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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 
 

 

 
OBRA: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q. 
 
 
LOCAL: Rua Amapola, Prolongamento da Rua Coronel Manoel Ferreira e Rua Acácia 

(Jardim das Paineiras). 

 
 
 
 

Descrição 
 

1 – Recapeamento  
 
1.1 – Limpeza e lavagem do pavimento existente: Será aplicado o jato de água sob 
pressão a fim de que não fique qualquer detrito para o recape. 
 
1.2 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C: Será executada a imprimadura 

betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a 
imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente 
para receber o C.B.U.Q. 

 
1.3 – Regularização em C.B.U.Q: O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, 

após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos 
com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento.Camada de rolamento em 
C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 
centímetros de espessura média. Serão executados os serviços com revestimento 
em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora 
proporcionando uma espessura final de 0,03 m. Para compactação deverá atuar o 
rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos 
deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o 
suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo 
metálico, tipo tandem (peso operacional máx. >10ton). 

 
1.4 – Transporte: Foi considerada para a realização dessa obra a distância média de 

transporte, entre a usina e o município, resultando para referência de cálculo uma 
média de 63,00 Km. 

 
1.5 – Cargas e Manobras: Também é contemplada nesses serviços toda carga e 

manobra, incluso a descarga do C.B.U.Q com caminhão basculante de 10m³ na 
vibro-acabadora. 
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2 – Sinalização Viária 

 
Toda sinalização viária será executada inteiramente pela Prefeitura Municipal de 

Chavantes, de acordo com a Resolução nº 180, de 26 de agosto de 2.005 e 
Resolução nº 236, de 11 de maio de 2.007, conforme projeto de Sinalização Viária 
em anexo e declaração. 

 
 

3 – Projeto 
 
  Dimensões: Foi considerada, para a realização do projeto desta obra, as 

larguras, comprimento e as áreas das esquinas, para o preenchimento das ruas por 
total. 

 
 

 
 

Chavantes, 09 de março de 2020. 
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