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OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM CAUQ – CONCRETO ASFÁLTICO 
USINADO A QUENTE 

LOCAL:   BAIRRO SANTA ISABEL – FORQUILHINHA – (SC), NAS 
RUAS ABAIXO IDENTIFICADAS: 

 

NOME DA RUA 
EXTENSÃO 

(m) 
ÁREA A 

PAVIMENTAR(m2) 
Rua Frederico Tiscoski 158,04 1.060,68 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES TÉCNIC0-
EXECUTIVAS 
 

01 - OBJETIVO 
O presente memorial descritivo tem o objetivo de estabelecer as condições 
técnico-executivas, especificar os materiais e orientar o desenvolvimento dos 
serviços da execução da pavimentação asfáltica com CAUQ – Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente, nas ruas identificadas no quadro acima. 
 
02 – DRENAGEM 
 
2.1 – Drenagem Superficial: as águas superficiais serão conduzidas às caixas 
coletoras do tipo boca de lobo através das canaletas laterais a pavimentação. 
2.1.1 – Galerias pluviais: de acordo com o projeto serão executadas as galerias 
pluviais para conduzir as águas até o local de despejo. 
2.1.2 – Caixas Coletoras de Pluvial: destinam a captar as águas das sarjetas. As 
caixas serão com alvenaria de blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, com 
dimensões internas mínimas de 40 x 70cm, de acordo com o detalhe em planta, 
com profundidade variável de acordo com as galerias pluviais. As caixas serão 
alinhadas para posterior execução dos meios-fios. As caixas terão grelha em ferro 
fundido de 40x70cm de acordo com detalhe em planta. 
2.1.3 – Caixas de passagem: as caixas de ligação de tubulações serão executadas 
com blocos de concreto de 10 x 20 x 40cm, com dimensões internas de 80 x 80cm, 
com tampa de concreto armado. 
2.2 – Drenagem Profunda: será implantada no bordo da pista de rolamento, sob 
o passeio e fazendo o papel de galeria pluvial, devendo os tubos ser furados ou 
porosos e utilizar material drenante para rebaixar o lençol freático e drenar as 
águas infiltradas no pavimento. 



 
 

 2

Obs.: Todos os serviços de drenagem serão executados pela Prefeitura. 
03 – TERRAPLANAGEM 
3.1 – Regularização do Subleito: para atender as entradas de garagem e das 
soleiras das residências existentes será feita uma regularização do subleito com 
seixo bruto já executado. Assim não haverá grandes cortes ou aterros. Havendo a 
necessidade de complementação de aterro, a Prefeitura executará a correção do 
perfil longitudinal. 
3.2 – Base: será executada uma base de seixo parcialmente britado de 12 cm. 
A base será executada pela Prefeitura, compreendendo o espalhamento e 
compactação da mesma. 
 
04 - PAVIMENTAÇÃO 
4.1 – Imprimação: é a impermeabilização da base com Asfalto Diluído CM-30, 
aplicado a uma taxa de 1,2 kg/m2, deverá ser aplicado com caminhão espargidor 
com barra de distribuição acionada a uma bomba de pressão constante por motor. 
A imprimação deverá ser precedida de varrição por processo mecânico (Vassoura 
Mecânica). 
4.2 – Pintura de ligação: é a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-2C 
ou RR-1C, e tem por finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o 
revestimento asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada 
deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá estar entre 0,6 a 
1,0 Kg/m2. 
4.3 – Revestimento asfáltico: é uma mistura asfáltica usinada a quente composta 
por agregados minerais graduados (brita, areia e filler) e material asfáltico 
(Cimento asfáltico CAP-20) será obtido em Usina Gravimétrica ou do Tipo 
Drumm – Mixter e tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e 
proteger a base contra a ação das intempéries. 
A densidade para efeito deste projeto foi considerada as médias obtidas nas usinas 
da região cujo valor verificado foi de d= 2,5 ton/m3 e teor do asfalto de 5,6%. 
O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da 
temperatura da massa asfáltica. 
O espalhamento na pista será feito com vibro-acabadora de esteiras que devem 
possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento, e a camada de CAUQ – 
Concreto Asfáltico Usinado a Quente terá espessura de 3 (três) cm compactado. 
A compactação será feita com rolo de pneus auto-propelidos, de pressão variável 
e de capacidade mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tanden de 2 
tambores, peso mínimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa 
de 2 tambores vibratórios. 
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A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa. 
Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos, ou com 
temperaturas abaixo de 10ºC. Também não será permitido o lançamento de massa 
asfáltica com temperatura inferior a 110ºC. 
A contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a 
metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. 
Obs.: Todo o maquinário, materiais, sinalização e mão de obra serão por 
conta da empresa executora. 
 
Forquilhinha, 08 de setembro de 2011. 
 
 
ADEMAR JOÃO BACK 
Engenheiro Civil – CREA-SC 22.434 
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Obra: PAVIMENTAÇÃO COM CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE 

Local: Rua Frederico Tiscoski - Bairro Santa Isabel     

 Forquilhinha - SC.        

ORÇAMENTO DISCRIMINADO 

Item Serviço Unidade Quant. 
PREFEITURA EMPREITEIRA 

TOTAL Unitário Total Unitário Total 

1 
Remoção de solos inservíveis com 
transporte DMT 200 m3 72,70 11,36 825,87 0,00 0,00 825,87 

2 
Reposição de aterro com seixo bruto 
compactado m3 72,70 25,00 1.817,50 0,00 0,00 1.817,50 

3 Camada de sub-base com seixo bruto m3 80,60 30,01 2.418,81 0,00 0,00 2.418,81 

4 
Regularização do sub leito 100% 
Proctor Normal m2 1.272,22 1,47 1.870,16 0,00 0,00 1.870,16 

5 
Execução de camada de seixo 
parcialmente britado m3 141,29 36,60 5.171,21 0,00 0,00 5.171,21 

6 Tubulação pluvial de ø20cm m 24,00 22,16 531,84 0,00 0,00 531,84 
7 Tubulação pluvial de ø30cm perfurado m 28,00 54,29 1.520,12 0,00 0,00 1.520,12 
8 Tubulação pluvial de ø40cm perfurado m 72,00 64,50 4.644,00 0,00 0,00 4.644,00 

9 

Caixas boca de lobo em alvenaria de 
blocos de concreto com grelha de ferro 
fundido de 40x70cm un. 5,00 521,10 2.605,50 0,00 0,00 2.605,50 

10 Imprimação m2 1.060,68 0,00 0,00 3,42 3.627,53 3.627,53 
11 Pintura de ligação m2 1.060,68 0,00 0,00 1,35 1.431,92 1.431,92 
12 Camada de CAUQ - 3 cm m2 1.060,68 0,00 0,00 15,70 16.652,68 16.652,68 

  Totais       21.405,02   21.712,12 43.117,14 
 


