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1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas tem por objetivo estabelecer de 

forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços a serem realizados para execução dos 

serviços de tapa buraco em diversas vias públicas do município de Itupiranga – PA. 

O memorial descritivo e especificações técnicas, como parte integrante de um projeto 

executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

 

2. ETAPAS 

2.1. RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) 

 Deve-se iniciar o serviço executando a demarcação da demolição do pavimento asfáltico, 

para isso, a superfície deve estar limpa e seca. O requadramento e limpeza compreende o corte de 

pavimentação existente com serra e disco apropriado, em forma geométrica seguido de demolição 

do pavimento danificado e remoção do material com retroescavadeira ou de forma manual, 

espessura de 15 centímetros, seguido de carga e transporte do material a ser substituído para bota-

fora em local a ser designado pela fiscalização.  

 Deverá ser executada a recomposição parcial ou total da base com material de primeira 

categoria, de jazida estabelecida pela fiscalização. A compactação da base deverá ser executada 

com equipamento apropriado tipo compactador de solo a percussão.  

 A execução da pintura impermeabilizante betuminosa consistirá nos serviços necessários 

para 

recobrimento da camada de base, por material betuminoso adequado. 

 Deve ser empregado CM – 30, asfalto diluído de cura média. 

 Cabe a contratada o fornecimento do produto para a pintura impermeabilizante CM– 30. 

 O material betuminoso (CM-30) deverá ser aplicado uniformemente na quantidade de 0,7 a 

1,5 l/m2. A distribuição do material não poderá ser iniciada enquanto não houver condições de 

tempos favoráveis ou em temperaturas ambientes abaixo de 10 graus, em dias de chuva ou sob risco 

de chuva. 

 O material betuminoso deverá recobrir total e uniformemente toda a superfície da base após 

a 
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distribuição permanecer em repouso até que endureça suficientemente. Não será permitida abertura 

ao trânsito estando base imprimida. 

 A temperatura de aplicação deverá estar entre 45 e 65 graus Celsius. 

 Será exigida nova imprimadura onde a mesma não for considerada satisfatória. 

 A pintura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente 

sobre uma superfície betuminosa visando, promover sua perfeita aderência desta superfície com a 

camada de revestimento asfáltico subsequente. 

 Na pintura asfáltica ligante deve ser aplicado emulsão catiônica de ruptura rápida (RR 2C), 

fornecida pela contratada. 

 O material betuminoso referido deverá estar isento de água. 

 O ligante deve ser aplicado de uma vez em toda largura da faixa a ser tratada. 

 O material betuminoso deverá ser aplicado por distribuidor sob pressão, nos limites de 

temperatura de aplicação especificadas na tabela abaixo e na razão de 0,5 a 1,2 litros por metro 

quadrado, conforme a fiscalização determinar. 

 Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso com o distribuidor manual nos 

lugares 

onde, a juízo da fiscalização houver deficiência dele. 

 Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer em repouso até que seque e endureça 

suficientemente para receber o revestimento. 

 A superfície imprimida deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja colocado 

o revestimento. 

 O Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada com 

características especificas. É composto de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou não 

por polímeros, e se necessário, material de enchimento, filler e melhorador de adesividade, 

espalhada e compactada a quente. 

 Os equipamentos para compactação devem constituir-se por Rolos pneumáticos com 

regulagem de pressão, rolo metálico liso, tipo tanden, portáteis vibratórios, para compactação de 

áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais. 

 Será executada uma camada de CBUQ, com espessura mínima compactada de 3 cm, após a 

imprimadura ligante. 

 Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. O CBUQ só deve ser fabricado, 

transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 graus Celsius. 
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 A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substancias prejudiciais e 

eventuais defeitos devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

 O CBUQ produzido deve ser transportado da usina ao local de aplicação, em caminhão 

basculante para que a mistura seja aplicada na temperatura especificada. As caçambas dos veículos 

devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa 

asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar 

a perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Caberá a contratada a segurar a garantia de qualidade da obra. A prefeitura fará inspeção do 

nível de qualidade através de seu pessoal técnico. 

 A empresa contratada deverá fornecer EPI’s (Equipamentos de proteção individual) aos 

funcionários, e possuir registro no CREA e responsável técnico pela execução com fornecimento da 

ART (anotação de responsabilidade técnica). 

 A CONTRATADA deverá fazer o controle tecnológico dos materiais a serem aplicados, 

conforme preconizado nestas especificações e metodologia vigente em obras de pavimentação. 

 Deverá ser feito e observado o controle de qualidade do material, controle da qualidade dos 

agregados, através de ensaios complementares preparação da pista, espessura e compactação das 

camadas, conforme normas e especificações pertinentes a esta frente de serviço. 

 

3. VISTORIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 

 Durante a construção das pontes a fiscalização fará vistorias periódicas para avaliar a boa 

execução das estruturas. Deverão ser encaminhadas à fiscalização e ao projetista possíveis 

alterações, dúvidas e modificações que aconteçam na obra. Caberá ao engenheiro projetista a 

análise de qualquer alteração no projeto original.  

 

4. PRAZO EXECUTIVO  

O prazo executivo das obras é 360 dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços 

(OS) emitida pela fiscalização municipal.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A CONTRATADA deverá elaborar um relatório técnico de finalização da obra e entregar ao 

fiscal competente. Este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente 

referenciadas por um relatório fotográfico. 

 Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial 

descritivo/especificações técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício 

construtivo, a FISCALIZAÇÃO receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo 

aprovar ou não o recebimento. Caso não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota 

informando o motivo estipulando prazo para que os serviços sejam adequados. 

 

6. AUTORIA DO PROJETO 

 A autoria do projeto é do Engenheiro Civil Heins Alfred Loebens inscrito do CREA/PA 

1518161383-PA. 

 

 

 

Itupiranga-PA, 02 de fevereiro de 2022. 
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Heins Alfred Loebens 

Engenheiro Civil 

CREA 1518161383-PA 


