Prefeitura Municipal de Cajuru
Estado de São Paulo

_____________________________________________________
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentação em diversas do município
CIDADE: Cajuru/SP
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Cajuru

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
1 – LIMPEZA DO TERRENO
O local onde será executada a pavimentação asfáltica deverá estar bem
limpo, ou seja, livre de qualquer material solto.

2 - ABERTURA DA CAIXA, MELHORIA E REFORÇO DO SUBLEITO
Consiste nos serviços de terraplanagem através de cortes e aterros com até
15 cm de altura e a conformação e compactação de camada final. Visa à
obtenção da superfície em condições adequadas para receber as demais
camadas

do

pavimento,

obedecendo

às

condições

geométricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto.

3 - BASE DE BRITA
Consiste nos serviços de aplicação de brita corrida com espessura de 15 cm
de altura e a conformação e compactação de camada final. Visa à obtenção
da superfície final do leito em condições adequadas para receber a camada
do pavimento, obedecendo às condições geométricas caracterizadas pelo
alinhamento, perfis e seções transversais do projeto.

4 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA
Sobre a superfície existente, depois de limpa, receberá uma camada ligante
com RR2C.
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5 - APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO EM CBUQ
A camada de rolamento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
com espessura de 0,03 cm.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA
1 – SINALIZAÇÃO

1.1 - Sinalização Horizontal:
A sinalização horizontal tem por objetivo auxiliar na organização do fluxo de
veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situações
com problemas geométricos e topométricos, além de salientar a sinalização
vertical.

1.1 - Sinalização Vertical:
Será realizada sinalização vertical composta por placas de logradouros
(nome de rua) e conforme indicado em projeto.

Os sinais de regulamentação deverão obedecer ao manual de
sinalização do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), conforme
códigos indicados no projeto.

Esta sinalização é composta por taxas brancas. As taxas terão
dimensões

e

características

regulamentadas.

Serão

utilizadas taxas

conforme indicado em projeto. Duração 03 anos.
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2 - ESPECIFICAÇÕES

2.1 - Sinalização Horizontal:
A tinta para a demarcação viária deverá ser à base de pintura acrílica na cor
branca. Deverá ser totalmente resistente à água e ao intemperismo.
A sinalização deve ser executada conforme o exigido na ABNT/ NBR
15.405:2006 - Sinalização horizontal viária – Tintas - Procedimentos para
execução da demarcação e avaliação.

Sinalização Vertical: As placas de logradouro devem ser cotadas em
chapa de aço galvanizada com poste de ferro, livre de qualquer defeito,
pintadas na cor azul e escrita em branco, medindo 0,20x0,40 cm e H=2,5m,
fixadas em brocas de concreto D= 25 e profundidade 0,70m, FCK 15 MPA,
montada com parafuso em poste de ferro D=2 1/2’’.

GUIA E SARJETA

1 - EXECUÇÃO
As medidas das guias e sarjetas deverão ser conforme desenho da seção
transversal anexa, não havendo deformação acima de 0,5 cm, na execução
das mesmas.

1.1 - Guias e Sarjetas
1.1.1 – Serão conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com
extrusora, guia 13 cm base X 22 cm altura, sarjeta 30 cm base X 8,5 cm de
altura.
1.1.2 – Serão assentadas sobre o berço comum (solo de boa qualidade),
sendo este umedecido e apiloado.
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1.1.3 - Deverão apresentar-se com superfície densa sem falhas e resistência
à compressão há 28 dias entre 150 a 200 Kgf/cm².

2.1 - Revestimento
2.1.1 - Serão revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3
espessuras 10 mm.

2.1.2 - Deverão ser linearmente perfeitas, do lado da faixa carroçável das
ruas.

2.1.3 - Após a moldagem deverão ser molhadas constantemente durante
sete dias, até completar a cura inicial, evitando a perda de água por
evaporação, não comprometendo a hidratação do concreto.

CALÇADA

1 - EXECUÇÃO
a) Regularização e compactação do solo: O leito dos passeios deverá ser
regularizado, com retirada e ou reposição de terra, até a perfeita
regularização dos mesmos, ficando o subleito pronto para receber o lastro de
pedra britada.
Antes da colocação do lastro de pedra britada deverá ser executada uma
perfeita compactação do solo, feito através de cepos de madeira.

b) Contrapiso: após o nivelamento e compactação do terreno, que receberá o
passeio publico, deverá ser executado um lastro de pedra britada e logo após
será executado um contra piso de concreto simples não estrutural, espessura
mínima de 0,07 cm, traço 1:3:4 (cim:areia:brita), perfeitamente regado e com
caimento mínimo de 2% para o lado da Via Publica.
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c) Revestimento do Piso: sobre o contra piso, deverá ser executado piso
cimentado desempenado manualmente, a fim de torná-lo antiderrapante e
com aspecto liso.

d) Rampas De Acessibilidade
- Deverá ser utilizadas rampas de acessos para deficientes, interligando a
Via, com o Passeio Publico. Esta rampa obedecerá a NBR 9050
“Acessibilidade de pessoas portadoras de Deficiências a Edificações,
Espaços, Mobiliário e Equipamentos Urbanos” e deverão ser executadas
conforme projeto anexo, em concreto simples traço 1:3:4 ( cim:areia:brita) fck
15 Mpa.

Cajuru, 23 de junho de 2017.

______________________________
ANTÔNIO TADEU DA SILVA
Engenheiro Civil
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