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MEMORIAL DESCRITIVO 

ASSUNTO : Recapeamento de Via Pública no Município de Jaguariúna 

LOCAL : Rua Tomas Jasso, trecho entre a avenida Antônio Pinto Catão e o 

final do lot. “Jardim Dona Irma” e Rua Vigato, trecho entre a avenida 

Antônio Pinto Catão e Escola “Pref. Joaquim P. Sobrinho – Un. I” 

Coordenadas: 23K  -  295.679m E  -  7.489.501m S 

 

1 – DIVERSOS 

Considerações gerais: 

Para efeitos deste memorial, a Contratada para a execução dos serviços 

será denominada simplesmente como Contratada e a Prefeitura do Município de 

Jaguariúna será denominada somente Prefeitura. 

A Contratada deverá fornecer a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) do responsável pela execução da obra. 

A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de 

qualidade do material ao longo de todos os serviços de pavimentação. Na 

apresentação das medições dos serviços realizados deverão ser disponibilizados 

relatórios com os resultados dos ensaios de controle tecnológico referentes à 

aplicação da imprimadura ligante e do concreto betuminoso usinado a quente - 

CBUQ, constantes do orçamento da obra  e conforme normas que regem a 

matéria. 

A Contratada deverá instalar e manter, em local visível, determinado pela 

Fiscalização, placa de obra conforme modelo a ser apresentado pela Prefeitura, 

antes do início da execução dos serviços. 

Os trechos nos quais o pavimento existente apresente anomalias nas 

formas de trincas ou depressões causadas pela fadiga em virtude de uso 

constante, serão previamente tratados e recuperados pela Prefeitura e, 

posteriormente, serão objeto de recapeamento pela contratada. 
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A Contratada é responsável pelo isolamento das áreas de trabalho, de 

modo a garantir a segurança de pedestres e veículos no local. A interdição, seja 

total ou parcial, deverá ser submetida à aprovação prévia do Departamento de 

Trânsito e Transportes da Prefeitura. 

Toda a obra deverá ser realizada dentro do período de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da emissão da Autorização para Início de Obra – AIO. 

 

Item 1. 1: PLACA DE OBRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

A placa de obra deverá ser instalada tão logo seja emitida a Autorização 

para Início de Obra – AIO e deverá atender ao padrão e conteúdo definidos pela 

Prefeitura. O local da instalação será determinado pela Fiscalização. A placa deve 

ser confeccionada em chapa de aço galvanizado nº 22, pintada ou adesivada, 

montada em moldura e sustentação em madeira de lei 7,5 x 7,5 cm e 2,5 x 7,5 

cm. A fixação no solo será em concreto não estrutural consumo 150 kg/m³. O item 

remunera não só a instalação, como também a conservação da placa, pelo 

período da obra. 

2 - Pavimentação: 

Item 2. 1: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, 

RODOVIA PAVIMENTADA 

A medição será feita pelo momento de transporte realizado, em m³/km. A 

distância de transporte adotada é de 5km por viagem. O preço unitário inclui o 

caminhão basculante de 6m³. 

Item 2. 2: CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DESCARGA EM 

VIBROACABADORA 

 Descrição: 

Consiste na execução da carga, junto à usina produtora, de mistura 

betuminosa a quente no caminhão e sua descarga na vibroacabadora. 
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Também é considerado o acompanhamento da execução do pavimento e o 

deslocamento até o equipamento de distribuição para preencher seu recipiente de 

armazenamento. 

Item 2. 3: PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C 

 Descrição: 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento 

betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a 

camada que recebeu imprimação. Todos os serviços pertinentes, bem como o 

controle tecnológico, devem atender a NORMA DNIT 145/2012- ES - 

Pavimentação – Pintura de Ligação com ligante asfáltico - Especificação de 

serviço 

 Materiais e Equipamentos: 

Poderão ser empregadas as emulsões betuminosas catiônicas, tipo RR – 

1C, RR – 2C, RM – 1C e RM – 2C satisfazendo as exigências contidas na EM – 7. 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida 

viscosidade Saybolt Furol entre 25 e 100 segundos. 

Para fins orientativos de aplicação admitir-se-á o consumo de material de 

0,4 a 0,6 l/m2. 

 Equipamento: 

Os equipamentos deverão compreender: 

a-) Recipientes para armazenamento de material betuminoso; 

b-) Equipamentos de limpeza consistindo em vassouras manuais e 

mecânicas e equipamentos capazes de produzir jatos de água e ar, 

c-) Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, 

bomba de pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena 

e dispositivos para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição 
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calibrados para aspersão em leque, tacômetro, manômetro, mangueira 

de operação manual para aspersão em lugares inacessíveis à barra; 

d-) Pequenas ferramentas; 

 Execução: 

Antes de iniciar a aplicação do material betuminoso, a Contratada deverá 

providenciar para evitar que o material aspergido atinja guias, sarjetas, calçadas, 

etc. 

A superfície sobre a qual será feita a imprimação deverá ser varrida de 

modo a remover materiais estranhos tais como solos, poeira e materiais 

orgânicos. 

A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada quando as 

condições atmosféricas forem desfavoráveis. 

Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso deverão ser 

regulados os bicos aspersores da barra de distribuição. A distribuição do material 

não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, no material existente 

dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção da 

viscosidade adequada à distribuição. 

A distribuição deverá ser executada com mangueira de operação manual 

sempre que a superfície a imprimar não permitir a utilização da barra de 

distribuição. 

A imprimação não deverá ser submetida à ação direta das cargas e da 

abrasão do trânsito. 

 

3.4 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE: 

 Descrição: 

O CBUQ é o produto resultante da mistura a quente, em usina, de 

agregado mineral graduado, material de enchimento e ligante betuminoso, 

espalhado e compactado a quente e tem por finalidade servir de camada de 
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rolamento do pavimento. Todos os serviços pertinentes, bem como o controle 

tecnológico, devem atender a NORMA DNIT 031/2006 – ES - Pavimentos 

flexíveis - Concreto asfáltico - 

Especificação de serviço 

 Materiais: 

O agregado graúdo deverá ser constituído de fragmentos de rocha 

britados, sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. 

Deverá apresentar: 

a-) Abrasão Los Angeles com perda inferior a 40%; 

b-) Índice de forma, menor ou igual a 2; 

c-) Durabilidade em sulfato de sódio (5 ciclos) com perda menor que 12%; 

d-) Boa adesividade. 

O agregado miúdo deverá ser constituído por areia, pó de pedra ou mistura 

de ambos. O agregado deverá ser resistente, livre de torrões de argila e de 

substâncias nocivas. 

Deverá apresentar: 

a-) equivalente de areia igual ou superior a 55%; 

b-) Boa adesividade. 

O material de enchimento deverá ser constituído por materiais minerais 

finamente divididos, como cimento Portland, cal extinta e pós calcários. 

O material deve estar seco e isento de grumos e deverá apresentar 

granulometria de no mínimo 65%, em massa, passando na peneira nº. 200. 

Os materiais betuminosos a serem empregados serão os cimentos 

asfálticos de petróleo (CAP) tipos: 30/45, 50/60, 85/100, CAP 20 ou CAP 55. 

A mistura deverá apresentar distribuição granulométrica enquadrando-se 

na faixa C, conforme definido em projeto. 
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FAIXA GRANULOMÉTRICA ESPECIFICADA 

Peneiras (mm) 

Porcentagem, em massa seca, 

passando 

Faixa C 

50,8 __ 

38,1 __ 

25,4 __ 

19,1 100 

12,7 85 – 100 

9,5 75 – 100 

4,8 50 – 85 

2,0 30 – 75 

0,42 15 – 40 

0,18 8 – 30 

0,074 5 - 10 
A fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total 

Fonte: ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

A dosagem da mistura de agregados e material betuminoso deverá ser 

feita pelo método Marshall e atender aos parâmetros citados a seguir. É 

recomendável que a estabilidade Marshall não ultrapasse 800Kgf para que a 

mistura não se torne excessivamente rígida. 

Parâmetro Camada de rolamento 

% de vazios 3 a 5% 

Relação betume/vazios 75 a 82% 

Estabilidade mínima 
350 Kgf (75 golpes) 

250Kgf (50 golpes) 
Fluência 1/100” 8 a 18 

 Equipamentos: 

Os equipamentos necessários são: 

a-) Vibroacabadora, que deverá ser capaz de espalhar a mistura no 

alinhamento, cotas e abaulamento especificados e ser equipada com 

alisador e dispositivo para aquecimento. 
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b-) Rolo compressor – podendo ser utilizados rolos de pneus ou lisos 

metálicos, tipo tandem – que deverá ser capaz de comprimir a mistura 

até atingir a massa específica aparente requerida; 

c-) caminhões basculantes. 

 Execução: 

Os agregados devem ser misturados, de forma a se enquadrarem na faixa 

granulométrica requerida (faixa C) e devem ser aquecidos a uma temperatura de, 

no mínimo 10ºC, e no máximo 15ºC, superior a do CAP. 

O CAP deve ser aquecido a uma temperatura na qual sua viscosidade 

Saybolt – Furol situe-se ente 75 a 150 SSF e nunca superior a 177ºC para evitar 

que ocorra seu craqueamento. A quantidade de CAP na mistura deverá atender 

ao especificado na dosagem Marshall. 

A mistura deverá sair da usina a uma temperatura superior a 105ºC, 

transportada em caminhões basculantes cobertos com lona e descarregada na 

vibroacabadora. 

A superfície do pavimento que deverá receber a mistura deverá estar com 

sua imprimação ligante aplicada e devidamente curada, antes do esparrame da 

mistura ser iniciado. 

A mistura deverá ser esparramada por meio da vibroacabadora, numa 

única camada e espessura tal que, após a compressão, esta fique com a 

espessura de projeto. 

Logo que a mistura seja capaz de suportar o peso do rolo, deverá ser 

iniciada a compressão, até que atinja a massa específica aparente requerida. 

Aconselha-se que compressão inicie-se com rolo de pneus à baixa pressão e que 

se aumente a pressão dos pneus gradativamente à medida que a mistura for 

sendo compactada. O acabamento deverá ser realizado através da passagem do 

rolo liso de duas rodas, em tandem. 
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A mistura deverá ser compactada à temperatura tal que o CAP apresente 

viscosidade Saybolt – Furol na faixa de 140 + ou - 15 SSF e nunca abaixo de 

80ºC. 

Durante a compressão, as rodas do compressor deverão ser umedecidas 

evitando-se aderência à mistura. 

 Cuidados: 

O CBUQ não deve ser aplicado em dias chuvosos ou em temperaturas 

abaixo de 10ºC. A temperatura da mistura deve ser medida em todo caminhão 

que chegar à via e após o esparrame. 

A espessura da camada deve ser medida tanto após o esparrame quanto 

após a compressão. A massa específica aparente, após a compressão deve ser 

determinada, bem como o grau de compactação. 

O pavimento deve ser mantido livre de trânsito até atingir a temperatura 

ambiente. 

 Observações: 

Todo o processo de execução do pavimento, bem como os materiais, 

deverão ser submetidos a controle tecnológico, com apresentação, junto às 

medições fornecidas pela Contratada, de laudos com resultados dos ensaios 

realizados, devendo estes serem firmados por responsável técnico e com 

emissão de ART. 

6 – Recebimento das Obras 

Concluídas as obras, procederá a Prefeitura, no prazo de até 15 dias 

seguintes ao da entrega da comunicação de conclusão, que por escrito e nesse 

sentido lhe fizer a Contratada, seu exame minucioso a sua medição final a fim de 

recebê-la provisoriamente. 

Acompanhando a última medição deverá ser apresentado laudo técnico de 

controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica. Os resultados serão 

apresentados em planilhas, conforme padrão estabelecido pelo DNIT e 
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devidamente avaliados em relação às especificações correspondentes. Os 

ensaios serão acompanhados de laudo técnico firmado por profissional 

legalmente habilitado, com parecer favorável para o emprego do material em 

trabalhos de pavimentação em todas as etapas previstas em projeto.  

Os resultados dos ensaios deverão estar de acordo com os limites 

estabelecidos pelas Especificações Gerais do DNIT. 

Tanto os ensaios como o laudo não serão objeto de medição em separado, 

devendo fazer parte integrante dos serviços realizados. 

Após esse recebimento provisório, ficará a Contratada obrigada a realizar, 

às suas expensas e durante um período de observação de 6 (seis) meses, os 

reparos e substituições indicados pela Prefeitura em consequência de vícios de 

execução. Findo o prazo de observação de 6 (seis) meses, dentro de 20 dias 

seguintes ao da entrega da comunicação de conclusão, que por escrito e nesse 

sentido lhe fizer a Contratada, procederá a Prefeitura ao exame para recebimento 

definitivo, do qual se lavrará respectivo termo. 
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