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ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO URBANÍSTICO 

TRECHO HUMAITÁ / BOA VIAGEM 

Foram avaliadas as peças gráficas apresentadas pela empresa FFA 

ARQUITETURA E URBANISMO LTDA nas quais verificamos a necessidade de 

adequação, revisão e complementação de diversos elementos de projeto 

listadas a seguir: 

1. Considerações gerais: 

• O carimbo apresentado nas plantas não é o oficial da Fundação. O 

carimbo oficial será enviado para que posso ser inserido em todas as 

pranchas;  

• As vagas para PCD e Idosos devem ser em concreto e não em 

bloquete de concreto Intertravado ou Paralelepípedo; 

• Retirar a pista tátil das faixas de pedestre; 

• Colocar cotas gerais que possibilitem o entendimento do projeto. 

2. URB-B 

• URB.B.001: 

• Rever o piso tátil. O piso de alerta deve ser diferenciado do de 

alerta por cor; 

• Detalhar como o piso de alerta será fixado na madeira; 

• Na área de ginástica o piso deverá ser em concreto; 

• Retirar as lixeiras com o padrão convencional e substituir por 

apenas duas (recicláveis e não recicláveis). 

• URB.B.002: 

• Falta muita informação. Devem ser colocados todos os pontos de 

coordenadas. 

• URB.B.004: 

• Indicar as juntas de dilatação; 

• Especificar a espessura e comprimento das placas da 

arquibancada; 

• Elaborar o projeto estrutural das escadas, contenções da 

arquibancada e dos canteiros. 
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• URB.B.005: 

•  Elaborar Projeto Estrutural das escadas com quadro de ferros, 

juntas de dilatação, indicando recobrimento e posicionamento das 

ferragens. 

• URB.B.006: 

• Complementar as cotas das vistas das alvenarias dos canteiros. 

• URB.B.007: 

• Rever especificação da trave (não é de futebol de salão); 

• Rever Mapa Chave; 

• Especificar e detalhar área e os equipamentos de ginástica (tipo de 

piso e fixação); 

• Rever especificação da fixação da tela em malha na estrutura do 

alambrado. 

3. URB-C 

• URB.C .001: 

• A vaga de estacionamento para PCD deverá ser em concreto e 

deve ter ligação dela com a calçada para garantir a segurança do 

usuário. 

• O concreto das calçadas deve ser de 35Mpa por conta da grande 

quantidade de acessos de garagem. Rever as juntas de dilatação e 

definir painéis de junta. 

• Rever a representação gráfica da pavimentação das vagas de 

estacionamento (está diferente da pavimentação da via embora seja 

igual).  

• URB.C .002: 

• Substituir os degraus da escada que foram especificados como 

meia tora de eucalipto tratado por pranchão; 

• Rever Mapa Chave; 

• Definir uma modulação para os montantes da escada em madeira. 

• URB.C .003: 

• Configurar as penas, pois a planta está muito confusa. 
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4. URB-D 

• URB.D .001: 

• Rever o piso tátil. O piso de alerta deve ser diferenciado do de 

alerta por cor; 

• Distinguir balizadores 1 e 2 por cor; 

• Vagas para PCD. Concentrar as vagas para PCD e Idosos e mudar 

o pavimento para concreto. 

• URB.D .002: 

• Colocar marcação das vagas de estacionamento de motos. 

• URB.D .003: 

• Configurar as penas, pois a planta está muito confusa. 

• URB.D .004: 

• O Título da planta deve ser modificado para “Locação de 

Canteiros”; 

• Devem ser colocados todos os pontos de coordenadas; 

• Ajustar as cotas. 

• URB.D .005: 

• Fazer projeto estrutural do pergolado  

• URB.D .008: 

• Elaborar cálculo estrutural das escadas. 

5. URB-E 

• Gerais: 

• Por se tratar de detalhes, esse grupo de plantas deve ser 

redistribuído nos projetos correspondentes mesmo que se repitam. 

• URB.E .001: 

• Detalhar as peças da gola de árvore; 

• Identificar nas plantas onde estão as rampas de veículos; 

• Detalhar os canteiros retangulares e circulares. 

• URB.E .002: 

• As vagas para PCD e Idosos devem ser em concreto; 

• As seções de pavimentação devem estar no projeto de 
pavimentação. 
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• URB.E .003: 

• Os flanges devem ser quadrados para garantir a fixação dos 
montantes de forma adequada. 

• URB.E .004: 

• Essa planta deixa de existir porque era referente a passarela que 
saiu do projeto. 

• URB.E .005: 

• Elaborar cálculo estrutural das escadas; 

• Dimensionar, elaborar o projeto estrutural e detalhes da grelha de 
concreto. 

 
Dessa forma, solicitamos a revisão do produto para o aceite como projeto 
entregue. 
 
 
Salvador, 11 de junho de 2019. 
 
 
 

_____________________________ 

Antônio Marmo  

Arquiteto – GPE/FMLF 
 

_____________________________ 

Cecília Mazza 

Subgerente de Projetos de Arquitetura – GPE / FMLF 

 

_____________________________ 

Jorge Moura 

Gerente de Projetos Especiais – GPE / FMLF 
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