PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento da Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com extensão da SP-349
Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosque. Trechos críticos entre a rotatória da
Praça da Bíblia e a rotatória do Cristo.
LOCAL: Perímetro Urbano.
CIDADE: Álvaro de Carvalho SP.

-TRECHO A SER RECAPEADO:
Execução de recapeamento asfaltico, na Av. Paulista e Paulo Bispo Sales com
extensão da SP-349 Rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosque, Trechos críticos entre a
rotatória da Praça da Bíblia até a rotatória do Cristo, totalizando 8.822,24m² de pavimento,
distribuídos em trechos críticos das duas pistas de rolamento, sendo 6,84m a largura
media nos dois sentidos das pistas de rolamento e 0,03m a espessura da capa de CBUQ
a ser aplicada.

- RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE
1- BASE: Será feito o acerto do greide das ruas com o preenchimento com brita dos
pontos onde o pavimento existente estiver desnivelado, regularizando assim a base que
devera ser limpa antes da aplicação da capa de rolamento.
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2- CAPA DE ROLAMENTO: CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE)
que é o produto resultante da mistura em equipamento apropriado de agregado minerais
(1,2 a 1,4 m³ de pedrisco / m³ de massa) e emulsão asfáltica, (160 a 180 l / m³) espalhado
e comprimido a com espessura igual a 3cm.
2.1) A capa de rolamento será executada sobre imprimadura ligante curada, após a sua
limpeza, que consiste na aplicação de uma camada de emulsão asfáltica sobre a base
existente, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando promover condições
de aderência entre a base e o revestimento.

Obs: A empresa que executar os serviços, devera dar garantia dos serviços.
O regime de execução devera ser por empreitada global.

Álvaro de Carvalho, 20 de julho de 2.019.

Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal

Gabriel José Braz Sola
Engº Civil - CREA 0601739230
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