PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLÍCAS

MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO:-

Prefeitura Municipal de Pedreira.

PROJETO:-

Pavimentação asfáltica e implantação de guias e sarjetas extrusadas padrão
prefeitura.

LOCAL:-

Ruas Joaquim Martins Barroso, Joaquim Martins Barroso (parte – 01), Leonilda
Malagudi Cabrelli no Jardim Santa Edwirges e Rua Benedito Donato no
Loteamento Vale Verde I – Município de Pedreira - SP

Especificações das Ruas:Rua Joaquim Martins Barroso – (Jardim Santa Edwirges)
Guias e sarjetas extrusadas
337,30m.
Pavimentação asfáltica
1.131,59 m2
Rua Joaquim Martins Barroso (parte – 01) – (Jardim Santa Edwirges)
Guias e sarjetas extrusadas
173,05m.
Pavimentação asfáltica
564,74 m2
Rua Leonilda Malagudi Cabrelli – (Jardim Santa Edwirges)
Guias e sarjetas extrusadas
457,37m.
Pavimentação asfáltica
1.260,59 m2
Rua Benedito Donato - (Loteamento Vale Verde I)
Guias e sarjetas extrusadas
704,53 m.
Pavimentação asfáltica
2.626,66 m2
JUSTIFICATIVA DO PROJETO:As presentes especificações referem-se aos serviços de pavimentação asfáltica, e guias e sarjetas
extrusadas, a serem executados nas vias urbanas citadas acima. Trata-se de uma melhoria das ruas e na
infraestrutura destas vias.
Outro fator que nos leva a decidir pela pavimentação destas ruas é a qualidade de vida dos
moradores e também uma melhor aparência física para nossa cidade, pois como as mesmas não estão
pavimentadas, a água da chuva causa assoreamento nas pistas e acúmulo de sedimentos nas valetas das
vias.
Para a elaboração deste projeto, também foi levado em consideração à análise das dificuldades e
problemas enfrentados pela Prefeitura para manutenção destas vias e boas condições de aproveitamento
pela comunidade.
TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS:As redes coletoras de águas pluviais que ainda não foram executadas ficarão sob responsabilidade da
municipalidade que se compromete a executá-las antes da ordem de início dos serviços da pavimentação.

SERVIÇOS PRELIMINARES:Será executada a Limpeza com a raspagem mecanizada no terreno de todas as ruas com
motoniveladoras retirando o excesso de vegetação e fazendo o nivelamento das ruas.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:PREPARO DO SUBLEITO:- Será feita a escarificação de 40 cm, os materiais serão, sempre, os materiais
existentes na área em que os serviços serão executados, excepcionalmente, quando for necessária a
importação serão utilizados materiais extraídos do mesmo local.
Compactação – após a obtenção do teor de umidade (umidade ótima) especificado, serão iniciadas as
operações de compactação com rolos compatíveis (pé de carneiro) com tipo de solo.
A compactação será executada progressivamente, das bordas para o centro da pista, até a obtenção dos
graus especificados que é de 95% PN. Durante a fase de compactação, deverá ser efetuada a verificação
das cotas obtidas, para que não seja necessário executar aterros na fase de acabamento.
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PREPARO DA CAIXA:- A empreiteira fará a preparação da base com brita corrida, será umedecida e
compactada a 100% do próctor normal.
IMPRIMAÇÃO:- Após o preparo da caixa será feita primeiramente uma pintura impermeabilizante
betuminosa com CM 30, e depois uma pintura ligante betuminosa com emulsão RR-1C.
REVESTIMENTO BETUMINOSO:- Deverá ser tomado o cuidado de impedir o transito de veículos sobre a
base recém impermeabilizada, por um período mínimo de 48 horas após sua execução.
Transcorrido o período acima descrito para “cura” da impermeabilização, deverá ser procedida à limpeza
do pavimento, com serviços de varredura, até a eliminação completa de materiais finos (exemplo: poeira)
outros, estranhos e prejudiciais à execução dos serviços.
O revestimento betuminoso do tipo cap. 50/70, a ser utilizado sobre a base impermeabilizada, usinado a
quente com espessura de 3 cm, recobrindo toda a extensão da largura das ruas e espalhada com
acabadora e compactada mecanicamente.
GUIAS E SARJETAS:As guias e sarjetas serão extrusadas assentadas diretamente sobre o terreno que deverá ser
apiloado energicamente com equipamento mecânico deixando uniformemente compactado, o material de
concreto do tipo fck 25 Mpa, lançado, com dimensões de 30 cm para a sarjeta, e 15 cm de largura e 22 cm
de altura para as guias e após deverá ser feito as escoras dos meios fios, em terra compactada nas costas
das guias.
Após a moldagem deverá ser passada uma desempenadeira com o formato da guia e sarjeta para acertar
a superfície das mesmas, diminuindo a rugosidade e facilitando o escoamento da água pluvial. Defronte as
entradas das garagens deverão ser feitos os rebaixos nas guias, permitindo o acesso de veículos.

OBSERVAÇÃO:É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica e do concreto das guias,
se de pavimentação nova ou de recuperação de pavimentos, devendo ser exigido da construtora o Laudo
Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços,
conforme exigências normativas do DNIT.
A liberação da última parcela está condicionada a entrega da documentação.

Pedreira, 10 de Setembro de 2.019.

ALEXANDRE ARIOLLI NASCIMENTO
Arquiteto e Urbanista – CAU A55142-2
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