FOTO AÉREA (GOOGLE EARTH)

LOCALIZAÇÃO / PLANTA BAIXA / SINALIZAÇÃO
N

2
RS 3

Rua Ver. Aldo Mazzotti

4

L

O

14,35

MER

Postes com tachões
32

Trajetória do piso podo-tátil-visual
(linha amarela sobre o passeio
LFO-3
público)

S

24

Área: 497,34m2

RS 3

CBUQ
existente

16,03

Não haverá piso podo-tátil-visual
sobre essa área (área não
referente à passeio público)

Coordenadas geográficas aproximadas (E3):

Coordenadas geográficas aproximadas (E2):

Latitude: 28° 43' 29.22" S
Longitude: 51° 42' 16.70" O

Latitude: 28° 43' 30.29" S
Longitude: 51° 42' 16.54" O
(prosseguimento do final dos 3.635,66m² a executar)

LEGENDA

(junto ao CBUQ existente)

Bocas de lobo existentes

Bocas de lobo a realizar

*

Os postes deverão ser pintados na cor amarela, em toda a sua circunferência até a altura
de 1,50 metros, com tinta retrorefletiva com esferas de vidro, para melhor observância e
sinalização de sua posição aos condutores de veículos.

largura da linha: 10cm

*

MER (Marca delimitadora de estacionamento): cor branca
*
largura da linha: 10cm

OBS 1: toda execução do pavimento asfáltico deverá ser ajustados os níveis de caimento
transversal junto ao meio-fio (sarjeta) e longitudinal da via, de modo a direcionar corretamente a
água pluvial precipitada para às sarjetas e para às bocas de lobo existentes, sem prejudicar a
drenagem, de modo a evitar o chamado "empoçamento" de água em pontos da via. Assim,
preservando as condições de drenagem da pista.

Área total aproximada de capeamento asfáltico:
497,34 m2

OBS 2: Na execução, atentar às alturas de meio-fio, as quais variam ao longo da via, de modo
que o futuro pavimento asfáltico não cubra/preencha completamente o "espelho" (altura do
meio-fio), o qual serve para o direcionamento da água pluvial para ás bocas de lobo, evitando o
empoçamento de água na faixa de rolamento e no passeio público. Assim, preservando as
condições de drenagem da pista.

embro

Rua XV de Nov

liga no
piso tátil
existente

do

Rua Pinheiro Macha

Rua São Pedro

PERFIL TRANSVERSAL (Rua Pinheiro Machado)
PERFIL TRANSVERSAL (via de largura 16,03m). E2 até E3. Comprimento aproximado: 32,00 metros

Faixa de rolamento
central. Largura 9,00m

Lateral variável (largura
média: 3,50m - 3,75m)
Camada de rolamento em CBUQ (local de estacionamento). Faixa C DNIT.
Espessura média: 4cm
(3cm rente ao meio-fio / 5cm no encaixe com a camada central)

Passeio público (existente). LARGURA 3,00M

Meio-fio em pedras basálticas (existente)
Camada lateral de reperfilagem
em CBUQ. Faixa B DNIT.
Espessura média: 3cm

Incl. 2%

Incl. 2%

Pintura para sinalização horizontal de trânsito

Lateral variável (largura
média: 3,50m - 3,75m)
Camada central de rolamento em CBUQ (em toda
área de faixa de rolamento central) Faixa C DNIT.
Espessura: 5cm

Camada central de reperfilagem em
CBUQ (em toda área de faixa de
rolamento central). Faixa B DNIT.
Espessura média: 4cm

Camada de rolamento em CBUQ (local
de estacionamento). Faixa C DNIT.
Espessura média: 4cm
(3cm rente ao meio-fio / 5cm no encaixe
com a camada central)

Camada lateral de reperfilagem
em CBUQ. Faixa B DNIT.
Espessura média: 3cm

Pavimentação asfáltica da Rua Pinheiro Machado,
no centro de Nova Bassano / RS - 4ª etapa (497,34m²)

Pavimentação em pedras basálticas (existente)

MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
MUNICÍPIO
DE NOVA BASSANO

LOCALIZAÇÃO / PLANTA BAIXA / SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua Silva Jardim, nº 505
CNPJ:87.502.894/0001-04

Limpeza com jato pressurizado com água e ar

Rua Pinheiro Machado, Centro

Rede pública de esgotamento pluvial (travessas já
existentes em alguns pontos).

Rede pública de esgotamento pluvial (principal) existente.
Pintura de ligação com emulsão RR-2C

IVALDO DALLA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PERFIL TRANSVERSAL
ENG. CIVIL FELIPE ZORTÉA
CREA RS209470

Março - 2021
INDICADA

2
497,34 m²
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