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Memorial Descritivo 

Execução de Capeamento Asfáltico com CBUQ  
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 

 
 
1. OBJETIVO: 

 Este Memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem utilizados nos 

serviços de capeamento asfáltico com CBUQ, visando proporcionar melhores condições de tráfego 

aos moradores destas localidades especificamente atendidas e da comunidade em geral. 

 

2. GENERALIDADES: 

 Trata-se de 13(treze) quadras que serão capeadas , de extensões variáveis, totalizando uma 

área de 21.782,75 m², conforme discriminação abaixo: 

 RUA FRANCISCO SANCHOTENE, trecho compreendido entre as ERS 529 e Rua Norberto 

Acosta, com obras de capeamento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação de pedra 

irregular, com área a asfaltar de 7.976,65 m² _4 quadras; 

 RUA ALTIVO NUNES, trecho compreendido entre as ERS 529 e Rua Norberto Acosta, com 

obras de capeamento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação de pedra irregular, com área 

a asfaltar de 6.863,60 m² _4 quadras; 

 RUA WILSON PIRES GAVIÃO, trechos compreendidos entre as Ruas Altivo Nunes e Otávio 

Silveira e entre a Avenida Luís Antônio de Medeiros e a Rua Francisco Sanchotene, com 

obras de capeamento asfáltico com CBUQ sobre pavimentação de pedra irregular, com área 

a asfaltar de m²  2.484,50 m²_2 quadras; 

 RUA OTTONI TARRAGÔ MARTINS BASTOS, trecho compreendido entre as Ruas Altivo Nunes 

e Francisco Sanchotente, com obras de capeamento asfáltico com CBUQ sobre 

pavimentação de pedra irregular, com área a asfaltar de 4.458,00 m² _3 quadras; 

 

Regime de Execução: Empreitada global de materiais e mão-de-obra. 

Prazo Máximo de Execução: 60 ( sessenta) dias corridos 

Materiais: Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de 

primeira qualidade e obedecer as normas técnicas específicas.  
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Mão-de-Obra: A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das obras deverá permanecer no 

canteiro em tempo integral. A empresa deverá fornecer todos os EPI (equipamentos de proteção 

individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra, etc... 

 

IMPORTANTE:  

  

COMPETE EXCLUSIVAMENTE A CONTRATADA A CONFRONTAÇÃO, EXAME E ADEQUAÇÃO DOS 

DADOS E CUSTOS CONSTANTES E NÃO CONSTANTES NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS, DESENHOS 

EXPRESSOS NA PLANTA E ESTAS ESPECIFICAÇÕES. 

Todo o material (CBUQ) pesado na Usina será acompanhado por um apontador da empresa 

contratada e a PM também fará a verificação do peso/tonelagem, no local indicado no inicio da 

obra, que também será acompanhado por um apontador designado pela Secretaria Municipal de 

Obras; 

 

Observações: 

 

- As leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa contratada; 

- A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da ABNT em 

vigor; 

- Todos os serviços serão executados mediante estrita observância a este memorial descritivo, 

projeto e planilha orçamentária;  

- Qualquer serviço ou detalhe que porventura não for especificado neste Memorial Descritivo e no 

Projeto em anexo; ficará a critério da Secretaria Municipal de Obras através dos Setores de 

Engenharia e Topografia, a sua especificação; 

 

Responsabilidade Técnica: A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente  a execução da obra. 

Placa da Obra: Deverá ser executada em chapa galvanizada, fixada em lugar visível, para que a 

população possa ter acesso a mesma. Nela constarão os dados da obra, bem como o valor a ser 

investido e a discriminação dos responsáveis Técnicos, conforme modelo abaixo: 
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Imagem 01 – Modelo Placa de Obra 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

3.1.) LIMPEZA E/OU VARRIÇÃO 

 Toda a área a ser pavimentada deverá ser varrida mecanicamente, ficando livre de partículas 

soltas tais como argila, areia, pedrisco, pó e demais impurezas existentes na via, possibilitando a 

melhor aderência do pavimento a executar com o de pedras irregulares existentes;  

 

3.2.) IMPRIMAÇÃO DA BASE PARA EXECUÇÃO DA CAMADA DE REPERFILAGEM 

 Após limpeza/varrição será executada sobre a sub-base, para promover a maior coesão e 

aderência entre a base e o revestimento e, também para impermeabilizar a base. Será empregado 

material asfáltico diluído tipo RR-1C, aplicado na taxa de aplicação de 0,7 a 1,0 litros/m². 

 O equipamento a ser usado será o caminhão aspargidor, sendo que a área a ser imprimada 

deverá estar limpa e livre de todo e qualquer material solto. É vedada proceder o serviço sobre a 

superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C.  

 O tráfego nessas áreas só deverá ser liberado depois de 24 h da aplicação do material 

asfáltico.  



 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos 

 

  
Página 4 

 
  

 

3.3.) CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 

 

3.3.1.) REPERFILAMENTO 

 Será realizada em CBUQ, com a função de regularizar a superfície do calçamento existe, 

corrigindo as ondulações existentes nas ruas. Após a imprimação da base com emulsão asfáltica com 

RR-1C, será executada uma camada de 0,03 m de massa asfáltica, composta pelas seguintes etapas: 

usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 

 Os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços são: 

 Motoniveladora, para o espalhamento homogêneo da massa na espessura indicada; 

 Rolo de pneus, para a compactação da massa, propiciando uma superfície lisa e 

desempenada; 

O tráfego somente será liberado depois do total resfriamento do material. 

P.S.: Deverá ser respeitada a secção transversal da rua, bem como as condições do greide. 

 

3.3.2.) PINTURA DE LIGAÇÃO PARA A CAMADA DE ROLAMENTO  

 Antes da aplicação da massa asfáltica da pista de rolamento será feita pintura de ligação 

com RR-1C, sobre a camada de reperfilagem, para promover a aderência da camada de rolamento. 

O material  a ser empregado será o mesmo da imprimação, emulsão asfáltica RR-1C, com taxa de 

aplicação de 0,7 a 1,0 litros/m². 

 O equipamento a ser usado será o caminhão aspargidor, sendo que a área a ser imprimada 

deverá estar limpa e livre de todo e qualquer material solto. É vedada proceder o serviço sobre a 

superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C.  

 

3.3.3.) CAMADA DE ROLAMENTO 

 Será executada também em CBUQ na espessura de 0,03 m de massa asfáltica, composta 

pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 

 Deverá ser respeitada a temperatura mínima de espalhamento de 119°C da massa ao chegar 

à pista, em todos os carregamentos.  

 Os equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços são: 

 Vibro-acabadora e Motoniveladora, para o espalhamento homogêneo da massa na 

espessura indicada; 
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 Rolo TANDEN (chapa) e Rolo de pneus, para a compactação da massa, propiciando uma 

superfície lisa e desempenada; 

Deverá ser observado total resfriamento do material, para abertura ao tráfego. 

 

3.3.4.) DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) 

 A distância média do transporte da massa asfáltica em caminhão basculante comercial, entre a 

usina de asfalto mais próxima e o local de execução da obra, será considerada de 144 km.  

 

Imagem 02 – DMT entre usina de asfalto e a cidade de Maçambará 

 

3.3.5.) ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

 Serão executados ensaios do concreto asfáltico CBUQ a cada 50 toneladas fornecidas,  

apresentado relatório no final dos serviços, com a finalidade de atestar a qualidade do material 

empregado, conforme discriminação abaixo: 

 Ensaios dos Insumos:  

 Ensaios no CAP 50/70: ponto de fulgor, penetração, espuma, viscosidade e ponto de 

amolecimento; 

 Ensaios do agregado graúdo: granulometria da brita 3/4” e granulometria da brita 3/8”; 
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 Ensaios do agregado miúdo: granulometria do pó<1/4” e equivalente de areia; 

 Ensaio da produção: Mistura - Extração de betume, granulometria e Marshall; 

 Ensaio da produção: Mistura – Resistência a tração por compressão diametral – CP - 

Marshall; 

 

4.  SINALIZAÇÃO VIÁRIA E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

 A sinalização será executada de acordo com as Normas regulamentadores de Sinalização 

Horizontal e Vertical de Transito do CONTRAN e; as Rampas seguem as recomendações da NBR 

9050. Será executada pela PM, posteriormente. 

 

5. BOCAS DE LOBO/CAIXAS COLETORAS GRELHADAS 

 Serão corrigidos os nÍveis das bocas de lobo existentes pela equipe da Secretaria de Obras, 

no decorrer do andamento da execução do capeamento. 

 

6. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 A limpeza final da obra será executada pela equipe da Secretaria de Obras, setor de Serviços 

Urbanos. 

 

7. ENTREGA DA OBRA 

 Concluídos todos os serviços descritos anteriormente, a obra será vistoriada pela Secretaria 

Municipal de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topografia, que emitirão laudo, aceitando 

ou não a entrega dos serviços realizados pelo Empreiteiro. No caso de algum serviço estar em 

desacordo com este Memorial Descritivo o mesmo será desfeito e refeito totalmente a cargo do 

Empreiteiro; 

 Nenhuma das etapas descritas poderá ser iniciada sem a conclusão da etapa que está sendo 

realizada;  

 O calçamento existente será regularizado (reperfilagem) com uma camada de CBUQ de 3,00 

cm após a pintura de ligação com RR-1C e, após a pista de rolamento com CBUQ 3,00 cm 

devidamente compactado; 

 No orçamento foi utilizada a composição de “pista de rolamento CBUQ 6,00 cm” para este 

item; 
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 A massa produzida deverá ser transportada da usina ao local de aplicação em caminhões 

basculantes. A fim de evitar aderência as superfícies internas das caçambas deverão ser untadas 

com óleo queimado. Todas as cargas serão cobertas com lonas ou encerados de modo a evitar o 

resfriamento da massa, bem como a proteção contra a umidade e poeira; 

 
Maçambará/RS, 06 de janeiro de 2020. 

 
 
Claudia Viviani Acosta de Lima                                                  Rafael Leonardi Schramm 
Eng. Civil CREA 101.478                                                              Secretário Municipal de Obras 
Matrícula nº 2359 


