
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: PROGRAMA - SDR: PROGRAMA CALÇADAS ACESSÍVEIS - CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS ACESSÍVEIS NAS ÁREAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Demanda 
nº: 36589 

LOCAL: AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA; AV. WILD JOSÉ DE SOUZA; RUA JOSÉ ANTONIO 
DE CAMPOS; RUA GUANABARA; RUA TAMEKISHI TAKANO; PRAÇA DA ÁRVORE; E RUA 
CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR - CENTRO - REGISTRO-SP 

1 OBJETIVO 

O presente tem o objetivo de demonstrar e limitar os serviços de acessibilidade em 
calçadas das áreas centrais e de unidades de saúde (hospitais e posto de saúde) dos 
municípios paulistas. Qualquer outra área fora das especificações acima não será aceita. 

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas 
a serem observadas para a execução das obras e serviços objeto desta seleção. 
Quaisquer acréscimos e/ou modificações necessárias para conclusão do objeto e de seu 
objetivo deverão ser suportados por meio de contrapartida do município, os projetos 
apresentados deverão oferecer elementos suficientes para a sua caracterização e para 
seu julgamento. Deverá ser adotada a planilha orçamentária e detalhes construtivos 
apresentados pela SDR como parâmetro dos serviços contemplados no programa 
calçadas acessíveis. Em caso de haver discrepâncias entre os desenhos do referencial e 
as especificações, prevalecerão as informações das especificações das Normas de 
acessibilidade. 

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para o 
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos 
construtivos usuais. 

3 NORMAS  

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas 
Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis vigentes. 



 

 

4 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas 
usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e 
rejeição prescritas nas Normas Técnicas em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada, não sendo aceitas aquelas 
cuja qualidade seja inferior àquela especificada. Em caso de dúvidas, a mencionada 
equipe poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. 

5 ESPECIFICAÇÕES 

As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais a serem 
observadas para a execução das obras e serviços. O responsável técnico do município 
terá integral responsabilidade pelo levantamento de materiais necessários para os 
serviços em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo outros itens 
necessários à conclusão da obra, como também os complementares, que constem ou 
não dos desenhos.  

O município deverá estar ciente das condições de trabalho no local e do planejamento 
da execução, de maneira que não haja descontinuidade nos serviços. 

Na construção ou adaptação das calçadas, passeios ou vias exclusivas de pedestres, os 
pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante. 

A inclinação transversal máxima admitida é de 2%, para pisos internos e de 3% para 
pisos externos. 

Recomenda-se que o material de revestimento das calçadas seja anti-reflexivo. Deve-se 
evitar os que contenham desenhos com muito contraste de cores que possam causar 
ilusão de ótica e sensação de insegurança, principalmente para pessoas com baixa 
acuidade visual. 

O material de revestimento das calçadas deve, ainda, evitar trepidações para as pessoas 
que usam cadeiras de rodas. 

As inclinações que um passeio e rampa seja considerado acessível e componha uma rota 
acessível, deverá ser conforme itens 6.3.3 e 6.6 da NBR 9050. 

As calçadas ou passeios devem prever uma faixa livre de circulação, livre de obstáculos 
e interferências, com, no mínimo 1,50m de largura. O mínimo admissível é de 1,20m; 
com altura livre de 2,10m 



 

 

Para garantir esse espaço de circulação livre de interferências, como postes, mobiliários, 
equipamentos urbanos, floreiras, rampas de acesso aos lotes e etc. é importante que o 
gestor municipal estabeleça regras oficiais para a sua observância. 

Para a travessia e acesso de pedestres às calçadas, os rebaixamentos (rampas) devem 
estar localizados na direção do fluxo de pedestres, podendo estar localizados nas 
esquinas ou em outro local da quadra. De acordo com a largura e as características das 
calçadas, os rebaixamentos podem ter diferentes formas, conforme o tipo 1 ou 2. 

É imprescindível que, no topo da rampa, junto à calçada, haja, obrigatoriamente uma 
faixa livre e em nível para garantir a manobra e a circulação de pessoas em cadeira de 
rodas, além de no caso da rampa localizada no meio da quadra (tipo 2), haver 
necessidade de sinalização com largura de 10 cm na borda do degrau formado pelo 
rebaixo da calçada, observando-se as condições locais. Consultar desenho referencial. 

O piso tátil de alerta deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvam riscos de 
segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve estar associado a 
faixas de cor contrastante com o piso adjacente. 

O piso tátil de alerta deve ser, obrigatoriamente, instalado nos seguintes locais: 
rebaixamento de calçadas, faixas elevadas de travessias, nas plataformas de embarque 
e desembarque ou pontos de ônibus, início e término de escadas ou rampas, sob o 
mobiliário urbano suspenso entre 0,60m e 2,10m e ao longo de toda a extensão de 
desníveis e vãos que possam oferecer riscos de quedas.  

O piso tátil direcional deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de 
linha-guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou 
externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação.  

O piso tátil direcional deve ser instalado nas áreas de circulação, na ausência ou 
interrupção de um águia de balizamento que indique o caminho a ser percorrido e em 
espaços amplos como calçadas. 

 

5.1 CALÇADAS (460,00 M²) 

Os materiais utilizados na regularização das áreas de calçadas serão os do subleito da 
plataforma implantada para a via. No caso de substituição ou adição de materiais, estes 
serão provenientes de ocorrências indicadas no projeto e deverão satisfazer às 
condições previstas na Especificação DNER-ES-299/97. 

Os materiais para a construção das lajes de calçadas de concreto deverão satisfazer às 
condições previstas na Especificação DNER-ES-330/97. A dosagem do concreto deverá 
satisfazer, no mínimo, Fck = 15 MPa. 



 

 

Equipamento 

Serão utilizados os seguintes tipos de equipamentos: 

a) Carro-tanque; 

b) Compactadores manuais vibratórios ou pneumáticos; 

c) Caminhões; 

d) Carregadeiras; 

e) Formas; 

f) Betoneiras ou centrais de concreto. 

Execução 

O subleito das calçadas deverá ser preparado, regularizado e compactado, do mesmo 
modo previsto para o canteiro central. 

Sobre a sua superfície será espalhado o concreto para a calçada ou colocadas lajes pré-
fabricadas. O concreto será confeccionado em central ou betoneira.  

A cura do concreto deverá ser efetuada após o acabamento das superfícies ou das peças, 
por meio de pintura impermeabilizante.  

Em qualquer dos casos, a superfície de concreto deverá ser aplainada com ferramentas 
próprias e desempolada. 

No caso de calçada feita "in loco", deverão ser confeccionadas juntas com espaçamento 
máximo de 3 metros. Os bordos dessas juntas ou das lajes pré-fabricadas deverão ser 
acabados com ferramentas próprias que os deixem ligeiramente arredondados e 
alisados.  

5.2 PISO PODOTÁTIL (1.860 M) 

De acordo com a NBR 9050/2015, o piso é caracterizado por textura e cor contrastantes 
em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de 
orientação, principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. São de dois 
tipos: piso tátil de alerta e piso tátil direcional. 

A aplicação deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no contrapiso. 
Para a fixação das placas, deve ser utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve 
estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que não forme 
desnível. 

5.3 RAMPAS ACESSÍVEIS (09 UNIDADES) 



 

 

Calçadas não devem ter degraus nem inclinações transversais acentuadas, e seu 
material deve atender às prescrições legais. Normas técnicas como a ABNT NBR 
9.050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (13.146/2015) regulam a construção e definem a inclinação das rampas, 
bem como seu cálculo. De forma geral, pisos internos podem ter inclinação transversal 
máxima de até 2%. Se forem externos, esta inclinação é de até 3%. 

7. LIMPEZA FINAL  

É de responsabilidade da empresa entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 
conservação. Todo o entulho deverá ser removido do terreno, e às suas expensas.  

A obra deverá ser entregue com qualidade dos serviços de limpeza final bem como pela 
entrega de todos os materiais e elementos que compõem a obra, em perfeito estado. 

 

Registro, 24 de novembro de 2022 

 

 

 
Vanessa Cabral Santos 
Engenheiro Civil 
CREA – 5070612569 

 
 
 
Luis Augusto Vaz de Arruda 
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras 
 


