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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente volume tem por objetivo descrever as atividades que deverão ser 

levadas a termo, bem como as soluções e respectivas metodologias adotadas no 

Projeto de Engenharia para Passeio Intertravado Nos Imóveis Municipais 

localizados nas ruas, Wilhelm Butzke, Benjamin Constant, Botuverá, Cuiabá, 

Goiânia, Inglaterra esquina com Rua Argélia, Inglaterra esquina com Rua Bulgária, 

Irma Gustmann lado ímpar, Irma Gustmann lado par, João Tesch, Marechal 

Floriano Peixoto, Mônaco, Oscar Piske, Irma Gustmann esquina com Rua Eugen 

Fouquet, Saudades e Rua Suécia. 

O Projeto ora apresentado pela Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio 

Ambiente da Prefeitura de Timbó, tendo como responsável técnico a Engº. Civil 

Tainara Hobold Fistarol e o Arq. E Urb. Edson José Pedron cujas principais 

referências são: 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – (anexo) 

 O Projeto é apresentado em um volume, cujas respectivas finalidades e 

matérias correspondentes: 

Na parte referente ao Relatório do Projeto é feita uma descrição dos serviços 

executados, bem como a apresentação dos resultados obtidos. Em relação à 

Memória Justificativa são expostos todos os estudos e projetos levados a efeito, 

apresentando as soluções adotadas. 

Todas as plantas, desenhos, detalhes construtivos e quadros necessários à 

execução do Projeto. 
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 5  

3. INFORMATIVO DO PROJETO 

 

O presente item tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do 

Projeto de Engenharia para Passeio Intertravado nos imóveis municipais 

localizados nas ruas, Wilhelm Butzke, Benjamin Constant, Botuverá, Cuiabá,  

Goiânia, Inglaterra esquina com Rua Argélia, Inglaterra esquina com Rua Bulgária, 

Irma Gustmann lado ímpar, Irma Gustmann lado par, João Tesch, Marechal 

Floriano Peixoto, Mônaco, Oscar Piske, Irma Gustmann esquina com Rua Eugen 

Fouquet, Saudades e Rua Suécia. 

Os serviços relacionados a este item contemplam:  

 Implantação de meios-fios junto aos bordos da faixa de tráfego e ciclofaixa, 

prevendo conforme a necessidade os rebaixos junto aos acessos;  

 Implantação de meios-fios no alinhamento do muro, quando não houver 

muro de travamento, e para execução de canteiros de arborização 

 Aterro dos passeios com material devidamente compactado e nivelado;  

 Execução de revestimento dos passeios com camada de brita graduada 

devidamente compactada e nivelada para posterior assentamento do piso podotátil 

e aplicação do passeio intertravado; 

  Implantação de passeios padronizados de piso intertravado e piso 

podotátil seguindo normas de acessibilidade para oferecer maior segurança para 

os transeuntes, independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 

percepção; 

Para implantação dos passeios foram utilizados os parâmetros técnicos 

estabelecidos pela normativa técnica NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
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4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

4.1. Considerações Iniciais 

Os Estudos Topográficos para elaboração do “Projeto de Engenharia para 

Passeio Intertravado nos Imóveis Municipais” foram elaborados e fornecidos 

pela Divisão de Topografia, da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio 

Ambiente da Prefeitura de Timbó. 

 

5.  PROJETO GEOMÉTRICO 

 

5.1. Considerações Iniciais 

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos 

elementos levantados na fase de estudos topográficos e na normativa técnica NBR 

9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

5.2. Metodologia Adotada 

O Projeto Geométrico das vias se desenvolvem objetivando a instalação do 

gabarito, efetuando-se os alargamentos necessários para implantação da largura 

dos passeios. A geometria do passeio segue as diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente. Nas ruas em que houver a 

necessidade de adequação do gabarito, o mesmo será executado, muros e cercas 

serão locados nos locais corretos. 

 

 

6. PROJETO PASSEIO INTERTRAVADO 

 

A elaboração do Projeto de Passeio Intertravado tem por objetivo definir os 

materiais que serão utilizados na confecção das camadas constituintes do passeio, 

indicando suas características e fontes de obtenção, determinando as espessuras 

das camadas, estabelecendo tipo do passeio e obtendo os quantitativos de 

serviços e materiais referentes à execução do passeio intertravado. 

 

6.1. Especificações Técnicas 

a) Os meio-fios pré-moldados de concreto, nas dimensões especificadas 

(15x13)x30x100cm, e meio-fios com 4x25cm, que serão utilizados para a 
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demarcação dos gabaritos das calçadas, deverão ser executados conforme a 

norma DNIT 020/2006 ES. A implantação deverá obedecer aos alinhamentos e 

cotas do Projeto Geométrico. Em seguida executar o rejunte dos meio-fios com 

argamassa de cimento e areia (traço 1:3). 

b) O concreto utilizado na confecção dos meios-fios deverá: 

 Apresentar resistência característica à compressão deverá ser no 

mínimo de 15 Mpa aos 28 dias. 

 Ser preparado de acordo como prescrito na norma ABNT NBR 6118/03. 

c) Nos passeios serão utilizados pavers de 6,0cm de espessura e 

resistência de 35 MPA, serão de formato retangular de (10,0x20,0)cm e serão de 

cor natural cinza ou amarelo, seguindo sempre o especificado em projeto, não 

será aceito diferença de tonalidade entre pavers. 

Para o preparo da sub-base a contratada deverá executar o nivelamento e a 

regularização da sub-base com macadame fino compactado, nos casos em que 

esta sub-base apresentar solo de má qualidade, o mesmo deverá ser removido e 

colocado macadame devidamente compactado. 

Nos casos em que o solo for de boa qualidade a contratada deverá executar 

o nivelamento e a compactação da sub-base para após colocar a camada de 

assentamento. 

A camada de assentamento é composta de areia média (podendo-se utilizar 

pó de brita), com espessura de 10,0cm adensada e nivelada. É fundamental que a 

qualidade da areia e a espessura da camada sejam constantes para que a 

superfície terminada do pavimento seja uniforme. Nesta etapa já deve estar 

prevista uma inclinação de 2% a 3% no pavimento para escoamento das águas 

pluviais, admitindo-se, no máximo, uma tolerância de 2,0cm em relação à cota do 

projeto. Caso chova muito, a areia molhada deve ser trocada por areia de umidade 

natural. 

Para nivelar as canchas utilizam-se réguas metálicas (alumínio) apoiadas 

sobre perfis de forma “T” ou canos (enterrados na própria areia). Recomenda-se 

que após a operação de nivelamento os operários não circulem sobre o colchão de 

areia. 

O transporte dos pavers deve ser feito de maneira organizada e cuidadosa, 

desde o local de produção até o local de aplicação, não devendo ser jogado um 

sobre o outro e devendo ser transportado de forma que sua integridade seja 

mantida.   
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Durante a colocação, se surgirem fendas entre os pavers, estes deverão ser 

levemente batidos com martelo de borracha, visando alcançar um ajuste perfeito, 

sendo sempre respeitados os detalhes de paginação de piso. 

Após o assentamento de toda pavimentação com paver deverá ser aplicada 

uma camada de areia fina para preenchimento das fugas, com espessura mínima 

de 1,0cm e com auxílio de uma vassoura. 

Não serão aceitas peças trincadas ou com cantos quebrados e ondulações, 

inclinações em desacordo com o especificado na pavimentação 

Para o perfeito acabamento junto ao meio-fio os pavers deverão ser cortados 

com disco próprio para a função. 

d) Os pisos podotátil serão assentados intercalados com o paver, conforme 

projeto, piso podotátil (direcional e de alerta) nas dimensões (20,0x20,0)cm, com 

6,0cm de espessura e resistência de 25 Mpa, conforme NBR 9050, devendo ser 

respeitado o mesmo nivelamento superior com pavimentação com Paver, e demais 

detalhes de acabamento, colocação e qualidade. 

 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

7.1. Considerações Iniciais 

Neste item encontram-se todos os serviços não relacionados anteriormente, 

e que visam a complementação dos trabalhos, como implantação de meios-fios, 

passeios e outros serviços a serem considerados. 

 

7.2. Outros Serviços 

Compreende ainda aos serviços complementares, eventuais reparos que 

deverão ser efetuados a fim de corrigir danos causados nas redes de água e 

drenagem pluvial, como ligações domiciliares, implantação de cercas de arame e 

muros de alvenaria. 

 

7.3. Quantitativos dos Serviços Complementares 

Apresentamos na planilha de orçamento todos os quantitativos dos serviços 

complementares, discriminados por serviços previstos no projeto. 

Estão apresentados no Projeto de Execução os detalhes construtivos dos serviços 

complementares e suas respectivas quantidades de materiais. 
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

 

8.1. Normas Gerais de Trabalho 

A empresa contratada vencedora deverá submeter-se à equipe de 

fiscalização, bem com ao Projeto de Engenharia para Passeio Intertravado nos 

Imóveis Municipais. 

Os serviços deverão obedecer ao traçado, as cotas, as seções transversais, 

as dimensões, as tolerâncias e as exigências de qualidade dos materiais indicados 

pela equipe de fiscalização, do Projeto e das Especificações de Serviços. Embora 

as medições, amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidência 

dessa observação, ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e 

materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de 

serviços. Sua decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser 

final. 

A contratada deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão 

adequada, mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até 

a sua conclusão, dentro do prazo requerido no contrato, como também será 

considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços. 

Todo o pessoal da contratada deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. Qualquer 

encarregado, operário ou empregado da contratada que na opinião da equipe de 

fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, 

desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, mediante solicitação por escrito da equipe de fiscalização, ser afastado, 

imediatamente pela contratada. 

A contratada deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade 

que venham a ser necessários para executar, satisfatoriamente, os serviços. Todos 

os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências 

dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. A equipe 

de fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer 

equipamento não satisfatório. 

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações 

vigentes. Caso a equipe de fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da 

contratada à apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos 

materiais acompanhados, quando necessário, dos ensaios de laboratório. 
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É de responsabilidade da contratada o controle tecnológico e apresentação e laudo 

Técnico de controle Tecnológico, e apensado a este, os resultados dos ensaios 

realizados em cada etapa dos serviços. 

Os ensaios e verificações serão executados pelo laboratório designado pela 

contratada ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela 

equipe de fiscalização. 

 

8.2. Segurança Preventiva 

A sinalização preventiva e indicativa para execução da obra deverá atender 

os seguintes itens: 

a) A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término 

desta adequar e manter a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela 

equipe de fiscalização, obedecendo as leis municipais vigentes. Qualquer incidente 

que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo não 

cumprimento da sinalização de obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade 

da empresa executora. 

b) As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade dos padrões de cores, durante todo o período de 

execução da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu 

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de fiscalização. 

c) Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente 

seguir os padrões da legislação vigente. As operações e encargos para a sua 

execução, inclusive fornecimento e instalação, não serão pagos diretamente, mas 

sim através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de 

serviços do contrato. 

 

A. Medição dos Serviços Executados 

 

a) Os serviços serão medidos com base no Manual de controle de qualidade 

intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”. 

b) A medição deverá ser composta por corpo de medição anexando 

planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de 

localização, para melhor detalhamento, físico e planilhas de quantitativos dos 

serviços executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra 

do período em questão. 
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c) A liberação e medições dos serviços, nas unidades previstas no projeto, 

seguirão as normas e especificações do DEINFRA/SC e do DNIT. Qualquer 

alteração nos componentes previstos deverá ser aprovada previamente pela 

Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Timbó. 

 

9. MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

Passeio Rua Wilhelm Butzke 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 0,8*24 = 19,2 metros 

 

- Paver 8cm na cor natural = 188,89 m² 

 

- Paver 6cm na cor natural = 175,96 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil 19,88 m²  

  

Passeio Rua Benjamin Constant 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 84+3+3+(3,2*17) = 144,4 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 239,33 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 16,80 m²  

 

 

Passeio Rua Botuvera 

 

- Áreas levantadas em software 
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- Meio fio 4x25cm = (3,2*18)+89,59+3+3 = 153,19 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 239,33 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 17,92 m²  

 

Passeio Rua Cuiabá 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 2+15+2= 19 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 27m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 3 m²  

 

Passeio Rua Goiânia 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+5+9,42+2 = 19,42 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 35,85 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 3,44 m²  

- Rebaixo calçada de concreto  = 2,04 m²  

 

Passeio Rua Inglaterra Esquina com Rua Argélia 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+25,7+9,42+2+(3,2*4) = 52,92 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 91,22 m² 
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- Paver 6cm Podotátil = 7,58 m²  

 

- Rebaixo calçada de concreto  = 2,04 m²  

 

Passeio Rua Inglaterra Esquina com Rua Bulgária 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 2+9,42+14,3+9,42+2+(3,2*3) = 46,74 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 81,85 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 7,73 m²  

 

- Rebaixo calçada de concreto  = 4,08 m²  

 

Passeio Rua Irma Gustmann Lado Ímpar 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+15+3+(3,2*2) = 27,4 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 40,72 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 3 m²  

Passeio Rua Irma Gustmann Lado Ímpar 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+15+3+(3,2*2) = 27,4 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 40,72 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 3 m²  
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Passeio Rua Irma Gustmann Lado Ímpar 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+12,8+3+(3,2*2) = 25,2 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 34,56 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 2,56 m²  

 

Passeio Rua João Tesch 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = (19*3,2)+3+3+110 = 176,8 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 295,42 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 22 m²  

 

 

Passeio Rua Marechal Floriano Peixoto 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 2+0,22+1,84+47,7+4,5+(3,2*8) = 81,86 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 200,58 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 10,56 m²  

 

- Rebaixo calçada de concreto  = 2,04 m 
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Passeio Rua Mônaco 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+87,67+3+(18*3,2) = 151,27 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 233,95 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 17,53 m²  

 

Passeio Rua Oscar Piske 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+65,77+3+(3,2*13) = 113,37 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 175,83 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 13,15 m²  

 

Passeio Rua Irma Gustmann Esquina com Rua Eugen Fouquet 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = 3+9+9,42+2 = 23,42 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 47,06 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 4,24 m²  

 

- Rebaixo calçada de concreto  = 2,04 m 

 

Passeio Rua Saudades 

 

- Áreas levantadas em software 
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- Meio fio 4x25cm = 3+15,12+3+(3,2*2) = 27,52 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 41,06 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 3,02 m²  

 

Passeio Rua Suécia 

 

- Áreas levantadas em software 

 

- Meio fio 4x25cm = (3,2*15)+3+73,67+3= 127,67 metros 

 

- Paver 6cm na cor natural = 196,67 m² 

 

- Paver 6cm Podotátil = 14,73 m²  
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MEMORIAL DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

 

1. SERVIÇOES INICIAIS 

 

1.1. PLACA DE OBRA: A estrutura da placa deverá ser feita de madeira, 

com chapa galvanizada e adesivada com as informações da obra. A contratada 

deve colocar em obra antes do início das atividades placa com dimensões 

(2,0x1,50) m em local a definir com a fiscalização, contendo dados da obra, prazo 

de entrega, responsável técnico, telefone de contato da empresa contratada, e 

outras informações que a contratante ache importante.  

 

1.2. LOCAÇÃO DE OBRA: A contratada fará a locação da obra 

rigorosamente conforme os projetos aprovados e leis municipais através de 

gabarito. 

 

2. PASSEIO 

 

3.1 E 3.2. Meio fio 4cm e 15cm: Serão colocados em locais descritos em 

projeto Meios-Fios de concreto pré-moldado com dimensões (4x25)cm 

(15x13)x30cm, possuindo acabamento liso sem imperfeições e com uma borda 

superior na maior dimensão arredondada com função viária. Os meio-fios serão 

rejuntados com argamassa de cimento e areia, própria para esta finalidade. 

3.3. Paver Natural: Serão utilizados pavers de 6,0cm de espessura sem 

reaproveitamento, e resistência de 35 MPA, serão de formato retangular de 

(10,0x20,0)cm e serão de cor natural cinza, seguindo sempre o especificado em 

projeto, não será aceito diferença de tonalidade entre pavers. 

O paver cinza com resistência de 35 MPA será utilizado para pavimentação 

da calçada. 

Para o preparo da sub-base a empresa deverá executar o nivelamento e a 

regularização da sub-base com macadame fino compactado que deverá ser 

nivelado e compactado para após colocar a camada de assentamento. 

A camada de assentamento é composta de areia média (podendo-se 

utilizar pó de brita), com espessura de 10,0cm adensada e nivelada. É fundamental 

que a qualidade da areia e a espessura da camada sejam constantes para que a 

superfície terminada do pavimento seja uniforme. Nesta etapa já deve estar 
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prevista uma inclinação de 2% a 3% no pavimento para escoamento das águas 

pluviais, admitindo-se, no máximo, uma tolerância de 2,0cm em relação à cota do 

projeto. Caso chova muito, a areia molhada deve ser trocada por areia de umidade 

natural. 

Para nivelar as canchas utilizam-se réguas metálicas (alumínio) apoiadas 

sobre perfis de forma “T” ou canos (enterrados na própria areia). Recomenda-se 

que após a operação de nivelamento os operários não circulem sobre o colchão de 

areia. 

O transporte dos pavers deve ser feito de maneira organizada e cuidadosa, 

desde o local de produção até o local de aplicação, não devendo ser jogado um 

sobre o outro e devendo ser transportado de forma que sua integridade seja 

mantida.   

Durante a colocação, se surgirem fendas entre os pavers, estes deverão 

ser levemente batidos com martelo de borracha, visando alcançar um ajuste 

perfeito, sendo sempre respeitados os detalhes de paginação de piso. 

Após o assentamento de toda pavimentação com paver deverá ser aplicada 

uma camada de areia fina para preenchimento das fugas, com espessura mínima 

de 1,0cm e com auxílio de uma vassoura. 

Não serão aceitas peças trincadas ou com cantos quebrados e ondulações, 

inclinações em desacordo com o especificado na pavimentação 

Para o perfeito acabamento junto ao meio-fio os pavers deverão ser 

cortados com disco próprio para a função. 

 

Podotátil: Será utilizado piso podotáctil de 6,0cm de espessura sem 

reaproveitamento, e resistência de 25 MPA, serão de formato retangular de 

(20,0x20,0)cm e serão de cor natural cinza, seguindo sempre o especificado em 

projeto, não será aceito diferença de tonalidade entre pavers. 

O piso podo táctil com resistência de 25 MPA será utilizado para 

pavimentação da calçada. Todo o processo de transporte, preparo e assentamento 

deverá seguir as mesmas orientações do item anterior. 

 

 

 

           

 


