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Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO 

Rua Pedro Foschini, 200 – 1º Andar – Vl Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP – CEP: 08529-210 

Fone: 4674-7800 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA:  Pavimentação Asfáltica da Rua Wesley de Abreu Ferreira 

LOCAL: Rua Wesley de Abreu Ferreira 

MUNICÍPIO: Ferraz de Vasconcelos / SP  

 

OBJETIVO 

DESCRIÇÃO 

A presente especificação compreende as operações necessárias para a execução de 

pavimento; obedecendo as condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e 

seções transversais do pavimento existentes. 

 

COMPACTAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO 

Os serviços de compactação deverão obedecer às seguintes operações: 

a) Determinação da massa especifica aparente seca máxima e do teor de umidade ótima do 

material a ser compactado, obtida em ensaio de compactação na energia normal, de 

conformidade com a PMSP/SP ME-07/92; 

b) Compactação do material mediante equipamentos adequados, como: rolo (estático e/ou 

vibratório), dependendo das condições físicas da via e rolo compactador de chapa (estático 

ou vibratório) para selar. 

c) Controle da massa especifica aparente seca máxima alcançada, a fim de comprovar se o 

material foi devidamente compactado a 100% do P.N. 

PROCESSO DE COMPACTAÇÃO: 

a) A compactação deverá ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de 

material, tais como:  rolo pneumático ou vibratório e deverá progredir das bordas para o 
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centro nos trechos retos e da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente 

ao eixo a ser pavimentado; 

 

REGULARIZAÇÃO 

Concluída a compactação do subleito, a superfície deverá ser conformada com 

motoniveladora, de modo que assume a forma determinada pela seção transversal e demais 

elementos do projeto. 

O acabamento da superfície deverá ser obtido através de equipamentos tipo rolo 

pneumático de pressão variável e/ou rolo liso, até que se apresente lisa (sem sulcos) e 

isenta de partes soltas. 

 

 BASES DE BINDER  

INTRODUÇÃO 

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de bases de 

obras sob a Fiscalização da Prefeitura. 

 

DESCRIÇÃO 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e usinagem dos 

materiais britados, assim como a mão-de-obra e equipamentos necessários a execução e ao 

controle de qualidade da camada de BINDER de conformidade com a norma apresentada a 

seguir e detalhes executivos contidos no projeto. 
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IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA 

CONFORME ESP-09/92 DA PMSP 

IMPRIMAÇÕES BETUMINOSAS 

INTRODUÇÃO 

Especificação de serviço define os critérios da utilização de imprimações betuminosas em 

camadas de pavimentos, de obras sob a FISCALIZAÇÃO Prefeitura. 

 

DESCRIÇÃO 

Os serviços aos quais se refere à presente, consistem no fornecimento, carga, transporte e 

descarga do material betuminoso eventualmente de melhorador de adesividade, de mão-de-

obra e equipamentos necessário a execução e controle de qualidade de imprecamos 

betuminosas de diversos tipos, de conformidade com a norma apresentada a seguir e 

detalhes executivos contidos no projeto ou em instruções da FISCALIZAÇÃO. 

Tipos de Imprimação: 

a) Impermeabilizante:  consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre 

a superfície de uma camada de pavimento concluída, objetivando: aumentar a coesão da 

superfície, pela penetração do material betuminoso; impermeabilizar a camada e, promover 

condições de aderência entre a base e a camada asfáltica a ser sobreposta. Deve ser 

executada com materiais que possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicação, e 

cura suficientemente demorada. 

b) Ligante:  consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície 

de uma camada de pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, 

objetivando:  promover a aderência entre este revestimento e a camada imprimada. Deve 

ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicação e 

cura ou ruptura rápida. 
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CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

CONFORME ESP-11/92 DA PMSP 

CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

INTRODUÇÃO 

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de camadas 

constituídas de misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado a quente, em 

obras sob a FISCALIZAÇÃO da Prefeitura. 

 

DESCRIÇÃO 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e a usinagem de 

materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários a execução e ao controle de qualidade 

de camadas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 

Concreto betuminoso usinado a quente e uma   mistura betuminosa executada em usina 

apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e 

comprimida a quente.  De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura 

de concreto betuminoso deverá atender a características especiais em sua formulação, 

recebendo geralmente as seguintes designações: 

- Camada de rolamento ou simplesmente camada superior   da estrutura destinada a 

receber diretamente a ação do trafego.  A mistura empregada deverá apresentar 

estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e 

condições de rugosidade que proporcionem segurança ao trafego, mesmo sob condições 

climáticas e geométricas adversas. 

- Camada de ligação ou "binder": camada posicionada logo abaixo da camada de rolamento. 

 Apresenta, em relação a camada   de rolamento, diferenças de comportamento, 

decorrentes do emprego de agregado   de   maior diâmetro máximo, existência   de   maior 

porcentagem de vazios, menor consumo de ligante. 
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- Camada de nivelamento ou "reperfilagem": camada executada com massa asfáltica de 

graduação fina, com função de corrigir deformações ocorrentes na superfície de um antigo 

revestimento e, simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 02 de setembro de 2021 

 

 

 

_______________________________ 

Engº Daniel Castro Pereira 

Engenheiro Civil 

 


