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1. CONCEITOS
1.1 DESENHO UNIVERSAL

nais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações e quaisquer outros desta
mesma natureza.

É a concepção de produtos, ambientes,
programas e serviços a serem usados por
todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou de projeto específico.

2. RESPONSABILIDADE

1.2. ACESSIBILIDADE

Cada proprietário de imóvel é, por Lei,
responsável pelo trecho de calçada correspondente ao seu imóvel, ao longo da
sua testada para a via pública.

Utilização, com segurança e autonomia,
de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de
outros serviços e instalações abertos ao
público, de uso público ou privados de
uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida.

1.3. LINHA GUIA/MEIO-FIO

Elemento natural ou edificado (fachadas
das edificações, muretas, portões de
superfície contínua) que possa ser utilizado como referência de orientação para o
caminhamento por todas as pessoas,
especialmente aquelas com deficiência
visual.
Obs.: portões em grade não são considerados linhas guia (adaptado a partir do
conceito da ABNT NBR 9050/2015).

1.4. PISO TÁTIL

Sinalização a ser instalada no piso, caracterizada por textura e cor contrastantes
em relação ao piso adjacente, destinada
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 (adaptado a partir do
conceito da ABNT NBR 9050/2015).

Quem é responsável pelas calçadas?

O QUE DIZ
A LEI
“Os responsáveis por imóveis,
edificados ou não, lindeiros a vias
ou logradouros públicos dotados
de guias e sarjetas, são obrigados
a construir os respectivos passeios
na extensão correspondente de
sua testada, e a mantê-los sempre
em perfeito estado de conservação”.
“Os passeios obedecerão às
normas técnicas existentes, conjuntamente aos regulamentos a
serem expedidos”.
“Os passeios deverão ser mantidos
em perfeito estado de preservação, para que os pedestres neles
transitem com segurança, resguardado também seus aspectos estéticos e harmônicos”.

1.5. MOBILIÁRIO URBANO

Objetos instalados nas vias e nos espaços
públicos, tais como semáforos, postes de
sinalização e similares, fontes de água,
lixeiras, toldos, bancos, quiosques, termipadronização de calçadas
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3. CALÇADAS
Os pisos de calçadas e passeios devem
estar em harmonia com seu entorno, não
apresentar desníveis, usar materiais e
padrões apropriados ao tráfego de pessoas e constituir uma rota acessível aos
pedestres que nele caminham. Para
atender a essas necessidades, precisam
oferecer, entre outras qualidades, uma
superfície regular (sem buracos), antiderrapante e sem obstáculos. Não podem,
em nenhuma hipótese, ter rampas e
degraus de imóveis sobre eles, nem
possuir interferências que impeçam os
cidadãos de se locomover.

3.1 PADRÕES DE CALÇADAS

3.1.1 Calçada tipo 1
Largura da calçada ≤ 1,20 m com piso
tátil.

Meio-fio

Passeio
inclinação máx. 2%

Piso tátil

Alinhamento
predial

Via

0,4m

0,4m

0,4m

Faixa livre mín. 1,20m

Passeios executados anteriormente à
publicação da Portaria devem atender às
regras de transição contidas no Padrão
vigente.

* Não se recomenda implantação de
mobiliário urbano
• Deverá ser toda pavimentada;
• Não existe área permeável;
• Não deverão ser plantadas árvores.
3.1.2 Calçada tipo 2
Largura da calçada ≤ 1,20 m sem piso
tátil, edificação junto ao passeio e/ou
elemento guia.

O QUE DIZ
A LEI
“As concessionárias de serviços
públicos ou utilidade pública e as
entidades a elas equiparadas são
obrigadas a reparar os passeios
danificados na execução de obras
ou serviços públicos”.

Meio-fio

Passeio
inclinação máx. 2%

Alinhamento predial

A execução de novos passeios ou adequação de passeios existentes deverá dar
continuidade à inclinação do passeio
vizinho, sempre que ele esteja executado
corretamente. Será aceito o uso do paver
(20x10x6/8/10), sempre na cor cinza
claro.

Via

Faixa livre mín. 1,20m

* Não se recomenda implantação de
mobiliário urbano.
• Deverá ser toda pavimentada;
• Não existe área permeável;
• Não deverão ser plantadas árvores.

padronização de calçadas
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3.1.3 Calçada tipo 3
Largura da calçada de 1,20 m < largura
da calçada < 1,50 m com piso tátil.

Meio-fio

Passeio
inclinação máx. 2%

Piso tátil

Alinhamento
predial

Via

Faixa de serviço mín. 0,70m

Passeio
inclinação máx. 2%

Piso tátil

Alinhamento
predial

Via

0,60 m

0,4m

0,5m

Faixa livre 1,50m (largura recomendável)

• Faixa livre de 1,20 m para o trânsito de
pedestre;
• Deverá ser toda pavimentada;
• Não existe área permeável;
• Não deverão ser plantadas árvores.

Meio-fio

Passeio
inclinação máx. 2%

• Faixa livre de 1,20 m para o trânsito de
pedestre (obrigatório);
• Deixar junto ao meio-fio faixa de serviço de no mínimo 0,70 m;
• Permitido plantio de árvores na faixa de
serviço;
• É facultado deixar área permeável junto
ao alinhamento predial, desde que tenha
a mesma largura da área permeável junto
ao meio-fio.
3.1.6 Calçada tipo 6
Largura da calçada ≥2,00 m sem piso
tátil, edificação junto ao passeio e/ou
elemento guia.

Alinhamento predial

3.1.4 Calçada tipo 4
Largura da calçada de 1,20 m < largura
da calçada < 1,50 m sem piso tátil, edificação junto ao passeio e/ou elemento
guia.

Faixa livre mín. 1,20m
Largura da calçada (a partir de 2,00m)

Meio-fio

Alinhamento predial

Meio-fio

Passeio
inclinação máx. 2%

Via

Via

Faixa de serviço mín. 0,70m

Faixa livre mín. 1,20m
Largura da calçada (a partir de 2,00m)

Faixa livre 1,50m (largura recomendável)

• Faixa livre de 1,20 m para o trânsito de
pedestre;
• Deverá ser toda pavimentada;
• Não existe área permeável;
• Não deverão ser plantadas árvores.
3.1.5 Calçada tipo 5
Largura da calçada ≥2,00 m com piso
tátil.

3.1.7 Calçada tipo 7
Largura da calçada ≥2,00 m com piso
tátil, faixa de serviço verde.
• Faixa livre de 1,20 m para o trânsito de
pedestre (obrigatório);
• Deixar junto ao meio-fio faixa de serviço de no mínimo 0,70 m, verde (plantio
de grama);
• Permitido plantio de árvores na faixa de
serviço;

padronização de calçadas
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Meio-fio

Canteiro

Passeio
inclinação máx. 2%

Piso tátil

Alinhamento
predial

Via

Faixa de serviço mín. 0,70m

Faixa livre mín. 1,20m
2,00 m

• É facultado deixar área permeável junto
ao alinhamento predial, desde que tenha
a mesma largura da área permeável junto
ao meio-fio.

Meio-fio

Canteiro

Passeio
inclinação máx. 2%

Alinhamento predial

3.1.8 Calçada tipo 8
Largura da calçada ≥2,00 m sem piso
tátil, faixa de serviço verde, edificação
junto ao passeio e/ou elemento guia.

Via

Faixa de serviço mín. 0,70m

Faixa livre mín. 1,20m
Largura da calçada (a partir de 2,00m)

• Faixa livre de 1,20 m para o trânsito de
pedestre (obrigatório);
• Deixar junto ao meio-fio faixa de serviço de no mínimo 0,70 m, verde (plantio
de grama);
• Permitido plantio de árvores na faixa de
serviço;
• É facultado deixar área permeável junto
ao alinhamento predial, desde que tenha
a mesma largura da área permeável junto
ao meio-fio.
3.1.9 Guia rebaixada acesso de veículos
Os acessos de veículos não podem
ocupar largura superior da faixa de serviço que compõe a calçada.
* C = dimensão da faixa de serviço.

Notas:
1. Nos lotes de esquina deve ser observada resolução Contran nº 38 de
21/05/1998.
2. A guia rebaixada deverá ter dimensão
máxima de 4,00 m, podendo existir num
mesmo lote 2 guias rebaixadas desde
que afastadas 5,00 m uma da outra, ou
juntas com dimensão máxima de 8,00 m,
conforme Código de Edificações vigente.
Nas áreas de acesso aos veículos, a concordância entre o nível do passeio e o
nível do leito carroçável da rua, decorrente do rebaixamento das guias, deverá
ocorrer numa faixa de no mínimo de 0,50
m e o máximo de 0,70 m, nunca interferindo na inclinação transversal da faixa
livre de circulação, que continuará em 2%
ou 3%, de acordo com a legislação vigente.
• Deverá possuir um degrau separador
entre o nível da sarjeta e a concordância
com o rebaixamento, com altura média
de 3 cm.
• Recomenda-se que o rebaixamento
para acesso de veículos seja executado
padronização de calçadas
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dentro do conceito de faixa de mobiliário,
junto à guia, não obstruindo a faixa livre
de circulação.
• Deverá obrigatoriamente ser prevista
aba de acomodação lateral para os rebaixamentos de guia destinados ao acesso
de veículos quando estes intervierem, no
sentido longitudinal, em áreas de circulação ou travessia de pedestres.
• Em entradas de estacionamentos a
faixa de circulação não deve ser interrompida nem rebaixada.
• As calçadas limítrofes dos postos de
serviço e abastecimento de combustíveis
que servem de acesso a veículos deverão
ser demarcadas, em toda sua extensão,
com faixas de passagem de pedestres.

O QUE DIZ
A LEI
Os locais destinados a postos de
gasolina, oficinas, estacionamentos
ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas
devidamente identificadas, na
forma regulamentada pelo CONTRAN (Código Brasileiro de Trânsito – Art. 86).

3.1.10.2 Acesso tipo 2
Calçada sem faixa de serviço, guia rebaixada e acesso edificação sem gradil/portão deverá ser sinalizado com piso tátil
alerta no alinhamento predial.

CANTEIRO
Localizado na faixa
de serviço

SINALIZAÇÃO TÁTIL
Quando não há guia
de balizamento.
RAMPA DE ACESSO
Deve ser localizada na
faixa de serviço.

Nota: Quando existir muro/guia de balizamento no alinhamento predial não é
necessário o piso tátil.
3.1.10.3 Acesso tipo 3
Calçada com faixa de serviço verde, guia
rebaixada e acesso edificação sem guia
de balizamento deverá ser sinalizado com
piso tátil.

CANTEIRO
Localizado na faixa
de serviço

SINALIZAÇÃO TÁTIL
Quando não há guia
de balizamento.
RAMPA DE ACESSO
Deve ser localizada na
faixa de serviço.

3.1.10 Acesso de veículos - sinalização
Os acessos de veículos deverão ser sinalizados, conforme imagens abaixo
3.1.10.1 Acesso tipo 1
Calçada com faixa de serviço verde, guia
rebaixada e acesso edificação sem gradil/portão deverá ser sinalizado com piso
tátil alerta no alinhamento predial.

CANTEIRO
Localizado na faixa
de serviço

SINALIZAÇÃO TÁTIL
Quando não há guia
de balizamento.
RAMPA DE ACESSO
Deve ser localizada na
faixa de serviço.

3.1.10.4 Acesso tipo 4
Calçada sem faixa de serviço, guia rebaixada e acesso edificação sem guia de
balizamento deverá ser sinalizado com
piso tátil.

CANTEIRO
Localizado na faixa
de serviço

SINALIZAÇÃO TÁTIL
Quando não há guia
de balizamento.
RAMPA DE ACESSO
Deve ser localizada na
faixa de serviço.

3.1.11 Calçada – Faixa livre
Toda calçada deverá ter inclinação transversal máxima de 2%, livre de qualquer
obstáculo.
FAIXA LIVRE
Largura mínima 1,20m
Destinada exclusivamente para circulação de
pedestres. Deve ser desobstruída de
qualquer tipo de mobiliário urbano e de
outras interferências.
Inclinação máx. 2%

FAIXA DE SERVIÇO
Largura mínima 0,70m
Área destinada a colocação de mobiliário
urbano, vegetação, postes, placas de
sinalização, etc.
Inclinação máx. 2%

OBS: NÃO É NECESSÁRIO A DIFERENCIANÇÃO DE PISO
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3.1.12 Rampa pedestre – calçadas
Nas calçadas menores que 1,20 m recomenda-se o rebaixamento total da calçada no sentido transversal e o rampeamento no sentido longitudinal com inclinação não superior a 8,33% e colocação
de piso tátil.

• as tampas e grelhas devem ser niveladas pelo piso da calçada, sendo os ressaltos ou juntas de dilatação embutidos
no piso, transversalmente ao sentido do
caminho;
• as juntas de dilatação, grelhas e eventuais frestas existentes devem possuir entre
elas vãos máximos de 1,5 cm, locados
transversalmente ao sentido do caminho;
• se houver algum ressalto nas tampas e
grelhas de exaustão, devido a problemas
de declividade topográfica ou escoamento de águas pluviais, este não poderá
ultrapassar 1,5 cm de altura; e as tampas
devem ser chanfradas com inclinação de
1:2(50%);
• a textura das superfícies das tampas
não podem ser similar à dos pisos táteis
de alerta e direcionais;
• nas obras de infraestrutura que exijam
quebra da calçada, as faixas livres de
circulação dever ser refeitas em toda a
sua largura, não sendo admitidas emendas longitudinais no acabamento. Emendas transversais, quando necessárias,
devem ser perpendiculares ao sentido do
caminho.

5. GUIAS E/OU
MEIO-FIO
4. INFRAESTRUTURA
SUBTERRÂNEA
Para garantir total segurança, bem-estar
e mobilidade aos usuários da via, a locação dos acessos às instalações da infraestrutura subterrânea deve seguir as
seguintes orientações:
• as tampas de acesso a poços de visita,
grelhas e equipamentos devem ser locadas fora da faixa livre, não causando
obstrução ao trânsito dos pedestres.
Poderão ser implantadas na faixa de
mobiliário, junto com a vegetação e o
mobiliário urbano;

A guia e/ou meio fio construída em concreto (extrudado ou pré-moldado) segue
o desenho geométrico das calçadas,
esquinas e cruzamentos, tendo como
funções:
• criar barreiras físicas entre a via e a
calçada, propiciando um ambiente
seguro ao pedestre, e facilitando o escoamento das águas pluviais;
• define parâmetros para ordenar a
travessia de pedestres e a conversão de
veículos;
• rebaixadas e sinalizadas orientam a
travessia de pedestres e os acesso de
veículos às edificações;
As guias e/ou meio-fio devem seguir o
padrão estabelecidos pelo Município de
Videira.
padronização de calçadas
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como “calçada verde”, aumentando a
permeabilidade do solo;
• não deve ser executada próxima à
esquina ou cruzamentos;
• deve prever a ausência de obstáculos
verticais ou interferências horizontais
quando próxima ao acesso das edificações lindeiras;
• a utilização de “faixa de mobiliário
separadora” é interessante em áreas com
tráfego intenso de veículos;
• obras temporárias, de manutenção ou
instalação dos equipamentos e mobiliários, que interfiram no passeio devem ser
sinalizadas e isoladas, assegurando uma
largura mínima de passagem de 1,20 m,
ou desvio pelo leito carroçável, através
de rampa provisória, com largura mínima
de 1,00 m e inclinação de 10%.

6. FAIXA DE SERVIÇO
(mobiliário e equipamentos)

Localizada em posição adjacente à guia,
esta área deve ser destinada à instalação
de equipamentos e mobiliário urbano, à
vegetação e outras interferências existentes nas calçadas, como tampas de
inspeção, grelhas de exaustão e drenagem de concessionárias de serviços,
lixeiras, postes de sinalização, iluminação
pública e eletricidade.

O QUE DIZ
A LEI
“A instalação do mobiliário urbano
nos passeios, tais como telefones
públicos, caixas de correio, cestos
de lixo, bancas de jornal e outros,
não deverá bloquear, obstruir ou
dificultar o acesso de veículos, o
livre trânsito dos pedestres, em
especial dos deficientes físicos,
nem a visibilidade dos motoristas,
nas confluências das vias”.

7. FAIXA LIVRE

A faixa de mobiliário (serviço) funciona
como elemento separador entre a calçada e a via de tráfego.
Orientações sobre a faixa de mobiliário
(serviço)
• ela pode ser pavimentada ou funcionar

Trata-se da área destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de obstáculos, equipamentos
urbanos ou de infraestrutura, mobiliário,
vegetação, floreias, lixeiras, rebaixamento
de guias para acesso de veículos ou
qualquer outro tipo de interferência,
permanente ou temporária.
Deve atender as seguintes características:

padronização de calçadas

09

• superfície regular, firme, contínua e
antiderrapante sob qualquer condição;
• inclinação longitudinal acompanhando
o greide da via, recomenda-se inclinações não superiores a 8,33 % (1:12);
• inclinação transversal da superfície
máxima admissível de 3%;
• Os desníveis de qualquer natureza são
admitidos somente até a altura de 0,5
cm. Desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm
devem oferecer inclinação de 50% (1:2).
Acima de 1,5 cm, os desníveis serão tratados como degraus.
• a altura mínima livre de interferências,

O QUE DIZ
A LEI
“Na construção ou reconstrução
dos passeios deverão ainda ser
observadas as seguintes exigências:
Os passeios deverão ser construídos sem mudanças abruptas de
nível ou inclinações que dificultem
o trânsito seguro de pedestres,
observados os níveis imediatos
dos passeios vizinhos já executados.
Os degraus e rampas são permitidos quando a declividade do
logradouro os exija.
As canalizações para escoamento
de águas pluviais e outras deverão
passar sob os passeios.
Os passeios das vias com declividade de até 12% não poderão
apresentar, no sentido longitudinal,
degraus ou desníveis.
Os passeios das vias com declividade acima de 12% deverão ser
subdivididos longitudinalmente em
trechos com declividade máxima
de 12%, e acomodados em
degraus de altura máxima de 17,5
cm.

Conforme a declividade da via e a
conseqüente impossibilidade, o
passeio poderá também apresentar escadarias, cujos degraus
devem ter altura entre 16 cm e 18
cm e piso de 28 cm a 32 cm.
Deverá estar em conformidade
com o padrão da NBR”.
tais como vegetação, postes de iluminação, marquises, faixas, placas de identificação, toldos e luminosos é de 2,10 m.
• onde a largura total da calçada permitir,
a faixa livre deve ser posicionada preferencialmente no seu eixo longitudinal,
restando as áreas remanescentes junto à
guia e ao alinhamento dos imóveis.
• quando a largura da área remanescente
resultar igual ou inferior a 0,60 m, a faixa
livre deve ser implantada junto ao alinhamento dos imóveis.
• quando a largura da calçada permitir
apenas a implantação da largura da faixa
de circulação mínima, sem área remanescente resultante, devem ser executadas
providências tais como: alargamento da
calçada; remoção de obstáculos físicos,
inclusive postes e arborização.

8. FAIXA DE ACESSO
AO IMÓVEL
A área de acesso ao imóvel localiza-se
entre a área de circulação principal (faixa
livre) e a testada da edificação ou lote.
Possibilita uma transição entre a faixa
livre e o imóvel, principalmente em áreas
de recuo pequeno ou inexistente e em
locais de comércio e serviços, configurando uma transição de acesso e a não
obstrução do caminho por pequenos
equipamentos, mobiliários ou elementos
edificados.
Condições estabelecidas para a área de
acesso ao imóvel:
• Alguns elementos de mobiliário tempo-

padronização de calçadas
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rário das edificações podem ser locados
nesta área, como mesas e cadeiras,
toldos, projeção de anúncios, entre
outros, desde que seja garantida a não
interferência na faixa livre de circulação e
obtida a autorização do órgão municipal
competente.
• A largura mínima recomendada é de
0,45 m junto a edificações que não possuam grandes interferências.
• Eventual desnível entre o passeio e o
terreno lindeiro deverá ser acomodado
no interior do imóvel.
• Áreas de permeabilidade e vegetação
poderão ser instaladas nesta faixa, desde
que atendam ao critério de implantação
das “calçadas verdes”.
• Admite-se a implantação de estacionamento em recuo frontal, desde que respeite a faixa de transição entre o veículo
e a faixa livre de circulação.
• Deverá haver alguma diferenciação
entre o piso do passeio e o piso do recuo
frontal, dando clara legibilidade aos
limites.
• O percurso entre o estacionamento de
veículos e a entrada principal da edificação em áreas de comércio e serviço deve
compor uma rota acessível.
• Nas edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no
mínimo um acesso vinculado através de
rota acessível à circulação principal.

9. ESQUINA
Espaço: As esquinas devem estar desobstruídas e ter espaço suficiente para
acomodar a aglomeração dos pedestres
no momento da travessia, das paradas de
trânsito e do encontro de pessoas, além
de contar com os rebaixamentos de guia
e sinalização.

O QUE DIZ
A LEI
“Fica proibida a utilização das
calçadas, situadas nas proximidades das faixas de pedestre, para o
desenvolvimento de qualquer
atividade, econômica ou não,
inclusive prestação de serviço de
qualquer natureza, devendo ser
apenas utilizadas por pedestres”.
Visibilidade: É fundamental ter boa
visão das faixas de tráfego de veículos,
para os pedestres e motoristas, nos cruzamentos e conversões.
Legibilidade: Símbolos, marcas e sinais
utilizados nas esquinas devem indicar
claramente as ações a serem efetuadas
pelos usuários.
Acessibilidade: Todo mobiliário e equipamento implantados nas esquinas,
como rampas, sinalização, textura de
piso e botoeiras de comando devem
seguir as normas existentes no Código
de Trânsito Brasileiro e na NBR 9050, da
ABNT.
Separação do tráfego: O desenho das
esquinas e sua implantação devem
desencorajar a conversão de veículos
sobre a área de pedestres.
9.1 Faixa de travessia
É a marcação transversal ao eixo da via
que indica aos pedestres o local que
deverão utilizar para realizar a operação
de travessia e adverte os motoristas que
dela se aproximam da existência desse
movimento.
Na implementação da faixa de travessia,
devem ser considerados os seguintes
critérios:
• Executar as faixas conforme o Código
de Trânsito Brasileiro – Lei n. 9.503, de
23 de setembro de 1997, anexo II item
2.2.2 – marcas transversais, alínea C.

padronização de calçadas
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9.2 Faixa elevada de travessia
Esse dispositivo é instalado em leito
carroçável composto de área plana elevada (plataforma) com faixa de segurança
de travessia de pedestres e rampa de
transposição para veículos. Destina-se a
promover a concordância entre os níveis
das calçadas em ambos os lados da via. É
utilizado em travessias onde o fluxo de
pedestres for superior a 500 pedestres/hora e o fluxo de veículos, inferior a
100 veículos/hora.
• O dimensionamento deverá ser executado de forma similar à execução da faixa
de travessia, acrescido da largura das
rampas de transposição dos veículos.
• Quando instalada no leito carroçável,
deve ser sinalizada com a faixa de travessia de pedestres e declividade transversal
de no máximo 3%.
• Poderá estar localizada em esquinas,
fora do raio de curvatura, ou no meio de
quadras, não interferindo no sistema de
drenagem superficial da via realizado
pela sarjeta.
• A área plana elevada deverá, preferencialmente, ser revestida com o mesmo
pavimento do passeio.

10. PISO
Os pisos de calçadas e passeios devem
estar em harmonia com seu entorno, não
apresentar desníveis, usar materiais e
padrões apropriados ao tráfego de pessoas e constituir uma rota acessível aos
pedestres que nele caminham. Para
atender a essas necessidades, precisam
oferecer, entre outras qualidades, uma
superfície regular (sem buracos), antiderrapante e sem obstáculos. Não podem,
em nenhuma hipótese, ter rampas e
degraus de imóveis sobre eles, nem
possuir interferências que impeçam os
cidadãos de se locomover.

O QUE DIZ
A LEI
“Os passeios deverão ser mantidos
em perfeito estado de conservação, reconstruídos ou reparados
com material duradouro, obedecidas as respectivas especificações
técnicas e não poderão resultar
em superfícies escorregadias ou
derrapantes”.

11. MATERIAIS
Qualidade, durabilidade e facilidade de
reposição são propriedades exigidas dos
materiais especificados para as calçadas
e passeios. Além dessas características, é
importante considerar os aspectos estéticos, reforçando a linguagem e o conceito
dos projetos de reurbanização e manutenção das vias.
11.1 Especificação de material (paver)
Blocos de concreto pré-fabricados,
assentados sobre colchão de areia e/ou
pó de pedra de até 4 cm e rejuntado com
areia fina.
Dimensões: 20x10x(4/6/8) cm
Resistência: mínima exigida é de 35
MPa.

11.2 Piso tátil
O piso tátil deve ser de material rígido,
firme, estável e antiderrapante sob qualpadronização de calçadas
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quer condição, atendendo aos requisitos
específicos determinados pelas normas
técnicas da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas). A sinalização tátil
no piso pode ser dos tipos alerta ou
direcional. Ambas com cores contrastantes e podendo ser sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo às
seguintes opções:

dos ambos os lados). Esse ajardinamento
recebe o nome de calçada verde.
• Espaçamento mínimo recomendado
entre árvores:
5,00 m para árvores de pequeno porte;
8,00 m para as de médio porte; e 12,00
m para as de grande porte.

14. COMUNICAÇÃO E
SINALIZAÇÃO
A comunicação é tema de alta relevância
no mundo atual e qualquer esforço nesta
área só tem sentido se efetivamente for
dirigida e acessível a todos. É importante
que algumas orientações quanto às diferentes formas de comunicação sejam
observadas com atenção.

12. MOBILIÁRIO
URBANO
Para garantir a condição adequada de
segurança e acessibilidade, deve-se restringir a instalação desses equipamentos
somente às faixas de mobiliário. O desenho abaixo mostra também as distâncias
mínimas admitidas para a instalação do
equipamento em relação à faixa de
travessia e ao rebaixamento da calçada.

13. VEGETAÇÃO
O plantio de árvores ou mesmo de plantas de menor porte deve ser feito com
cautela, evitando-se a invasão do espaço
de circulação.
Árvores somente podem ocupar o lado
da via sem fiação aérea, postes de iluminação ou outros equipamentos que
requeiram manutenção ou interfiram na
visibilidade.
• Poderão ser executados canteiros ajardinados próximos às guias, ou ao acesso
das edificações, nunca interferindo na
faixa livre de circulação e resguardando
largura máxima de 1/3 da calçada (soma-

14.1 Visual
A identificação visual de acessibilidade às
edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos é feita por meio do
Símbolo Internacional de Acesso – SIA,
que tem padrão internacional de cores e
proporções.
14.2 Tátil
Meio de comunicação dirigido às pessoas
portadoras de deficiências visuais, a
linguagem tátil se manifesta por:
• Informações em Braille.
• Superfícies com textura diferenciada
(piso tátil).
14.3 Sonora
Dirigida também aos deficientes visuais,
a comunicação sonora deve existir, de
forma padronizada, em:
• Semáforos para pedestres.
14.4 Dicas
As cores contrastantes, texturas, sons e
aromas são excelentes formas de comunicação e compreensão do espaço pela
pessoa com deficiência.

padronização de calçadas
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15. LEIS, DECRETOS E
RESOLUÇÕES
Lei Federal 9.503/97 institui o Código
de Trânsito Brasileiro.
Lei Federal 10.048/00 estabelece
normas gerais e critérios básicos para
promover a acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Decreto Federal nº 5.296/04 regulamenta a Lei Federal 10.48/00.

16. NORMAS TÉCNICAS
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT: NBR 9050/94 Acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiência a
edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos – Procedimento.
NBR 9283/86 Mobiliário Urbano.
NBR 9284/86 Equipamento Urbano
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