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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO                       

PLANO DE APLICAÇÃO 2021 

 

LOCAIS:  

1. Av Tancredo de Almeida Neves; 

2. Rua 13 de Maio; 

3. Rua das Indústrias; 

 

 

Situação atual 

 

 Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com uma 

precária situação de conservação, com trechos de guias e sarjetas deteriorados, causando 

transtornos nos acessos as vias principais e a outros Municípios da região.  

 

Situação proposta 

 

 Estamos propondo a revitalização do pavimento com reforço de subleito em locais sem 

suporte. Com a revitalização do revestimento proporcionaremos uma fluidez melhor no tráfego 

e uma durabilidade maior no pavimento. 

 

 Av Tancredo de Almeida Neves: execução de recapeamento, realizando fresagem do 

pavimento asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da 

fresagem, com o uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, 

objeto da varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor 

adesividade, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em 

uma área de 5.379,00m2m2 no trecho 01 e uma área de 7.000,22m2m2 no trecho 02 de 

recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 4.233m2 no trecho 01 e de 

2.200,00m2 no trecho 02, com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, 

aplicação de pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada 
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de base betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 

5,00cm de Concreto Asfáltico.  

 

 Rua 13 de Maio: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento 

asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, com o 

uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, objeto da 

varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor adesividade, 

execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 

3.242,40m2 de recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 

1.080,80m2 com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, aplicação de 

pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada de base 

betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm 

de Concreto Asfáltico. 

 

          Rua das Indústrias: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento 

asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, com o 

uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, objeto da 

varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor adesividade, 

execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 

5.044,59m2 de recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 

1.600,00m2 com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, aplicação de 

pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada de base 

betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm 

de Concreto Asfáltico. 

 

CANALIZAÇÃO DE TUBOS: deverão ser realizados os levantamentos dos tampões 

existentes visando o seu nivelamento com o asfalto novo, evitando depressões. Além disso, 

serão executados serviços de limpeza de bocas de lobo e das redes de drenagem ao longo das 

vias, impedindo que o material sólido existente cause entupimento dos ramais e galerias, 

visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais quando ocorrerem chuvas na 

região. 

 

Projetos 
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 As informações complementares poderão ser verificadas através dos projetos 

executivos de reconstrução e recapeamento asfáltico. 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, X de XXXX de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXx 

CREA nº XXXXXXXXXX 

Responsável Técnico 


