 

sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes 

verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este 

equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for 

inferior a 10º C ou em dias de chuva. 

1.3. Capa de Rolamento em CBUQ 

A capa de rolamento será executada sobre o reperfilamento. O revestimento 

asfáltico consistirá de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) faixa C, com espessura média de 3 (três) centímetros compactados. 

A mistura da massa asfáltica do tipo CBUQ deverá constituir-se em uma mistura 

uniforme de agregados e cimento asfáltico. 

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. 

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) será produzido na usina de 

asfalto a 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 
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lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da 

ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, 

evitar a perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas 

devem estar bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a 

cobertura e a mistura.  A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma 

vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que deverá 

ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a 

espessura mínima seja de 3 (três) centímetros. 

Em conjunto com a vibro-acabadora, 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, será utilizado um rolo metálico, tipo 

tandem. 

1.4. Aberturas do Trânsito 

Nenhum trânsito será permitido nesta camada de rolamento enquanto a 

temperatura da mistura for superior à temperatura ambiente. 

1.5. Construção de Lombadas  

Será realizada a construção de lombadas na Rua Espírito Santo e 

obrigatoriamente sinalizadas. Estimados 5 (lombadas), com Altura 18 cm, base 3,00 

m e Largura a mesma da Rua 7,00 m - Peso especifico CBUQ 2,4. 

1.6. Pintura com termoplástico - 3 anos (aspersão) 

Será delimitada uma faixa contínua central da Rua Espírito Santo e pintura das 

lombadas. 

A pintura é composta por ligantes, pigmentos, aditivo e microesferas de vidro. 

As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta 

qualidade, do tipo soda-cal. Efetuar a aplicação de micro esferas classificadas como: 

● Tipo I B, (Premix) as quais são incorporadas as tintas antes da sua aplicação, 

fornecendo retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, 

quando se tornam expostas; 
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● Tipo II (Drop-on) - aplicadas concomitantemente com o material termoplástico de 

modo a permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorrefletorização 

imediata. 

A retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro 

quadrado, devera para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 

150 mcd.m-2 .lx-1, para cor amarela. 

A fase de aplicação engloba as seguintes etapas: 

● Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela 

qual o operador de maquina ira se guiar para aplicação do material. 

● O material devera ser aplicado em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos 

ou outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade 

das faixas e sinais; 

● As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do 

material. 

● O termoplástico deve ser fundido a uma temperatura ente 180º C e 200º C e agitado 

permanentemente para obter uma consistência uniforme durante a aplicação. 

● Fixação de tachões refletivos birrefletorizados na Rua Espírito Santo, denominada 

como uma faixa exclusiva para pedestres e portadores de necessidades especiais. 

2. SINALIZAÇÃO 

O projeto de sinalização foi elaborado pelo Departamento Estadual de Trânsito 

do Espirito Santo – DETRAN/ES, segundo as modernas técnicas de Engenharia de 

Tráfego, sendo que este já foi executado pelo próprio departamento (Sinalização 

vertical). 

2.1. Sinalização vertical 

A Sinalização Vertical projetada abrange placas de advertências. 

– são utilizados sempre que se julga necessário 

chamar a atenção dos usuários para situações permanentes ou eventuais de perigo, 

na via ou em suas adjacências. 

2.2. Sinalização horizontal 

A Sinalização Horizontal compreende os símbolos, legenda e linhas de borda 

de pista, proibição de ultrapassagem, demarcadoras de faixas de tráfego, canalização 
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e áreas zebradas sendo pintadas no pavimento com largura de 10cm, ou conforme 

especificado no projeto de sinalização, e seguindo as seguintes finalidades: 

– delimitam para o usuário a parte da pista 

destinada ao tráfego. 

Linhas de proibição de ultrapassagem – são implantadas em rodovias de pista 

simples, nos segmentos onde a manobra de ultrapassagem venha a representar risco 

de acidentes, em função de: 

– delimitam as faixas de 

rolamento, sendo amarela para separação de faixas com sentido opostos de tráfego 

(pistas simples). Será executada no eixo uma sinalização horizontal simples e 

contínua, na cor amarela, com 10 cm de largura. 

 Faixas de pedestres - delimita a área destinada à travessia de pedestres e 

regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos, nos 

casos previstos pelo CTB. Devido a impossibilidade de adequação das calçadas na 

via onde será implementado este projeto, o estudou mostrou que apenas no trecho 

entres as estacas 4+5,24 e 5+6,00 se faz necessário a implementação de faixas de 

pedestres, conforme especificação do projeto de sinalização horizontal. 

A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por 

pessoal habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser a base resina acrílica com microesferas de vidro, 

que apresentam características de homogeneização, forte aderência ao pavimento, 

flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente 

visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro. 

A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862. 

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

3. DEMAIS SERVIÇOS ACRESCENTADOS: 

Deverá ser corrigido os níveis dos tampões e poços de visita para que não haja 

irregularidades na superfície da via. Está previsto a correção da altura de 26 unidades 

de tampões de poços de visita. 

 

A administração local prevista será medida conforme a execução da obra. 
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Transporte da Massa Asfáltica da usina para a obra: 

● XP=30,00 KM - Distância em estrada pavimentada da origem ao destino,  

● Para indicação das distancia da massa asfáltica foi considerada usina de 

asfalto localizada mais próxima do município. 

 

Os serviços de microdrenagem associados a pavimentação dizem respeito a 

sarjeta, a ser executada em conjunto com a execução do pavimento, conforme 

detalhe do projeto. 

 

Marilândia, 10 de junho de 2019. 
 

 
 

 

 

ENIO EMANOEL ALVES DOS SANTOS 
Analista de Projetos e Suporte – Eng. Civil 

Matr. 003991 


