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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS PEDRO AMÉRICO, RUA MONTE DAS 

TABOCAS E RUA MATIAS DE ALBUQUERQUE NO BAIRRO DE VILA TORRES GALVÃO 

NO MUNICIPIO DE PAULISTA/PE. 

 

Justificativa do Projeto: 

As presentes especificações referem-se aos serviços de recapeamento destas ruas 

tem o intuito de melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro de Vila 

Torres Galvão e também uma melhor aparência física para nossa cidade, pois como 

as mesmas possuem desgastes na pavimentação, a água da chuva causa 

assoreamento nas pistas e dificulta os seus acessos. 

Para a elaboração destes projetos, também foram levados em consideração à 

análise das dificuldades e problemas enfrentados pela Prefeitura para manutenção 

desta via em boas condições de aproveitamento pela comunidade.  

Local: 

 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA PEDRO AMÉRICO: 

Extensão de 203,09 m, Largura da via de 6,00m, totalizando 1218,54 m² de 

área a ser recapeada; 

 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA MONTE DAS TABOCAS: 

Extensão de 138,59m, Largura da via de 6,00m, totalizando 831,54 m² de 

área a ser recapeada; 

 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA MATIAS DE 

ALBUQUERQUE: 

Extensão de 153,81m e faixa de Rolamento de 7,00m, totalizando 

1076,67m²; 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa da obra: 

As placas das obras deverão ter dimensões de 3,00x4,00 m, com formato e inscrições a 

serem definidas pelo Governo Federal e pela Prefeitura Municipal. Serão executadas em 

chapa galvanizada e já fornecidas com pintura em esmalte sintético. As inscrições deverão 

ter todas as informações básicas sobre as obras. 

 

 

2.0. TERRAPLENAGEM  

Escavação em Material de 1ª categoria: 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta especificação, 

todas as prescrições da NBR 6122.  

As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.  

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, 

tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem 

componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com 

ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-

á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, 

isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que 

apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª 

ou 3ª categoria.  

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da obra que 

servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. 

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes 

deverão seguir os projetos pertinentes.  
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Se necessário, os taludes deverão ser protegidos das escavações contra os efeitos de 

erosão interna e superficial.  

A execução das escavações implicará responsabilidade integral pela sua resistência e 

estabilidade.  

 

Sub-base: 

Consiste na execução de uma camada constituída pelo entrosamento de agregado graúdo 

devidamente preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica especificada. O 

material que constituirá a referida sub-base deverá ser disposto uniformemente sobre o 

leito estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregação. Após o 

espalhamento, o material deverá ser compactado por meio de equipamentos apropriados e 

preenchido com material de granulometria mais fina com espessura mínima de 6,00 cm.  

 

Regularização do subleito: 

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via 

pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada será de 15 cm, 

sendo executados com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço.  

De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, 

conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e seção transversal 

exigida. Toda a vegetação e material orgânico, porventura existente no leito da rodovia, 

deverão ser removidos. 

Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de 

projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou 

ainda, solo orgânico.  

Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação 

requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.  

A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de 

compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a massa específica aparente seca 

máxima obtida na energia Proctor Intermediário.  

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual ou 

inferior a 2%. 
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Base de brita graduada: 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no 

leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única.  

O espalhamento da camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-

propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a 

utilização de motoniveladora. 

 

Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento 

apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, 

a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada 

no projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base, será 

de 100% da energia AASHTO Modificado.  

 

Aterro: 

Aterros são segmentos de rodovias, cuja implantação requer o depósito de materiais, no 

interior dos limites das seções de projeto (off-sets), que definem o corpo do terrapleno. Os 

materiais podem ser provenientes de cortes e/ou empréstimos.  

As operações de aterro compreendem descarga, espalhamento, homogeneização, 

conveniente umedecido ou aeração, e compactação dos materiais destinados a:  

a) Construção do corpo do aterro, até 0,60m abaixo da cota correspondente ao greide de 

terraplenagem;  

b) Construção da camada final do aterro até a cota correspondente ao greide da 

terraplenagem;  

c) Substituição eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a fim de 

melhorar as fundações dos aterros e/ou cortes. 

 

Transporte material 1ª categoria para DMT 10 km:  

Define-se pelo transporte do material escavado que sobrar do reaterro das valas de 

drenagem. Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção superior. Sua 

DMT estimada é de 10 km.  
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A definição da área do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida liberação 

ambiental fica por conta da Prefeitura Municipal.  

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

(m³) para a área de bota-fora. 

 

 

3.0. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

Imprimação-CM30, inclusive asfalto e transporte: 

Aplicação de película de material betuminoso, CM-30, sobre a superfície da base granular 

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando 

conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a 

camada existente e o revestimento a ser executado.  

Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, 

logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com equipamento 

adequado.  

O ligante betuminoso terá a taxa a ser utilizada de 1,2 kg/m². Será verificada pelo menos 

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

Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais;  

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma 

aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas e limites de temperatura 

especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil 

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

correções localizadas.  

 

As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente dotadas de 

dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras variáveis de 

espalhamento pelo menos de 4,0 metros.  
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O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante circulação e 

agitação do material de imprimação;  

O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter  

uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfáltico a ser aplicado 

em, pelo menos, um dia de trabalho.  

A imprimação será medida em metro quadrado (m²) de área executada. 

 

Concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q): 

O CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de 

agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, 

espalhada e comprimida a quente. A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com 

CBUQ, deverá ser de acordo com as Normas Técnicas. 

A espessura será de 5 cm (ou conforme especificado no projeto) compactados.  

Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos:  

* Usina de asfalto; 

* Rolos compactadores lisos e com pneus;  

* Caminhões; 

* Vibro acabadora com controle eletrônico;  

* Placa Vibratória. 

* Rolo Tanden 

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

* Na usinagem, e 

* No espalhamento Material a ser utilizado: CAP 50/70; 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. 

O concreto betuminoso usinado a quente será medido em metro cúbico (m³). 

 

 

Pintura de ligação com RR-1C, inclusive asfalto e transporte:  

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

granular imprimada, visando promover a aderência 

entre a 
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camada existente e o revestimento a ser executado. Para a varredura da superfície a 

receber pintura de ligação utilizam-se, de preferência, vassouras mecânicas. A taxa a ser 

utilizada é de 0,5kg/m², que será verificado pelo menos uma taxa de aplicação através de 

ensaio adequado “bandeja” ou através de preenchimento da Planilha do controle de pintura 

de ligação. 

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. 

 

 

4.0. SINALIZAÇÃO 

 

Sinalização horizontal retrorefletiva 

Consiste na execução de linhas longitudinais com tinta a base de resina acrílica que tem a 

função de definir os limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, 

ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras 

laterais. No eixo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal simples e 

contínua, na cor amarela, conforme projeto em anexo, com 10 cm de largura.  

A durabilidade deve ser de 12 meses. Os serviços de sinalização horizontal serão medidos 

por metro quadrado executado na pista. A sinalização horizontal será executada com tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá apresentar 

ótima aderência ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade, deverá 

atender as especificações da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05. 
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Sinalização vertical e suporte metálico  

A sinalização vertical, é composta por placas de sinalização que tem por objetivo aumentar 

a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos 

usuários da via. As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de 

aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia.  

 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a 

aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite. Os 

suportes das placas serão metálicos Ø 2”. As placas que serão utilizadas nas vias são: - 

Placa de Regulamentação (GTGT totalmente refletiva): * Circulares com fundo branco, tarja 

vermelha símbolo e inscrições em preto; e placa de parada obrigatória. - Placa de 

Advertência (GTGT totalmente refletiva) com fundo amarelo, bordas e símbolos em preto 

conforme previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito. A medição da sinalização vertical será feita por 

metro quadrado de placa. 

 

Sinalização viária: 

Para melhor funcionalidade e segurança da via, serão executadas lombadas e sua respectiva 

sinalização vertical, através de placas octogonais de L=0,33m fixadas em suporte metálico 

D=2” galvanizado à fogo, e a sinalização horizontal, através da pintura com tinta acrílica 

das faixas de segurança e das demais áreas especiais.  

Toda sinalização está especificada no projeto de sinalização e deverá atender integralmente 

à NBR 11904. 

 

5.0. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra; 

O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado 

neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente da escavação das valas; 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser 

retirada imediatamente do local da obra; 
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Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis; 

 

Antes da aplicação do CBUQ a ser utilizado na pavimentação à firma contratada para a 

execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal da 

Obra; 

 

A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e 

aprovada pela fiscalização. 

A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00m e 

devem ser nivelados os pontos no eixo, bordas e dois Pontos intermediários; 

A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e 

nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação; 

A largura da plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, executadas 

pelo menos a cada 20,00 m com variação de até ± 10% do projetado e variação de 

espessura de até 1,0 cm da especificada no projeto. 

 

Possíveis acréscimos de serviços, não previstos em orçamento, deverão ter prévio 

conhecimento e aprovo da fiscalização. 
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6.0. ANEXOS 

 

 Projeto Básico de Recapeamento: 
 

Ruas Pedro Américo, Monte das Tabocas e Matias de Albuquerque: 

 PRANCHA 01/02 – Mapa de Localização_Projeto Geométrico; 
 PRANCHA 02/02 – Planta baixa de locação dos eixos_Projeto Geométrico; 

 

 
 Projeto Básico de Sinalização: 
 

Ruas Pedro Américo, Monte das Tabocas e Matias de Albuquerque: 

 PRANCHA 01/01 – Planta baixa de sinalização horizontal e vertical. 
 
 Licenças Ambientais; 
 
 Planilha Orçamentária. 

 


