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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE LOGADOUROS PÚBLICOS LAGOA 

GRANDE MG. 

 

 Planilha orçamentária elaborada conforme índices do SETOP – Data base: janeiro /2020, 

desonerada.  

Disponível em: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/01-

jan/com-desoneracao/202001_SETOP_TRIANGULO_COM_DESONERACAO.pdf 

 

1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

Deverá ser assentada placa de obra em chapa de aço galvanizada. 

 

2. TERRAPLENAGEM 

A fiscalização cabe a execução e controle dos serviços topográficos, quais sejam:  marcação dos 

„„off sets” e seu espectivo nivelamento. 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive  nota de serviços acompanhamento e greide. 

Esta especificação se aplica a regularização do subleito da via a ser pavimentada com a 

terraplenagem concluída.      

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na  construção de outra 

camada do pavimento, destinadaa conformar o subleito,  quando necessário, transversal e 

longitudinalmente.         

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução - de regularização: Moto 

niveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-

carneiro, liso vibratório; gracie de discos, etc...        

Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos pelo tipo de material empregado e 

poderão ser utilizados outras que não especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização.    

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m
2
 de plataforma concluída. 

Espalhamento de material de 1°categoria com trator de esteira reaterro/compactação mecânica 

com rolo vibratório. 

Será executado em camadas com altura 10 cm e a compactação sera feita utilizando-se rolo 

vibratório tipo pé de carneiro com grau de compactação> 95% do PN>.  

 

Compactação Mecânica 

Será executada a compactação mecanizada, destinada a conformar o solo quando necessário, 

transversal e longitudinalmente. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO 

http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/01-jan/com-desoneracao/202001_SETOP_TRIANGULO_COM_DESONERACAO.pdf
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GENERALIDADES 

Concreto betuminoso 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. Sobre o pavimento asfáltico existente, a mistura 

será espalhada, de modo apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto. 

 

MATERIAIS 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pela prefeitura do Município de 

Lagoa Grande (MG). 

 

MATERIAL BETUMINOSO 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: cimento asfáltico puro CAP 50/70, 

de penetração. 

 

AGREGADOS 

Agregado graúdo : 

O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou não, ou outro 

material indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovado pela Fiscalização. 

O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e 

substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. 

Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, 

não deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 

0,5. 

No caso de emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou superior a 

1.100 kg/m
3
. 

 

Agregado miúdo 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura  de ambos. Suas partículas individuais 

deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de 

substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

 

Material de enchimento (filler) 

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais 

componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, calcários, etc., e 

que atendam à granulometria : 
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              Peneira Nº   Porcentagem, Mínima, Passando. 

40 100 

80 95 

200 65 

 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

 

Equipamento 

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela Fiscalização, 

devendo estar de acordo com esta Especificação, sendo que não será dada a ordern de serviço 

. 

Depósitos para material betuminoso 

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às 

temperaturas fixadas nesta Especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de 

serpentinas à vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o 

interior do depósito. Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de 

modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo 

o período de operação. Todas as tubulações e
:
 acessórios deverão, ser dotados de isolamento, a 

fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, 

três dias de serviço. 

 

Depósitos para agregados 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes misturador e serão divididos em 

compartimentos, dispostos de modo à capacidade de separar e estocar adequadamente, as frações 

apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos para sua dosagem. 

 

Usinas para misturas betuminosas 

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, 

dispor de misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e 

removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve ainda, o misturador 

possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para controlar o ciclo completo 

de mistura. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90°C a 21O°C, deverá ser fixado 

na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A 

usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em “dias”, 
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pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na 

descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados. 

 

Acabadora 

Equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituido de pavimentadoras 

automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos 

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 a trente 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. 

 

Equipamentos para a compressão 

O equipamento para compressão será constituido por rolo pneumático e rolo metálico,  tipo 

tandem, ou outro equipamento aprovado pela fiscalização. Os rolos compressores, tipo tandem, 

devem ter uma carga de 7 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. 

 

Caminhões para transporte da mistura 

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 da mistura às chapas. 

 

Execução 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no 

caso de ter havido trânsito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, ter sido a imprimação 

recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, 

em função da relação temperatura - viscosidade. A temperatura conveniente e
 
aquela na qual o 

asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 100 segundos, Saybolt - Furol, 

indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, Saybolt - Furol. Entretanto, 

não devem ser feitas mistu inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. 
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Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10ºC a 15°C, acima da temperatura 

do ligante betuminoso. 

 

Produção do concreto betuminoso 

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente 

especificado. 

 

Transporte do concreto betuminoso 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação, nos 

veiculos basculantes antes especificados. 

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. 

 

Distribuição e compressão da mistura 

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura 

ambiente se encontrar acima de 10° C, e com tempo não chuvoso. 

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme jé 

especificado. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas dieverão ser sanadas pela adição 

manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos 

metálicos. 

Imediatamente apõs a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma 

geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, 

temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura é aquela na qualo ligante apresenta 

uma viscosidade Saubolt - Furo, de 140 + 15 segundos, para o cimento asfáltico . 

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variãvel, inicia-se a rolagem com baixa 

pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuado em direção aoeixo da 

pista. Cada passada de rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará ate o momento em que seja atingida 

a compactação especificada. 
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Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversoes brucas de 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do 

rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

 

Generalidade 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, 

objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

 

Materiais 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNIT. Podem ser 

empregados os materiais betuminosos seguintes: 

 Emulsão asfáltica, tipo RR-1C. 

 A taxa de aplicação será função do tipo de material betuminoso empregado, devendo-se 

situar em torno de 0,5 l/m2. 

 

Execução 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que ira receber a pintura de ligação, 

procede-se à varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existente. 

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com seu tipo, na 

quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído 

quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta 

estiver iminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada 

tipo, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que 

proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade, recomendadas 

para o espalhamento, são as seguintes: 

 Para emulsões asfálticas: 25 a 100 segundos, Sayboit-Furol. 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e deixá-

la fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em 

meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a mesma pintura permita sua 

abertura ao trânsito. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, 

devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista de modo que o material betuminoso 

comece e cesse de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, são 

retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 
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Antes da aplicação do material betuminoso, no caso de base de solo-cimento ou concreto 

magro, a superfície da base deve ser irrigada, a fim de saturar os vazios existentes, não se 

admitindo excesso de água sobre a superfície. Essa operação não é aplicável quando se 

empregam materiais betuminosos, com temperaturas de aplicação superiores a 100° C. 

 

4  DRENAGEM E URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  

As guias têm a função de separar a faixa de passeio da faixa de pavimentação, servindo para 

orientação do tráfego, drenagem superficial e aumento da segurança para os usuários das vias. 

As sarjetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e são destinados a 

coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio até o 

dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria, etc. 

Devem ser executados preferencialmente conjugados em concreto, moldados in loco utilizando-

se formas deslizantes e equipamentos mecânicos (extrusora).  

Algumas guias serão executadas sem a sarjeta em locais determinados em projeto, servindo 

como separador de vias. 

 

5 SERVIÇO DE CALÇADAS (PASSEIO) 

Calçamentos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a caracterizar 

os espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos onde se torna 

necessária a orientação e disciplina do tráfego de pedestres, como canteiros centrais, interseções, 

obras-de-arte e outros pontos singulares. 

A construção dos meio-fios e sarjetas deve preceder à execução dos calçamentos e estes serão 

executados em locais determinados em projeto. 

 

Execução 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a 

calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de fundação do calçamento deve ser 

devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e 

isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham 

substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada  

 

Materiais  

A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com 

traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico.  
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O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm.  

Será executado passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto com concreto moldado in 

loco, usinado.  

As dimensões da calçada: largura de 1,20m e espessura de 0,06m.  

 

Juntas  

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de 

madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), 

ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. 

Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do 

passeio. Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas 

com mais de 1,50 m de largura.  

 

SUGESTÕES: A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o 

concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, colocado 

sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da calçada, com régua e o nível de 

bolha. 

 

Lançamento e Acabamento  

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O 

concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado 

com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. À medida que se for 

procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.  

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário fazer um 

alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às 

fôrmas ou removem-se os excessos.  

 

Cura  

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, 

quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias 

vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência 

direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido 

e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias. 

 

Declividade  
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A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das 

águas pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calçada deve ter uma 

superfície bastante áspera ou até mesmo ser provida de largos degraus. No caso de testadas 

(largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a água fique empoçada na frente da casa, é 

recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido da rua. Essa declividade poderá 

ser de 1%, ou seja, uma calçada com largura (L)m terá um desnível de (0,01x L)m. Por exemplo, 

para uma largura de 2m, a inclinação transversal será de 0,02m, ou seja, 2cm.  

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente.  

 

BARREIRAS FÍSICAS: Serão executadas 04 barreiras físicas em cada passeio, frente à boca de 

lobo; deverão ser executadas em concreto armado conforme projeto. 

 

5.1 RAMPAS 

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres 

como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a 

acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que 

transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral. As normas NBR 12255/1990 e 

NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços. Deve ser executada conforme 

Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Rampa de aceso para PNE 

 

6  SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Todas as sinalizações serão executadas conforme Projeto e Planilha Orçamentária. 
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7 DRENAGEM 

As caixas coletoras com boca-de-lobo deverão ser executadas com tijolos de 21 furos ou blocos 

de concreto, formando parede com espessura de 10,0 centímetros. Deverão ser rebocadas 

internamente, tendo no fundo uma camada de 5,0 centímetros de brita Ø ¾” e camada de 10,0 

centímetros em concreto armado traço 1:4. A gola de concreto de amarração terá 10,0 cm de 

altura pela espessura do tijolo, será de concreto armado, com barras de 1 ½” x 3/8” e cantoneira 

de 1 ½” x 3/16”. A boca-de-lobo será revestida internamente com massa única. As dimensões 

internas da boca-de-lobo será de acordo com a tubulação coletora, sendo no mínimo de 50 x 70 

cm internamente.  

TUBULAÇÃO A tubulação empregada será do tipo tubular de PVC e terá o diâmetro interno de 

acordo com os projetos. Os tubos adotados são peças de 10,00 metros de comprimento e 

percorrerão toda extensão entre a saída da boca-de-lobo a margem da lagoa. 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

EDIENEZ MÉRCIEN MENDES SILVA   

Engenheira Civil - CREA 199.771/D 

 

 

 


