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MEMORIAL DESCRITIVO

1. LOMBADAS

A implantação das lombadas deverá seguir as recomendações da
RESOLUÇÃO Nº 600 DE 24 DE MAIO 2016, que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de ondulação transversal (lombada física) em vias
públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de Trânsito
Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares
implantados transversalmente à via pública.
As lombadas serão de um único tipo, com as seguintes características:
 TIPO A:
a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem
superficial;
b) C (Comprimento): 3,70 m;
c) H (Altura): 0,08m < ≤ h ≤ 0,10m

2. TRAVESSIAS ELEVADAS

A implantação das faixas elevadas deverá seguir as recomendações da
RESOLUÇÃO N° 495 , DE 5 DE JUNHO DE 2014, que estabelece os padrões e
critérios para a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias
públicas. As faixas elevadas devem ter as seguintes características:

a) Comprimento: igual à largura da pista, garantindo as condições de
drenagem superficial;
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b) Largura da superfície plana (plataforma): 4,00 m e no total de 7,00 m,
garantindo as condições de drenagem superficial;
c) Rampas: o comprimento das rampas deve ser de 1,50 m, com inclinação
entre 5% e 10%;
d) Altura: deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 15 cm.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1.

Imprimação betuminosa ligante

O serviço será medido por área de superfície com aplicação de
imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²). O item remunera o
fornecimento, posto obra, de equipamentos e mão de obra necessários para a
execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços:
aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera
também os serviços de mobilização e desmobilização.
Após a execução de limpeza e secagem do pavimento deverá ser
realizado a aplicação da imprimação betuminosa ligante, “que consiste na
aplicação de película de material asfáltico sobre uma camada do pavimento, base
coesiva ou camada asfáltica, visando promover a aderência desta superfície com
outra camada de revestimento asfáltico subsequente”.
Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados
sobre a superfície da camada. O material asfáltico não deve ser distribuído com
temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.
A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante em função da relação temperatura - viscosidade; deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. O ligante
deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a
aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de
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ligante. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixála, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, devese trabalhar em meia pista, executando a imprimação da adjacente assim que a
primeira for liberada ao tráfego. Após a aplicação, o ligante asfáltico deve
permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou
ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado. Cabe à
contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada
antes de completada a cura ou ruptura. A imprimação ligante não deve ser
submetida à ação direta das cargas e da abrasão do trânsito. No entanto, a
fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito sobre
as imprimações ligante, após verificadas as condições de cura e ruptura.

3.2. Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente

O serviço será medido por volume de concreto asfáltico usinado quente
(CBUQ) acabado (m³), atendendo as medidas fornecidas neste memorial. O item
remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos e mão de obra
necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso
usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços:
 Execução de camada de concreto asfáltico;
 Compactação e acabamento final;
 Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Após a execução e cura da camada de imprimação ligante deverá ser
executado a camada em concreto asfáltico usinado a quente. “Concreto asfáltico é
uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características
específicas. É composta de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou
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não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler, e melhorador de
adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode ser
empregado como revestimento, camada de ligação, binder, regularização ou
reforço estrutural do pavimento. ”
Os caminhões tipos basculantes para o transporte do concreto asfáltico
devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal hidratada (3:1),
de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. Não é permitida a utilização de
produtos susceptíveis à dissolução do ligante asfáltico, como óleo diesel, gasolina
etc. As caçambas devem ser providas de lona para proteção da mistura. O
equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibroacabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento definidos no projeto. As vibro-acabadoras devem estar equipadas
com alisadores e dispositivos para aquecimento à temperatura requerida para a
colocação da mistura sem irregularidade. Devem ser equipadas com sistema de
vibração que permita pré-compactação na mistura espalhada.
O equipamento para a compactação deve constituir-se por rolos
pneumáticos com regulagem de pressão e rolo metálico liso, tipo tandem. O
equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura de forma
que esta atinja o grau de compactação exigido, enquanto está se encontrar em
condições de trabalhabilidade.
Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e
ferramentas:

a) Soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas
inacessíveis aos equipamentos convencionais;
b) Pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais.
c) Vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista.
d) Caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.
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Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto
asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10 ºC. A superfície deve apresentar-se limpa,
isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes
devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura.

3.3. Pintura de sinalização viária

Será medido por área de pintura executada (m²), conforme projeto
fornecido. O item remunera o fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de
pavimento através de faixas nas vias e demarcações, com tinta à base de resinas
vinílicas ou acrílicas, refletorizada com microesferas de vidro, nas cores amarelo e
branco. Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o
alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. Antes da
aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos
estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação.
A tinta deve ser uma mistura de resina, solventes, cargas e aditivos,
formando um produto líquido, que após a secagem forma uma película sólida,
opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao revestimento,
deve estar apta à adição de microesferas de vidro de modo que propiciem ao
material qualidades que atendam à finalidade a que se destina. As tintas devem
atender aos requisitos da NBR 13699. O recipiente da tinta deve apresentar-se em
bom estado de conservação, consideram-se como defeitos as seguintes
ocorrências: fechamento imperfeito; vazamento; falta de tinta; amassamento;
rasgões e cortes; falta ou insegurança de alça; má conservação; marcação
deficiente.
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Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às
esferas de vidro retrorefletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo
resultar em uma película fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada
a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período
de sua vida útil. As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas
NBR 6831(2) e NBR 14281(3). Os solventes usados na diluição da tinta ou
limpeza dos equipamentos é água potável.
Devem ser utilizados os seguintes equipamentos: escovas, compressores
para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar apropriadamente a
superfície a ser demarcada; motor de autopropulsão, compressor com tanque
pulmão de ar, com capacidade no mínimo 20% superior à necessidade típica de
aplicação, vazão de 3m³/min e pressão 7kgf/cm²; tanques pressurizados para
tinta, fabricados em aço inoxidável, ou aço carbono, material que requer
manutenção mais intensa, reservatórios para microesferas de vidro a serem
aplicadas por aspersão, agitadores mecânicos para homogeneização da tinta,
quadro de instrumentos e válvulas para regulagem, controle de acionamento de
pistolas, conta-giro, horímetro e odômetro, sistema de limpeza com solvente,
sistema sequenciador para atuação automática das pistolas de tinta, permitindo
variar o comprimento e a cadência das faixas, dispositivos a ar comprimido para
aspersão das microesferas de vidro, espalhadores, devendo apresentar
flexibilidade para troca de bicos, orifícios, adequando-se para aspergir
microesferas de quaisquer granulometrias e pressões entre 0,15 e 0,35 kgf/cm²,
sistemas limitadores de faixa, sistemas de braços suportes para pistolas,
dispositivos de segurança. - termômetro para quantificar a temperatura ambiente
do pavimento, um higrômetro para a umidade relativa do ar, trena e um medidor
de espessura.
Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente
estiver acima de 40ºC ou estiver inferior a 5ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2
horas antes da aplicação. A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das
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microesferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de solvente, para o
ajuste da viscosidade. Qualquer outra diluição deve ser expressamente
determinada ou autorizada pela fiscalização. Sempre que houver insuficiência de
contraste entre as cores do pavimento e da tinta, as faixas demarcatórias devem
receber previamente pintura de contraste na cor preta, para proporcionar melhoria
na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter as mesmas características da utilizada
na demarcação. Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no
mínimo 0,6 mm A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no
mínimo, 30 minutos após o término da aplicação. A aplicação pode ser mecânica
ou manual.
As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B devem ser adicionadas à tinta
na razão de 200 g/l de tinta, de modo a permanecerem internas à película
aplicada. As esferas de vidro retro-refletivas tipo I B, C ou tipo III devem ser
aspergidas concomitantemente com a tinta à razão de 350 g/m², resultando em
perfeita incorporação das esferas de vidro na película de tinta. O fornecedor ou
fabricante resinas acrílicas emulsionadas em água deve ser responsável pela
realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas
desta especificação:

a) Verificar visualmente as condições de acabamento;
b) Realizar controle geométrico, verificando sua obediência ao projeto.

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam
simultaneamente às exigências de materiais, execução e garantias estabelecidas
nesta especificação e discriminadas a seguir:
a) Materiais: Os critérios de aceitação dos materiais devem ser os previstos
nas normas técnicas correspondentes.
b) Execução: A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de
aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na sua
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integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser
refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional a Contratante, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a
perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor
não seja menor que 75 mcd/lx.m2. Quando, durante a vigência da garantia
se constate, em medição, valor inferior a 75 mcd/lx.m2, por falhas de
aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para a
Contratante, de forma a atender aos dispostos acima, dentro do prazo
fixado pela fiscalização. A medição da retro-refletância deve ser feita
conforme a NBR 14723(6). O serviço implantado deve ser garantido contra
perda da retro-refletividade ao longo da sua vida útil, cujo valor mínimo
deve ser de dois anos.

3.4.

Sinalização em placas

Será medido por área de placa instalada (m²). Cada lombada ou travessia
elevada deverá ter 02 placas, uma em cada sentido da via. O item remunera o
fornecimento de placa para sinalização vertical, constituída por: chapa de aço, nº
16, com tratamento. Deve atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço
para sinalização viária.

a) Tratamento: As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e
furadas, devem ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento
composto por: retirada de graxa, decapagem em ambas as faces, aplicação
no verso de demão de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente
especial para a galvanização de secagem em estufa.
b) Acabamento e Películas: As placas devem ser refletivas e devem
apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e
noturnos. Os sinais deverão ser executados com película adesiva
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retrorrefletivas. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou
semifosca.
c) Reforço das Placas de Aço: As placas devem ser estruturalmente
reforçadas com um perfil tipo T, de aço galvanizado ou aço patinável,
conforme ASTM A588(2), nas medidas 3/4” x 1/8”, para que mantenham-se
planas. Este reforço deve ser fixado à chapa horizontalmente, através de
solda a ponto, com tratamento de decapagem e demão de washprimer, à
base de cromato de zinco com solvente especial para galvanização de
secagem em estufa. Os reforços devem ser pintados na cor preta com
tratamento e primer adequado ao tipo de procedimento, após o processo de
soldagem.

3.5. Suporte das Placas

Será medido por quilo de perfil metálico fornecido e instalado (kg). O poste
de sustentação da placa deverá ser em tubo galvanizado a fogo de 2” ½,
espessura mínima de 2 mm, medindo 3,00 m de comprimento. O sistema de
fixação, parafusos, arruelas, porcas e outros elementos metálicos devem ser
galvanizados interna e externamente. O suporte deve ser chumbado no solo, com
profundidade de 0,50 m
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