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Prefeitura Municipal de Cajuru
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO
CIDADE: Cajuru/SP

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.
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4 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA
Sobre a superfície existente, depois de limpa, receberá uma camada
ligante com RR2C.

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.

Os sinais de regulamentação deverão obedecer ao manual de
sinalização do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), conforme
códigos indicados no projeto.
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Esta sinalização é composta por taxas brancas. As taxas terão
dimensões e características regulamentadas. Serão utilizadas taxas
conforme indicado em projeto. Duração 03 anos.

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’’.
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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.

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.
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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 0,05 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.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: INFRA –ESTRUTURA URBANA( RECAPEAMENTO)
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJURU/SP
Este Memorial visa atender as exigências legais e técnicas desta Prefeitura para o recapeamento
1.

INTRODUÇÃO

LIMPEZA DO LOCAL A SER RECAPEADO
O local a ser recapeado será limpo mediante o emprego de vassouras mecânicas e lavado com a
utilização de caminhão pipa equipado com bomba de alta pressão e compressor pneumático.
Essa limpeza será feita até que o local do recapeamento esteja isento de sujeira de qualquer
espécie, inclusive materiais desagregados.
1.1. BASE ( já existente superfície betuminosa )
IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA
1.2 OBJETIVO
A imprimadura ligante betuminosa consistirá na aplicação de material betuminoso diretamente
sobre uma superfície betuminosa já existente, para assegurar a perfeita ligação com um novo
pavimento.
a) aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;
b) promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

1.3 MATERIAL
1.3.1 Emulsão Asfáltica
Na imprimação asfáltica ligante podem ser aplicados os seguintes materiais asfálticos: emulsão catiônica de ruptura rápida RR-1C e RR-2C; - emulsões asfálticas modificadas
por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS,quando indicadas em
projeto. As emulsões asfálticas de ruptura rápida modificadas por polímero devem
atender o especificado no anexo C, D, respectivamente ou a especificação que estiver
em vigor na época de sua utilização. Todo o carregamento de emulsão asfáltica que
chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de
resultados de análise dos ensaios de caracteriza- ção exigidos pela especificação,
correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias.
Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu
conte- údo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 3.2 Taxa de
Largo São Bento, 985 – Centro – Cep 14.240-000 – Tel (16)3667-3011 ou Fax (16)36671106.
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Aplicação A definição do teor asfáltico é obtida experimentalmente, no canteiro da obra,
variando a taxa de aplicação em função da superfície que irá receber a imprimação. A
emulsão deve ser diluída de forma que a taxa de ligante residual atenda o especificado
de acordo com D.E.R /SP
Tabela–1 CONSUMO DE MATERIAL E RESIDUO ASFALTICO

Tipo de imprimação Consumo de Material l/m² Resíduo Afáltico
l/m² imprimação ligante
0,4 a 0,7
0,3 a 0,5
imprimação auxiliar de ligação 0,3 a 0,6
0,2 a 0,4
pintura de Cura 0,3 a 0,6
0,2 a 0,4
1.3.2. Medição
A imprimação será medida em metros quadrados de área executada, obedecidas as larguras de
projeto. e devemos utilizar a improimiçao ligante RR-2C.
1.3.3. Pagamento
O pagamento dos serviços de imprimação será feito com base nos preços unitários contratuais,
em conformidade com a medição referida no item anterior. Este preço incluirá todo o serviço,
armazenamento, instalações e materiais necessários ao cumprimento deste serviço, toda a mão de
obra,
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do serviço.

2.0. PINTURA DE LIGAÇÃO :
Antes da execução da camada de revestimento em CBUQ será feita a avaliação do estado da
superfície pela fiscalização e definida a realização da pintura de ligação .
3.0. REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (3 cm)
3.1 Generalidades
Concreto asfáltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (emulsão RR-2C),
espalhado e
comprimido a quente sobre a base imprimida.
3.1.1 CBUQ
A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos da faixa B do DER/ES/P 16-91 ou outro
de uso consagrado, desde que aprovado pela fiscalização.
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA
4 – SINALIZAÇÃO

4.1 - 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.

Esta sinalização é composta por taxas brancas. As taxas terão
dimensões e características regulamentadas. Serão utilizadas taxas
conforme indicado em projeto. Duração 03 anos.

4.1.2 - ESPECIFICAÇÕES

4.1.3 - 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.
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A empreiteira deverá preencher e recolher ART( Anotação de Responsabilidade Técnica )
referentes a todos os serviços do escopo da presente etapa, anteriormente ao inicio da
mesma .
Deverão ser colocadas placas de identificação da obra contendo dados gerais da mesma
e da empreiteira, citando responsável(eis) técnico(s) pela execução da obra, CREA, etc.

Cajuru, 07 de JUNHO de 2018

ENGº ANTONIO TADEU DA SILVA
CREA 117.739/D-SP
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