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OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO A VINÍCOLA GHELLER, GUAPORÉ – RS 
EXTENSÃO: 511,06m 
ÁREA: 2.390,0m² 

 
1 –  INTRODUÇÃO 
 
 O presente memorial tem por objetivo, a descrição de forma detalhada, dos 
serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização e 
respectivamente, técnicas construtivas e materiais a serem empregados em cada fase 
da execução dos serviços. 
 A rua será pavimentada com CBUQ, composto por uma camada de base de 
conforme espessura do projeto.  
 O referido segmento atualmente apresenta-se com revestimento primário sendo 
que o projeto proposto prevê melhoramentos no traçado geométrico antes de receber 
a estrutura do pavimento. 
 
 2 –  SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. 
 
 2.1 –  TERRAPLENAGEM: 
 
Executado pelo município 
 
2.2 –  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 
   
- Pintura de imprimação. 
- Execução do revestimento de CBUQ, com 5,0 cm de espessura, conforme projeto, 
compatível com as normas e especificações técnicas do DAER-RS. 
 
 
2.3- DRENAGEM: 
 
Executado pelo município 
 
              
2.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. 
 
2.1.1- INTRODUÇÃO 
 
 Executado pelo município 
 
2.1.2 –  COMPACTAÇÃO DE ATERROS. 
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Executado pelo município 
 
2.2 –  PAVIMENTAÇÃO 
 
2.2.1 –  CAMADA DE BASE DO PAVIMENTO 
 
Executado pelo município 
  
2.2.2 – IMPRIMAÇÃO 
 

A pintura de imprimação sobre a superfície de camada de base será executada 
com emulsão asfáltica do tipo CM-30 e a taxa da pintura será de 1,1 l/m². 
A área a ser pintada deve-se encontrar seca e a temperatura deverá estar acima de 
10ºC. 

A taxa da pintura será controlada através do emprego de bandejas de 0,25 m² 
de área com espaçamento de 100 metros, distribuídas pelo centro da faixa a ser 
pintada. 
A diferença de peso “P” da bandeja, com e sem asfalto, em kg, permite calcular a taxa 
empregada pela fórmula: 
 
    Taxa = 1,1 l/m² 
 

O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros com 
bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar 
uma aplicação uniforme do material, nas taxas e limites de temperatura especificados. 

O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá proporcionar constante 
circulação e agitação do material asfáltico a ser usado na imprimação. 

O asfalto empregado será medido em quilogramas (kg), dentro das taxas 
especificadas.   
 
2.2.3 – REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A       QUENTE 
(CBUQ). 
              

A camada de revestimento de CBUQ terá a espessura do projeto, após a 
compactação. 

O material asfáltico usado como ligante será do tipo CAP-50/70, e os agregados 
serão constituídos por material basáltico britado, com granulometria definida pelo 
projeto. 

O empreiteiro deverá dispor de usina equipada com uma unidade classificadora 
de agregados, secador e misturador tipo Pugmill, com eixo duplo 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. 
A usina deverá estar equipada com termômetro na alimentação do asfalto, e outro na 
descarga do secador para registrar a temperatura dos agregados. 
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Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material até 
uma temperatura de 175ºC. Os agregados deverão ser aquecidos a temperatura de 
10ºC, acima da temperatura do ligante betuminoso. 

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para no mínimo, três dias de 
serviço. 

Serão realizados por dia de produção da mistura, pelo menos um ensaio 
MARSHALL, com dois corpos de prova cada, para a verificação das condições de 
vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa. 

Os caminhões tipos basculantes, para o transporte do CBUQ, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas e ligeiramente lubrificadas com água e 
sabão ou óleo fino, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas da caçamba. 

A massa asfáltica deverá ser espalhada através de vibroacabadoras, capazes 
de espalhar e conformar a mistura no alinhamento e na espessura correta, sendo que 
nesta fase não será permitido o uso de motoniveladoras para o espalhamento da massa 
asfáltica. 

O equipamento de compactação a ser utilizado no revestimento será o rolo de 
pneus com pressão variável e o rolo estático com cilindro metálico liso, tipo tandem com 
carga de 8 a 12 toneladas, e os rolos de pneus deverão permitir a calibragem entre 35 
a 120 libras por polegada quadrada. 

O pátio de armazenamento dos agregados deve ser mantido limpo e deve ter 
fácil acesso, e quando colocados em montes, no pátio de armazenamento, deve-se 
evitar qualquer processo que produza segregações, contaminação ou degradação. 
Toda a porção de material degradado ou contaminado deverá ser separado e 
eliminado. 

Deverão ser tomadas precauções durante as operações de compactação do 
revestimento, a fim de evitar os movimentos de torção dos veículos em serviço, 
gotejamento de combustíveis ou óleos lubrificantes, ou qualquer outro tipo de material 
estranho, prejudicais a camada de CBUQ. 

As juntas longitudinais e transversais devem ter sua superfície acabada no 
mesmo plano que as áreas adjacentes, não sendo toleradas as juntas mal acabadas, 
apresentando ressaltos ou depressões. 

A borda da camada anterior deve ser previamente preparada antes de colocação 
da camada adjacente, devendo antes, serem retirados os excessos e rebarbas 
resultantes do espalhamento, e posteriormente pintadas com ligante, para melhor 
aderência da camada seguinte. 

A espessura da camada será controlada manualmente ou por ocasião da 
extração dos corpos de prova da pista. 

O revestimento de CBUQ, só será aberto ao trânsito, após o seu completo 
resfriamento. 
 
 
2.2.8 – REQUISITOS DOS MATERIAIS: 
 
 FAIXA GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS DE CAMADA DE BLOQUEIO: 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
 

4 

PENEIRA % MATERIAL PASSANDO 

3/4 
1/2 
3/8 
no 4 
no10 
no 40 

no 200 

100 
80-100 
70-100 
45-100 
25-65 
10-30 

0-8 

 REQUISITOS GERAIS DOS AGREGADOS A SEREM EMPREGADOS  
NA CAMADA DE BASE: 
 

PENEIRA PERCENTAGEM QUE PASSA TAMANHO 
MÁXIMO DE 11/2” 

2” 
11/2” 

1” 
3/4” 
no4 

no 30 
no 200 

100 
90-100 

- 
50-65 
30-45 
10-25 

2-9 

 
 

ENSAIOS REQUISITOS 

Perda no ensaio de abrasão de Los 
Angeles (após 100 revoluções) 

 
10% (máximo) 

Perda no ensaio de abrasão de Los 
Angeles (após 500 revoluções) 

 
40% (máximo) 

Perda no ensaio de sanidade 10% (máximo) 

Equivalente em areia 40% (mínimo) 

Índice suporte califórnia (ISC) 90% (mínimo) 

  
O agregado deverá possuir, no mínimo, 70% em peso de partículas tendo, pelo 

menos, duas faces britadas. 
 
 REQUISITOS GERAIS DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA MISTURA 
DE CBUQ: 
 
AGREGADO GRAÚDO: 
 

ENSAIOS REQUISITOS 

Perda no ensaio de abrasão Los Angeles 40% (máximo) 

Perda no ensaio de sanidade 10% (máximo) 

 
AGREGADO MIÚDO: (areia, pó de pedra ou ambos) 
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ENSAIO REQUISITOS 

Equivalente de areia 50% ( mínimo ) 

 
REQUISITOS PARA O MATERIAL DE ENCHIMENTO ( FILLER ) : 

PENEIRA PERCENTAGEM PASSANDO 

no 30 100 

no 80 95-100 

no 200 75-100 

 
 
2.3  –  DRENAGEM 
 
2.3.1 – REDE DE TUBOS 
 
Executado pelo município 
 2.3.2 – MEIO FIO DE CONCRETO  
Executado pelo município 
 
2.3.3 – CAIXA COLETORA COM GRADE DE FERRO  
  
Executado pelo município 
 

3– SINALIZAÇÃO 

3.1 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Executado pelo município 

  

3.2 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL   

Executado pelo município 
 

Guaporé, 14 de Setembro de 2021 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
TATIANE ZAMBAM 

CREA/RS 159.163 


