
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PASSEIO PUBLICO 

 

    O presente memorial tem o objetivo de definir como deverá ser executado os passeios 

públicos com piso de paver conforme NBR 16537/16 da ABNT, no Municipio de 

Cunhataí, sendo lotes residenciais e ou comerciais, conforme leis do Município, e projeto 

padrão de passeio público acessível conforme anexo. 

NORMAS TÉCNICAS:  

    Para o projeto em questão foram observadas as seguintes normas técnicas: -Norma 

Brasileira NBR 9050/15 da ABNT (Norma Técnica de acessibilidade); -Norma Brasileira 

NBR 16537/16 da ABNT (Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação);  

DEFINIÇÃO DAS FAIXAS DE OCUPAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO:  

     A faixa de serviço, ficara localizada em posição adjacente à guia, com 70,00 (setenta 

centímetros) destinada à instalação de equipamentos e mobiliário urbano, à vegetação e 

a outras interferências existentes nos passeios. Assim como o rebaixamento de guia para 

fins de acesso de veículos em edificações, postos de combustíveis e similares localiza-se 

na faixa de serviço.  

     A faixa livre fica destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida 

de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infraestrutura, mobiliário, vegetação, 

floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de 

interferência permanente ou temporária, atendendo às seguintes características:  

- Possuirá largura mínima obrigatória de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura 

livre mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros);  

- Terá inclinação transversal não superior a 3 % (três por cento);  

- Terá inclinação longitudinal acompanhando a inclinação das vias lindeiras.  

- Possuirá superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição; 

 - Será livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica;  



 

 

- Será livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em toda sua 

largura, dentro da modulação original, em caso de interferências. 

 ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO:  

      Piso em paver com 6 cm de espessura. Nas passagens de veículos para entrada de 

garagens e estacionamentos, deverá ter 8 cm de espessura e malha de ferro; será feita a 

instalação de sinalização tátil e visual direcional na cor vermelha ao longo da faixa livre 

do passeio público. Observando a obrigatoriedade da utilização de guias direcionais de 

40 cm e para a correta aplicação da sinalização tátil e visual de alerta e direcional deve 

ser observada a norma ABNT NBR 16537:2016.  

      Concluindo que deverá ser seguido o projeto de passeio acessível padrão, conforme 

anexo. 

Cunhataí (SC), 06 de maio de 2022.  
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engenharia e arquitetura do Municipio de Cunhataí. 
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