ESPECTFTCAÇOES TÉCNTCAS
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS COM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO CENTRO DE PIRAQUÊ - TO.
l.r - INTRODITÇAO
Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execuçáo dos serviços
e empregos dos máeriais que faráo parte das obras de Recapeamento de vis Urbanas com
ASFALTO USINADO A QUENTE - CBUQ sobre asfalto existente, em uma *ea de 12.448,12
m2, a ser executado na cidade de Piraquê - TO.
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
As obras deveráo ser executadas por empresa com comprovada qualiÍicaÉo para
execuÉo de tais seÍviços, sob a responsabilidade técnica dê profissional habilitado,
acompanhadas de respectiva Anotação de responsabilidade Técnica do CREfuTO. A
Íiscalização será eÍetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipel.

1.2

- SERVIçOS PRELIMTNARES:
1.2.1 - Placa da Obra:
Será confeccionada e instalada no canteiro da obra, uma placa indicativa da obra em
local visível, indicando a origem dos recursos e a finalidade do empreendimento. Deverá ser
no padrão CEF, em chapa preta número 22, com pintura de proteçáo em ambas às faces,
com guamiçóes e engradamento em madeira com seções adequadas.

-

ADMTNTSTRAÇAO LOCAL:
Terá um engenheiro Civil e um Mestre de obras pare um cronograma de cronograma de
execuçáo de 03 meses.

1.3

1.4 PAVIMENTAçÁO
Contemplam os servigos necessários para execução do recapeamento Asfáltico preüstos
nas ruÍrs e avenidas contempladas no projeto de recapeamento asfiiltico. O revestimento a ser
executado será do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessuÍa
mínima de 3,0 cm "A quente". Cabe salientar que em áreas do investimento que haja
necessidade de "tapa buraco", os serviços para regularização será a cargo da conúatante
(prefeitura Municipal).
DESCRIÇAO DOS SERWÇOS A EXECUTAR
- Correção de Deformações:
lnicialmente deverão ser corrigidas todas as deformações pllsticas existentes sobre o
paümento com material do tipo pré-misturado a frio - PMF. Nos locals onde forem
constatadas trincas, panelas, afundamentos em trilha de roda, buracos e oufas imperfeições,
deverão ser regulanzados com material agregado. Estes serviços deverão ser executados as
expensas da Prefeitura Municipal de Piraquê - TO.
1.4.'l - Limpeza:
- Limpeza de superficies e leitos carroçáveis Antes dos serviços de recapeamento, deverá ser
realizada a limpeza superficial dos revestimentos existentes, nas áreas do investimento. A
empresa contratada deverá proceder com a varrição mecanica, caso seja necessário, a
contratante (Prefeitura Municipal) executará a lavagem das superficies, utilizando caminhões

a)

pipa. Cabe salientar que os serviços descritos neste item, contemplarão as superfi cl
fresadas.
a) Dwerào ser remoüdos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie de pedras
irregulares a serem revestidas com CBUQ. A superficie deverá ser varrida e lavada de forma
que todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superficie Íique limpa e isenta de
pó. A varredura deverá ser procedida atraves de vassoura mecânica ou equipamento similar,

enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhâo pipa equipada de
mangueira d'água de alta pressão.
b) Quantidade prevista: Recapeamento Asfáltico : 12.448,12 m2;

Pintura de ligação sobre o pavimento existente:
a) A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma pelicula,

í.4,2

-

de material betuminoso
diretamente sobre a superficie do calçamento existente, preüamente limpo.
b) Para a execugão da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica catiônica do
tipo RR-2C. A taxa de aplicação, para a ernulsão asfiiltic4 será de 0,50 llm2 . A distribuição
do ligante deverá ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com
bomba reguladora da pressão e sistemâ completo de aquecimento: as barras de distribuição
devem permitir ajustes verticais e larpuras variáveis de espalhamento devendo tambem estaÍ
aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuida quando a temperatura ambiente
Íbr inÍ'enor a l0' C ou em dias de chuva.
c) O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da colocação
de uma bandeja na pista, com peso e área coúecidos da mesma, sendo que após a passagem
do carro distribüdor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de ligante
usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 1,0
litro/m2 de ligante.

í.4.3 - Camada de Rolamento
- Execução na Pista
- Capa de Rolamento tipo CBUQ Consiste na aplicação do revestimento a ser
executado nas áreas do investimento, de forma a melhor as condições de rolamento, conforto
e seguança aos usuários. 13 Conforme o projeto de recapeamento asf:iltico, será utilizado
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura mínima de 3,0 cm. O
mesmo será assentado sobrejacente ao revestimento existente e, ou recuperado.
Em princípio, é vantajoso expor a base estabilizada granulometricamente ao tráfego
usuário durante algum tempo quando se tem a oportunidade de se observar êventuais
defeitos. Neste caso, a umidade deve ser mantida parâ evitar desagregaçáo.
Eventuais danos deveráo ser coÍrigidos antes da liberaçáo final para imprimaçáo.
Especifi cações Tecnicas
Será utilizado o cimento asfáltico tipo, CAP-50/70
Condições para execuçáo dos serviços
r Antes da execução dos serviços, as áreas devem ser isoladas e dsvidamente sinalizadas,
üsando à segurança do triífego no segmento do leito carroçável;
o Não será permitida a execugão dos serviços, em dias de chuva;
o O concreto asfráltico somente deve ser fabricado, Eansportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a l0"C;
r Todo carregamento que chegar à obra deve apresentar, por parte da empresa contratada,
certificado de resultados de análises dos ensaios de caracterização exigrdos pela Norma
DNTT 145/2012-ES.

h

. É de responsabilidade

da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra
pluüais" do trafego e outros que possam danificálos.

as ações destrutivas das águas

Execução dos serviços
. A empresa contratada de deverá levar em consideração os dispositivos da Norma DMT
03112006, quanto à execução de capa de rolamento com concreto usinado a quente (CBUQ);
Logo após a impnmação ligante, deverá ser lançada a mistura asfiiltica. Sendo decorridos
mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter
haüdo transito sobre a superficie imprimad4 ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com
areia, po-de-pedr4 etc., deverá ser feita uma pintura de ligação, a cargo da empresa
contratada;
o A temperatuÍa do cimento asfáltico empregado na mistura deverá ser aquela na qual o
cimento asfáltico apresentâ uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF,
"SaÉolt-Furol", DNERME 004, indrcando-se preferencialmente a viscosidade de 75 a 95
SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107'C nem exceder a 177'C,
Os agregados devem ser aquecidos a temperatuÍas de 10'C a 15'C acima da temperatura
do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177'C;
o O concreto asfiíltico produzido deve ser úansportado, da usina ao ponto de aplicação,
nos veículos especificados a cima (caminhão basculante) quando necessáio, pa.ra que a
mishra seja r;olocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser
coberto com lona ou outro material aceitiivel, com tamanho suficiente paÍa pÍoteger a
mistura;
o A distribuição do concreto asfáltioo deve ser feita por equipamentos adequados,
conforme especificado acima. Após a distribuição do concreto asfilLltico, tem início a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elwada que a mistura
asfáltica possa suportâÍ;
A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
drreção ao eixo da pista. Nas ourvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve
comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo 15 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 compactâção
especificada;
r Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém - rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura;
. Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu completo
resfriamento

1.5
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SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL:

1.5.1 - Pintura da Faixa: A sinalização horizontal será demarcada conforme detalhes do
projeto em anexo, sendo utilizada tinta retroflexiva acrílica a base de solvente de alta
durabilidade, a fim de garantir secagem rrípida da üa urbana, perfeito aspecto üsual diumo e
excelente visualização notuma deüdo à ótima retenção de esferas de vidro. A faixa terá uma
largura de 0,12 m, a cada 2,00 metÍos com uma falha de 4,00m quando a faixa for
seccionada. A tinta será aplioada em três demãos do aoabamento, neoessárias para o total
recobrimento. A superficie deverá estaÍ secq preparad4 escovada, livre de poeiras e
Írsperezas.
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1.5.2 - Placa Regulamentação: Nos locais determinados em projeto, deverão ser ins
placas de regulamentação. A placa de sinalização para regulamentação deve ser cotada em
película semi refletiva, chapa de aço 18, galvanizada a fogo, com anti femrgem, pintada no
verso na coÍ míurom, montada com parafuso em tubo metáico galvanizado a fogo 2", fixada
em sapâtâs de concreto FCK 18MP
1.5.3 - Placa de lndicação de rua - duas faces: Nos locais determinados em projeto, deverão
ser instaladas placas de Inücação de rua - duas faces:. As placas devem ser cotadas em
película semi refletiva, chapa de aço 18, galvanizada a fogo, com anti femrgem, pintada no
verso na cor marÍom, montada com parafuso em tubo metálico galvadzado a fogo 2", fixada
em sapatas de concreto FCK l SMP
1.6 _ TRANSPORTE COMERCIAL:
1.6,1 - transporte Comercial de material behrminoso a Frio - Consiste em transporte em
caminhão tanque do material referente a pintura de ligação que será trazido de Araguaína a
um DMT de 65,50km.
1.6.2 - Transporte de CBUQ com caminhão basculante, consiste no transporte do material
trazido da Usina em Araguaína a uma distância de 65,50km.
1.6.3 - Tranposte de Material betuminoso a Quente, consiste no Eansporte do tanque até o
local de aplicação considerado DMT médio de l,00km
2 -DISPOSIÇÔES

FINAIS

Sinalização provisória da obr4 inclusive desvio de tráfego: Com o objetivo de proporcionar
segurança para a execução da obra será realizada a sinalizagão provisória, inclusive desvio de
triifego, sendo que a ConEatada deverá apresentar o plano de sinalização, de acordo com as
etapas de execução da obra por trechos. Para garantir a correta aplicação das normas de
segurança da obra deverào ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura
Municipal. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalizaçâo de
segurânça, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as
condições de obra que o justiÍiquem. Recomenda-se especial atenção na manutençâo da
sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de triífego. Após o termino da obra, a

contÍatada deveÍá ser obrigatoriamante providenoiar o Laudo Técnico
Tecnológico com os resútados dos ensaios obtidos durante a execução da obra.
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