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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM AAUQ 

(Areia Asfalto a Quente)

Especificação Técnica dos Serviços

Processo
Folha;__
Rubrica;

Introdução

Preliminares:
Esta especificação, juntamente com todas as peças dos projetos engenharia e complementares, bem como as 
especificações dos serviços, é parte integrante do plano de trabalho.

1. Serviços preliminares

1.1. Placa de Obra:

Deverá ser afixada em local visivel, em chapa metálica, nas dimensões e modelos recomendados pela Ministério 
das Cidades / CEF

1.2. Adequação à Acessibilidade:

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/04, que prevê a implantação e/ouadequação de rampas de 
acesso nas esquinas e locais estratégicos (praças, igrejas, órgãos públicos, etc.) para pessoas portadoras de 
deficiência fisica ou dificuldade de locomoção, serão feitas de acordo com o projeto anexo, com inclinação 
máxima de 8,33% e largura minima de 1,20m, para tanto, os passeios existentes serão demolidos e removidos, 
a área do terreno substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em concreto com 
acabamento áspero e antiderrapante, espessura de 07cm.

2. Pavimentação

2.1 - Regularização de Sub-Leito:

Para acerto do greide sobre o leito das ruas será feito a regularização do sub-leito existente commotoniveladora, 
com espessura de até 10 cm e a remoção do material excedente, se necessário.

ÍÇr

2.2 -Meio-fiospré-modadosde concreto 15mPA:

Serão assentados no alinhamento e nivelamento já previamente preparado quando da terraplanagem, 
respeitando a largura das calçadas, em valetas que serão reaterradas e compactadas, entre os meio-fios que 
serão moldados no local, usinado 15 MPA, dimensões 10 X 12 X 30 X 100 cm (face superior X face inferior X 
altura X comprimento), e reajunte em argamassa traçol ;3,5 (cimento e areia).

2.3 - Sarjeta de concreto :

Para permitir melhor escoamento das águas pluviais e superficiais serão executadas sarjetas em concreto 
usinado 15 MPA, 0,30 de base X 0,08 de altura, e reajunte em argamassa traçol :3,5 (cimento e areia), dos dois 
lados das ruas, respeitando o alinhamento dos meio-fios e o nível do pavimento acabado, que lançarão as 
águas coletadas nas outras canaletas das ruas subjacentes, já que a cidade, não possui rede coletora de áquas 
pluviais.

2.4- Base de solo estabilizado granulometricamente:








































































































