PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
Atividades necessárias ao início da construção de uma obra, compreendendo entre
outros, Placa de Obra, Canteiro de obra e a Locação da obra.
1.1.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA
AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO:
PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO
DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO
GOVERNO DE MINAS.

2. PREPARO DO TERRENO
2.1 - LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS.
Serviços topográficos para obras de pavimentação.
2.2 - ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE
AREIA.
Consiste no serviço de nivelamento da pavimentação.

3. OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO).
3.1- TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM
Transporte local de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6
m3, rodovia em leito natural.
3.2 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTODO MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
Consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico, com ligante de baixa
viscosidade, sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando o aumento da coesão na superfície da
base, através da penetração do material asfáltico, promovendo condições de aderência
entre a base e o revestimento.
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Podem ser empregados asfaltos diluídos (tipo CM-30 e CM-70), escolhidos em
função da textura do material de base. A taxa de aplicação é aquela que pode ser
absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no
canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m2, conforme o tipo e textura da
base e do material betuminoso escolhido.
CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: Os serviços de imprimação serão
levantados através da área a ser executada, de acordo com o projeto, em metros
quadrados (m²), considerando-se o tipo de material betuminoso a ser utilizado.
3.3 - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
A pintura de ligação consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico
sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um
revestimento betuminoso qualquer, objetivando promover a aderência entre este
revestimento e a camada subjacente. Sendo decorridos mais de sete dias entre a
execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a
superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra,
etc, deve ser feita uma pintura de ligação.
Podem ser empregados os materiais betuminosos em Emulsões asfálticas, tipo
RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C, diluídas com água na razão de 1:1.
EXECUÇÃO: Para a varredura da superfície da base usam-se, de preferência,
vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operação, ou, a jato
de ar comprimido.
A distribuição do ligante deverá ser efetuada 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 devem ser de tipo
de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras
variáveis de espalhamento do ligante.
CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: Os serviços pintura de ligação
serão levantados através da área a ser executada, de acordo com o projeto, em metros
quadrados (m²), considerando-se o tipo de material betuminoso a ser utilizado.
3.4/3.5 CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE CBUQ (EXECUÇÃO,
INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO
ECOMPACTAÇÃO,
FORNECIMENTO DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI
TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E
DAMASSA PRONTA ATÉ APISTA)
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DEFINIÇÃO: Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexível
resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado,
material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente
sobre a superfície imprimada e/ou pintada.
EXECUÇÃO: O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser
constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura
no alinhamento,cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As
acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos
mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura sem irregularidades.
O equipamento para compressão será constituído por rolo pneumático e rolo
metálico liso, tipo Tanden, ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os rolos
compressores, tipo Tanden, devem ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos autopropulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras
por polegada quadrada.
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão
ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e
sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência de
mistura às chapas.
CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO E MEDIÇÃO: O concreto betuminoso usinado a
quente será levantado, através da massa da mistura a ser aplicada em toneladas (t), de
acordo com os dados do projeto. O volume será levantado em metros cúbicos (m³) e
multiplicado pelo peso específico do CBUQ (2,4t/m³), originando peso em toneladas. Os
serviços englobando a aquisição, carga, transporte, descarga, e todas as operações
necessárias à perfeita aplicação do mesmo.
O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicação, nos veículos especificados anteriormente, para que a mistura seja colocada na
pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura
3.6 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 25,10 A 30,00 KM (DENSIDADE DE
MATERIAL SOLTO).
O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de
aplicação, nos veículos basculantes. Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do
concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas,
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ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo crú fino, óleo parafínico, ou solução de
cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos
susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão
permitidos. Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura
especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável,
com tamanho suficiente para proteger a mistura.
Pains, 11 de março de 2022.
_______________________________
Christian Carlos da Silva Teixeira
Engenheiro Civil
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