
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, MEIO-FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL 

LOCAL: BRASILANDIA DE MINAS – MG – BAIRRO  PORTO 

ÁREA: 4.758,33m² 

 

 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 

 
        Deverá ser executada locação da via pública com a utilização de uma equipe de 

topografia atendendo as normas determinantes para execução, serviços estes 

compostos para marcação de vias e alinhamento conforme o projeto.  

 

 

OBRAS VIÁRIAS – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

 

Pintura de ligação 
 

Neste caso específico, a pintura de ligação consiste na aplicação de uma camada de 

material betuminoso sobre a superfície da pavimentação existente, antes da execução 

de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando uma adesão a pavimentação 

existente da camada de CBUQ a ser aplicada. Será usado RR-2C na taxa de 0,5 litro 

por m2.  

 

 

Capeamento CBUQ 

É um revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de 

agregado mineral e material betuminoso, espalhada e compactada a quente. Será 

executado conforme Especificação DNIT-ES-313/97 com CBUQ faixa “C” com CAP-20. 

 



 

O CBUQ será espalhado por vibro-acabadora de asfalto automotriz, em espessura 

suficiente para garantir 2cm (dois centímetros), após compactação. Imediatamente 

após a distribuição da massa, dará-se 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. Serão utilizados rolo de 

pneus de pressão variável e rolo de chapa liso vibratório. 

 
DRENAGEM: 

 
       A locação (alinhamento do meio fio), será através de equipamento de topografia, 
posteriormente fazer escavação manual da vala para meio com 15 cm de largura e 
10cm de profundidade e sarjeta com 30cm de largura e 8cm de espessura. 
      O concreto deverá ser preparado mecanicamente para melhor homogeneização, o 

traço será 1:2:3 com resistência de Fck=20Mpa para resistir as intempéries e aos 
impactos de pneus de automóveis e outros. 
      A aplicação do concreto na vala será com máquina extrusora com dimensões de 
(15x10cm h=23cm).  A execução da sarjeta será manual em concreto com mesma 
resistência do meio fio.  
      
 Será feito rebaixamento no meio fio para futura execução de rampas para 

acessibilidade, conforme indicação no projeto na prancha 02/02                     
Nas vias que serão recapeadas, não existem calçadas em toda sua extensão, 
então serão executados os rebaixamentos no meio-fio. 
 
 

 

 

 

 

 
Equipamentos: 
 
Acabadora de Asfalto 

Rolo de pneu, rolo liso de chapa 
Caminhão pipa e espargido 
Ferramentas manuais 

 

 

 

 

 

 

 

 
João Evangelista de Matos Nunes 

Engº Civil-Crea-MG:61277/D 
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