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1 INTRODUÇÃO 

O presente memorial especifica e determina os trabalhos a serem executados nas 

obras de pavimentação do Parque de exposições, localizado na rua João Batista 

Santana, bairro Parque de exposições da cidade de Ecoporanga/ES. A obra abrange 

uma área de 3882,14 m² considerando uma área de 3.264,86 m² de recapeamento de 

pista de rolamento e 617,28 m² de nova pavimentação.   

Este memorial descreve as principais características da obra, com especificações 

quanto aos conceitos e métodos construtivos, visando garantir a boa execução e a 

qualidade dos serviços constantes neste projeto.   

As normas, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e recomendados 

pela ABNT e toda a legislação em vigor referente a este tipo de obra, inclusive sobre 

segurança no trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas 

estivessem transcritas. 

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, 

devendo ser integralmente obedecidas, em conformidade com o cronograma 

aprovado. 

 

2 DADOS GERAIS  

Este documento objetiva estabelecer condições básicas que deverão ser atendidas, 

especificar materiais e fornecer informações necessárias para a execução da obra de 

pavimentação e recapeamento do parque de exposição localizado na rua João Batista 

Santana, bairro Parque de exposições da cidade de Ecoporanga/ES. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E LIMITES DO MUNICÍPIO 

Situado no noroeste do estado do Espírito Santo, localiza-se a cerca de 320km da 

capital do Estado e limita-se ao norte com os municípios de Nanuque-MG, Carlos 

Chagas-MG e Mucurici - ES; ao sul, com Vila Pavão - ES, Barra de São Francisco - 

ES e Água Doce do Norte - ES; ao leste, com Ponto Belo - ES e Nova Venécia - ES; 

e a oeste, com Ataléia - MG.  

O município possui uma área de 2.285,369km² e está localizado a uma latitude sul de 

18°22'15.23"e uma longitude oeste de Greenwich de 40°49'58.31". 

De acordo com a Lei Municipal nº. 1.431, de 25 de agosto de 2009, a organização 

administrativa do território do Município de Ecoporanga tem por base 08 (oito) distritos, 
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denominados: Sede, Cotaxé, Imburana, Joaçuba, Muritiba, Prata dos Baianos, Santa 

Luzia do Norte e Santa Teresinha, conforme a Figura 1.  

 
Figura 1 - Mapa dos Distritos do município de Ecoporanga/ES. (Fonte: IJSN, 2020). 

A sede do Município de Ecoporanga é subdividida em 09 (nove) bairros, denominados: 

Benedita Monteiro, Centro, Divino Espírito Santo, Homero Amante, Nossa Senhora 

Aparecida, Parque de Exposições, Santa Mônica, Santa Rita e Vila Nova. A Figura 2 

apresenta a demarcação dos limites dos bairros do Município de Ecoporanga.  
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Figura 2 – Divisão dos bairros do município de Ecoporanga/ES. (Fonte: IJSN, 2020). 

3 ESPECIFICAÇAO TÉCNICA 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Serão executadas das obras de pavimentação e recapeamento nas pistas de 

rolamento do parque de exposição localizado na rua João Batista Santana, bairro 

Parque de exposições da cidade de Ecoporanga/ES. 
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3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

As normas técnicas vigentes suas sucessoras, deverão ser os parâmetros mínimos a 

serem obedecidos para sua perfeita execução, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para os serviços em questão e de acordo com as normas vigentes 

nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto. 

3.3 PROVIDÊNCIA DE DADOS E INTEPRETAÇÃO 

- As cotas indicadas no desenho prevalecem sobre suas dimensões em escala; 

- As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificação deverão ser 

resolvidas pela contratante ou por seus representantes credenciados; 

- À empresa encarregada da construção é vetada qualquer modificação nos 

projetos, detalhes e especificação sem prévia autorização, por escrito, da contratante; 

- A contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar amostra e ensaios da qualidade 

dos materiais a serem empregados. 

 

3.4 DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

Como responsável pela execução das obras e serviços, a contratada deverá, por sua 

conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de 

necessidade devidamente comprovadas pela contratada, que deverão ser submetidas 

à aprovação da contratante. Somente poderão ser empregados na obra os materiais 

discriminados e especificados no projeto e nesta especificação técnica, que deverão 

ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com aprovação da 

contratante. 

É critério exclusivo da contratante a aceitação ou rejeição dos serviços, cabendo à 

contratada refazer, sem ônus para a contratante, qualquer trabalho não aceito pela 

fiscalização. Será responsabilidade da contratada a contratação de mão de obra 

inerente aos serviços a executar e a instalação de equipamentos necessários à 

execução das obras. A construtora será responsável por qualquer acidente decorrente 

das obras, causado a terceiros, mesmo que na via pública. 
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4 SERVIÇOS GERAIS 

4.1 CANTEIRO DE OBRAS 

4.1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES 

A Contratada providenciará a placa da obra, que deverá ser confeccionada de aço 

galvanizado, com as dimensões mínimas de 2,00 m x 4,00 m, e fixada em estrutura 

de madeira, conforme o padrão da Administração.  

A manutenção do bom estado de conservação e fixação da placa é de 

responsabilidade da contratada. A placa de obra deverá ser colocada em local visível, 

anteriormente ao início das atividades, conforme disposto no cronograma físico-

financeiro e planilha orçamentária, ficando a primeira medição condicionada à 

instalação da mesma.  

 

4.1.2 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, incluso prateleiras. 

O item remunera a execução de almoxarifado para armazenagem de equipamentos e 

materiais necessários à execução da obra utilizando chapa de madeira compensada.  

 

4.1.3 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso mobiliário. 

O item remunera a construção de vestiário e sanitário que será utilizado pelos 

trabalhadores da obra.  

 

4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.2.1 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água 

Limpeza das superfícies utilizando água e ar em alta pressão, afim de remover as 

impurezas e preparar a camada para as etapas posteriores. 

 
4.2.2 Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,20 m  

A regularização do terreno consiste no nivelamento na cota prevista em projeto e na 

compactação, de forma a preparar a superfície para recebimento da camada de lastro 

de brita. Os leitos das pistas receberão uma energia de compactação, suficiente para 

que não sofra deformações posteriores devido ao tráfego de veículos.  
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4.2.3 Lastro de brita, inclusive transporte da brita. 

Após a regularização do subleito, serão iniciados os serviços para a construção da 

base. A base de brita graduada consiste em uma camada de agregado com 20 cm de 

espessura. Tal mistura deverá ser distribuída sobre a regularização, seguida de 

compactação. A compactação da base deverá ser executada com rolo vibratório liso 

até atingir a densidade máxima, devendo ser iniciada nos bordos e progredir para o 

centro. A operação se completa quando não se notar mais depressões entre a faixa 

ocupada pelo rolo e as faixas adjacentes. 

 
4.3 PAVIMENTAÇÃO 

4.3.1 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica 

Será executada diretamente sobre a superfície da pavimentação existente, 

previamente limpa, formando uma película de material betuminoso que ligará o 

calçamento existente à camada de reperfilamento. A emulsão asfáltica catiônica a ser 

utilizada será a tipo RR-1C, com taxa de aplicação de 1,00 L/m². Anteriormente à 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída com água na proporção 1:1. Sua distribuição 

na superfície deverá ser efetuada por veículo apropriado (caminhão espargidor com 

bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento). Suas barras de 

distribuição devem possuir ajustes verticais e variações de larguras de espalhamento. 

Este equipamento deverá estar devidamente aferido. A emulsão não deverá ser 

aplicada no pavimento com temperatura ambiente inferior a 10° C ou em dias 

chuvosos. O controle da quantidade de emulsão espargida bem como da proporção 

do ligante na mistura é de responsabilidade da empresa contratada. 

 

4.3.2 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 

binder – exclusive carga e transporte. 

O reperfilamento do pavimento deverá ser feito somente após o período de cura da 

pintura de ligação, previamente aplicada sobre a superfície do calçamento. Deverá 

ser executado o reperfilamento do pavimento, conforme gabarito já existente, com 

camada de C.B.U.Q. de espessura e = 3,00 cm, perfazendo a extensão total do trecho. 

A composição da mistura deverá ser desenvolvida pela contratada, a qual deverá 

satisfazer os requisitos e tolerâncias de granulometria e percentuais de ligante a faixa 

solicitada em projeto e conforme especificação do DNIT. O espalhamento do C.B.U.Q. 
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na superfície deve efetuado com equipamento mecânico do tipo vibro-acabadora com 

dispositivo de nivelamento eletrônico, compactado a seguir com o rolo pneumático e 

liso vibratório. Deve-se atentar para que o espalhamento da mistura faça a correção 

das depressões longitudinais e transversais, bem como o preenchimento dos espaços 

ao redor das pedras irregulares do calçamento ou também de buracos e depressões 

da pista original, tornando a superfície uniforme segundo as declividades de projeto.  

 
4.3.3 Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de 

rolamento – exclusive carga e transporte. 

 
Sobre o reperfilamento, após a pintura de ligação, será executada a capa de 

revestimento asfáltico (capa de rolagem ou capa final). Caso a superfície do 

reperfilamento seja liberada para tráfego, deverá ser varrida ou lavada antes da 

execução da pintura de ligação da capa. Porém, se a capa de rolamento for executada 

sem tráfego sobre a reperfilagem, não há necessidade de execução desta etapa. A 

capa deverá ser feita somente após o período de cura da pintura de ligação, 

previamente aplicada sobre a superfície do reperfilamento. Deverá ser executada, 

conforme gabarito já existente, com camada de C.B.U.Q. de espessura e = 3,00 cm, 

perfazendo a extensão total do trecho. A mistura do C.B.U.Q. deverá ser uniforme e 

sua composição feita com agregados e cimento asfáltico do tipo CAP 50/70, no teor 

de 5,2 % de CAP 50/70 (ligante). A granulometria deverá satisfazer os requisitos e 

tolerâncias segundo o DNIT. Serão permitidas as seguintes tolerâncias para o controle 

geométrico do projeto: ±10,00 cm para largura da plataforma e ±10% quanto a 

espessura da camada de projeto. 

 

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS 
4.4.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). 
 
Transporte do material betuminoso considerando a referência mais próxima, 

localizado no Município de Colatina - ES até a sede do Município de Ecoporanga. Para 

a carga e descarga dos materiais serão utilizados caminhões basculantes, que 

deverão ter as caçambas limpas e conservadas para manter o bom estado dos 

materiais. O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) deverá ser produzido 

à quente na usina de asfalto, conforme os requisitos especificados neste memorial e 
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exigidos pelas normas vigentes. A massa deve sair do misturador e ser despejada 

diretamente em caminhões basculantes, para ser transportada até o local de 

utilização. Os caminhões que efetuarão o transporte da mistura deverão ser providos 

de lona para proteção e conservação da temperatura.  

 

 
Figura 3 –Distância Média de Transporte do material betuminoso. (Fonte: Google Maps, 2022). 

 

4.4.2 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 

30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km 

(unidade: TxKM). 
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Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida - RR é um sistema constituído pela 

dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas 

carregadas positivamente. Deverá ser sempre observada a temperatura ideal de 

aplicação em função de sua viscosidade, entretanto é empregada geralmente a 

temperatura ambiente podendo variar entre 10 e 40ºC. Nunca deve ser aquecida 

acima de 70ºC. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a 

recirculação do produto uma vez por semana. Evitar recirculação e bombeamento 

sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na 

operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar 

emulsões diluídas. Para o transporte da Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura 

Rápida – RR, as cargas dos carros tanques deverão ser completas a fim de evitar que 

a agitação altere as características. 

 
Figura 4 –Distância Média de Transporte de Emulsão Asfáltica. (Fonte: Google Maps, 2022). 

 

4.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

4.5.1 Mobilização e desmobilização 

Para mobilização e desmobilização foi levada em conta a distância média entre 

Ecoporanga – ES e a zona industrial de Colatina – ES, Considerou-se a capacidade 

de transportar ao mesmo tempo: dois rolos compactadores e dois tratores de pneus, 

vibroacabadora de asfalto e uma vassoura, totalizando 3 viagens de ida e volta. 
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5 DECLARAÇÕES FINAIS  

O local da obra será mantido permanentemente limpo e organizado, devendo a obra 

ser entregue completamente limpa. A contratada se responsabilizará de suprir a obra 

de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene 

dos operários. Também deverão ser obedecidas as boas técnicas, atendendo às 

recomendações da ABNT e estar disponíveis em canteiro a seguinte documentação: 

todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, 

diário de obra e alvará de construção.  

 

6 NOTAS GERAIS  

A execução das obras deverá ser precedida de projeto executivo, observando as 

seguintes recomendações:  

- Conferir medidas no local; 

- A critério da coordenação técnica ou fiscalização poderão ser feitos ajustes e 

adequações no projeto, com a supervisão do projetista responsável;  

- Quando da execução do projeto, confirmar as interfaces com projetos 

complementares.  

 

7 RECEBIMENTO DA OBRA 

A empresa deverá apresentar diário de obra a cada medição, sob pena de não 

recebimento da parcela. Também deverá ter a presença, pelo menos a cada 15 dias, 

do seu engenheiro responsável.  

Após a conclusão da obra a empresa emitirá declaração de conclusão de obra e 

solicitará vistoria e recebimento da mesma. 

 

7.1 RECEBIMENTO PROVISÓRIO  

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será 

passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão de fiscalização, 

especialmente designada para tal fim. O recebimento provisório só poderá ocorrer 

após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos 

e modificações, e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.  
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7.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO  

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 

dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido 

satisfeitas as seguintes condições: 

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições 

que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados;  

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de 

funcionários e fornecedores. 

Ecoporanga/ES, 04 de Maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Rafael Vinícius Cruz Fanti de Moraes 

Engenheiro Civil 
CREA-ES 0046471/D  


