
  
 

 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
TRAVESSIA EM NÍVEL EM CBUQ 

 
  O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada 
as normas técnicas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de 
EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS EM NÍVEL EM CBUQ, e foi orientado visando atender às 
exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
  A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material 
solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. 

 
2.0 EXECUÇÃO DAS TRAVESSIAS EM CBUQ 

 
2.1 Drenagem 

 
  Antes da execução da camada de CBUQ deverão ser instaladas galerias pluviais 
sobre as sarjetas para que estes sirvam de gabarito. Tais galerias serão em chapas 
pretas de aço com espessura de 1,5 mm dobradas nas dimensões constantes no projeto 
anexo, tomando-se o cuidado para que sejam medidos os desníveis entre o meio fio e a 
sarjeta nos dois lados da pista de rolagem visando o perfeito nivelamento à altura dos 
passeios existentes e tendo o cuidado para prever a espessura de no mínimo 1cm de 
recobrimento em cbuq visando à interseção das partes. 

 
 
2.2 Pintura de ligação para a camada de CBUQ 

 
  Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 
base, para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada 
subjacente. O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água na 
proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,40 a 0,60 litros/ m² de tal forma que a película de 
asfalto residual fique em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado é o caminhão 
espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado 
o espargidor manual. 

 
2.3 Concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q) 

 
  Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de 
pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura média de 10,0cm visando o mesmo 
nível dos  passeios adjacentes, com rampas longitudinais de 1 metro de largura até a 
altura final da travessia (conforme projeto) não devendo ter inclinação superior a 20% e 
composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação. 
  A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela 
Contratada e com as especificações de serviço do DAER ES–P16/91. 
  Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro 



  
 

 

  

acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a 
espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que 
proporcione uma superfície lisa e desempenada.  

 Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao 
tráfego. 

 
2.4  Sinalização horizontal 

 

  Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas 
ou acrílicas, nas cores branco e amarelo, inclusive microesferas, onde se fizer necessário. 
Deverá ser totalmente resistente à água e ao intemperismo.  

Deverá ser aplicada com película uniforme sobre pavimento limpo, seco e isento 
de óleos. 

 
3.0 SERVIÇOS FINAIS 

 
  A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos das 
construções. A pista de rolamento e seu entorno deverá ser entregue em perfeitas 
condições de uso e com as devidas limpezas realizadas. 
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