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RUMO À ACESSIBILIDADE E AO
RESPEITO AO CIDADÃO

O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o que se convencionou chamar de direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros. 
Ou seja, qualquer pessoa, livre ou não de deficiência ou mobilidade reduzida, deve ter o direito de poder chegar facilmente a qual-
quer lugar.

As calçadas são os ambientes mais democráticos que existem, já que impulsionam as atividades econômicas. Por meio delas, o cida-
dão pode se deslocar para o trabalho, o comércio, os clubes, os shoppings, a escola. A grande questão é que esses espaços, conforme 
determinam as leis, são de responsabilidade do proprietário do imóvel e sem um padrão construtivo definido pela cidade, a caminha-
bilidade fica cada vez mais difícil, considerando que cada um entende a construção da calçada de uma forma diferente.

No último Censo Demográfico de 2010, 23,9% da população brasileira, têm pelo menos um tipo de deficiência, seja do tipo visual, 
auditiva, motora ou mental/intelectual. Apesar desse significativo contingente, essas pessoas não vivem em uma sociedade adapta-
da.

Por esse motivo, a adoção de um padrão de acessibilidade nas calçadas de Teresópolis vai possibilitar caminhadas pelos passeios 
públicos de forma que o cidadão tenha um deslocamento fluido, livre de degraus, raízes de árvores, passeios deteriorados, desníveis 
bruscos, buracos, rampas fora dos padrões e pisos escorregadios. Calçadas fora dos padrões mínimos de acessibilidade inibem a 
circulação das pessoas, gerando a exclusão do direito de ir e vir.



Este manual foi elaborado especialmente para facilitar o processo de construção, adequação e reforma das calçadas de Teresópolis, 
de forma a permitir a circulação dos pedestres e possibilitar que as pessoas com deficiência e seus familiares encontrem menos ou 
nenhuma dificuldade para se deslocarem. Ele é um complemento explicativo da Lei Complementar das Calçadas que dá ênfase ao 
cumprimento dos critérios contidos na NBR 9050/2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e aos padrões construtivos que 
vão conferir uma unidade visual mais agradável à cidade.

Ententendo a atenção que o tema merece, a Prefeitura da Cidade de Teresópolis convida seus cidadãos, por meio deste manual, a 
caminhar rumo a um futuro saudável as próximas gerações, de forma que elas consigam olhar para um horizonte amplo e não para 
baixo, desviando dos obstáculos do caminho. 

Teresópolis, novembro de 2021

PILARES DA ACESSIBILIDADE
Autonomia
Segurança
Conforto
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O QUE DIZ A LEI

Conheça como está estruturada a Lei da qual trata este 
Manual.

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS - Trata da destinação principal das cal-
çadas e suas subdivisões em faixas e respectivas finalidades.

CAPÍTULO II 
DAS RESPONSABILIDADES - trata da responsabilidade do 
proprietário do imóvel referente a instalação e conservação da 
calçada.

CAPÍTULO III
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - Define 
padrão arquitetônico e normas técnicas a serem seguidos para 
o PASSEIO ACESSÍVEL.

CAPÍTULO IV - DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CAL-
ÇADAS `TERESÓPOLIS, PASSEIO ACESSÍVEL - Cria o Progra-
ma, com o objetivo de promover um padrão visual urbanístico 
e definir especificações técnicas necessárias e locais prioritá-
rios para sua aplicação.

CAPÍTULO V - DAS PENALIDADES – Define o que constitui 
infração e suas formas de ressarcimento.

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES - Dispõe sobre a concessão 
de Habite-se, condicionado a aprovação dos projetos.

A elaboração da Lei das Calçadas de Teresópolis tomou como 
base as seguintes Leis Federais e Normas Técnicas:

DECRETO Nº 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 - Estabele-
ce normas gerais e critérios básicos para a promoção da aces-
sibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências.

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050/2020 - Dispõe sobre 
acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipa-
mentos urbanos.

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 16537/2018 - Acessibilidade 
— Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de 
projetos e instalação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 - 
Dispõe sobre o código de obras e edificações do Município de 
Teresópolis e dá outras providências.

LEI MUNICIPAL N.º 1.764 DE 02 DE JULHO DE 1997 - Ementa: 
dispõe sobre calçadas nos postos de combustíveis. 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 79, DE 20 DE OUTUBRO DE 2006 - 
Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 
de Teresópolis. 

LEI ORGÂNICA DE TERESÓPOLIS - Ementa: dispõe sobre a 
organização municipal.

PORTARIA CBMERJ Nº 727, DE 09 DE ABRIL DE 2013 - Fixa os 
critérios para definição de exigências de adequação de segu-
rança contra incêndio e pânico em edificações de reunião de 
público.

CÓDIGO DE OBRAS DE TERESÓPOLIS – Lei 105/2007 - Capí-
tulo V – seção i – dos passeios e muros.

CÓDIGO DE POSTURAS DE TERESÓPOLIS - Capítulo II – arti-
gos 24, 27, 32, 137.



O QUE É UMA
CALÇADA IDEAL?

A calçada ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável de todos os cidadãos. Ela é o lugar por onde transitam 
os pedestres na movimentada vida cotidiana. É através dela que as pessoas chegam aos diversos pontos do bairro e da cidade.
A calçada bem feita e bem conservada valoriza a casa e o bairro. 

A CALÇADA IDEAL DEVE OFERECER:
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Acessibilidade: assegurar a completa mobilidade dos usuários.

Largura adequada: deve atender às dimensões mínimas na faixa livre.

Fluidez: os pedestres devem conseguir andar a velocidade constante.

Continuidade: piso uniforme e antiderrapante, mesmo quando molhado,                   
quase horizontal, com declividade transversal para escoamento de                    
águas pluviais de 3%. Não devem existir obstáculos dentro do espaço           
livre ocupado pelos pedestres.

Segurança: não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou                      
tropeço.

Espaço de socialização: deve oferecer espaços de encontro entre as                   
pessoas para a interação social na área pública.

Desenho da paisagem: propicia climas agradáveis que contribuam     
para o conforto visual do usuário.                    



DEFINIÇÕES
Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível 
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de 
mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins;

Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste 
último caso, separada por pintura ou elemento físico separa-
dor, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de 
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;

Calçada rebaixada: rampa construída ou implantada na calça-
da, destinada a promover a concordância de nível entre estes 
e o leito carroçável (ABNT NBR 9050:2020);
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Faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os can-
teiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização. 
Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar 
uma faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m;

Faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente, à circula-
ção de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter 
inclinação transversal de 3%, ser contínua entre lotes e ter, 
no mínimo, 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre; 

Faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área 
pública para o lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas 
com largura superior a 2m. Serve para acomodar a rampa de 
acesso aos lotes lindeiros sob autorização do município para 
edificações já construídas.
(ABNT NBR 9050:2020)



ESTRUTURA
DAS CALÇADAS

Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem 
incorporar faixa livre com largura mínima de 1,20 m.

Faixa de Serviço - 0,70 m / Faixa Livre - 1,20 m

Possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição.

Ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura. Portanto, em qualquer interven-
ção o piso deve ser reparado em toda a sua largura seguindo o modelo original.

DIMENSÕES MÍNIMAS DE FAIXA LIVRE

RECOMENDAÇÕES

 1,20 M
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SUA CALÇADA
VEJA COMO CONSTRUIR



ESTRUTURA
DAS CALÇADAS

ESQUEMA TÉCNICO DAS FAIXAS
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REBAIXAMENTO DAS
CALÇADAS

Rebaixamento de calçadas: os rebaixamentos 
das calçadas devem estar localizados na dire-
ção do fluxo de pedestres. Podem estar situa-
dos nas esquinas ou em outro local da quadra. 
De acordo com a largura e as características 
das calçadas, os rebaixamentos podem ter 
diferentes formas, representadas nas figuras 
ao lado. A NBR 9050:2020 contempla calça-
das estreitas e outras situações.

TRAVESSIA DE PEDESTRES

Rampas na calçada para entrada de veículo no lote



11

REBAIXAMENTO DAS
CALÇADAS

As rampas devem localizar-se fora da faixa 
livre de circulação mínima; entende-se que a 
faixa livre mínima considera o fluxo de pedes-
tres.

As rampas podem ocupar a faixa de serviço, 
garantindo a continuidade da faixa de circula-
ção de pedestres em frente aos diferentes 
lotes ou terrenos.

ACESSO À GARAGEM

Rampas na calçada para entrada de veículo no lote
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A esquina deve estar sempre desobstruída. Os mobiliários 
urbanos de grande porte, como bancas de jornal, devem ficar 
15 m do eixo da esquina e o mobiliário de tamanho pequeno e 
médio, como telefone público ou caixa de correio, deve estar 
a 5 m (ABNT NBR 9050:2020).

A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusi-
vas de pedestres deve ser de 3%.

Na faixa de serviço e na faixa de acesso, a inclinação longitu-
dinal pode ser na proporção de 1:12, o que corresponde a 
8,33% de caimento.

As tampas de caixas de inspeção, juntas e grelhas, instaladas nas 
calçadas, devem localizar-se, preferencialmente, fora da faixa livre 
de circulação e estar niveladas com o piso adjacente. Se as grelhas 
e juntas forem instaladas na área de circulação, os vãos não podem 
ser superiores a 15 mm.

ESQUINAS CAIXAS 
DE INSPEÇÃO

INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL

As faixas de mobiliário (serviço) e de acesso a edificações 
poderão ter inclinações superiores em situações topográficas 
atípicas.

NÃO COLOCAR OS CHAMADOS “FRADINHOS” 
OU “GELOS BAIANOS” NAS CALÇADAS. PARA 
IMPEDIR ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 
UTILIZE CANTEIROS
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SINALIZAÇÃO TÁTIL

Obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do 
piso acabado, que tenham o volume maior na parte supe-
rior da base. A superfície em volta do objeto deve estar 
sinalizada em um raio mínimo de 0,60 m. Nos rebaixa-
mentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso, 
com largura de 0,40 m a 0,50 m, afastada 0,50 m do tér-
mino da rampa.

Piso tátil de alerta – deve ser utilizado para sinalizar 
situações que envolvam risco de segurança. O piso tátil 
de alerta deve ser cromo diferenciado ou deve estar 
associado à faixa de cor contrastante com o piso adja-
cente.

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.

Instalação do piso tátil direcional – deve ser instalado nas 
áreas de circulação, na ausência ou interrupção de uma guia de 
balizamento que indique o caminho a ser percorrido, e em 
espaços amplos como praças, calçadas, saguões, entre outros.

O piso adjacente ao piso tátil terá, obrigatoriamente, cor e tex-
tura diferenciadas para facilitar às pessoas com perda visual a 
identificação dos pisos táteis.

Instalação do piso tátil de alerta – o piso de alerta deve 
ser, obrigatoriamente, instalado para:

Informar à pessoa com deficiência visual sobre a exis-
tência de desníveis ou outras situações de risco perma-
nente, como objetos suspensos não detectáveis pela 
bengala longa;
 
Orientar o posicionamento adequado da pessoa com 
deficiência visual para o uso de equipamentos como 
elevadores, equipamentos de autoatendimento ou ser-
viços; 

Informar as mudanças de direção ou opções de percursos; 

Indicar o início e o término de escadas e rampas; 

Indicar a existência de patamares, nas situações indica-
das;
 
Indicar o local de travessia de pedestres.

ATENÇÃO!
SEMPRE CONSULTAR AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
NA NORMA TÉCNICA ABNT NBR 16537/2016 OU A MAIS
RECENTE VIGENTE

MEDIDAS RECOMENDADAS: 
Para o piso intertravado utilizar piso tátil nas
medidas 30cmx30cmx6m

Para outros pisos, utilizar piso tátil nas
medidas 25cmx25cmx2,5m

Acessibilidade: assegurar a completa mobilidade dos usuários.

Largura adequada: deve atender às dimensões mínimas na faixa livre.

Fluidez: os pedestres devem conseguir andar a velocidade constante.

Continuidade: piso uniforme e antiderrapante, mesmo quando molhado,                   
quase horizontal, com declividade transversal para escoamento de                    
águas pluviais de 3%. Não devem existir obstáculos dentro do espaço           
livre ocupado pelos pedestres.

Segurança: não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou                      
tropeço.

Espaço de socialização: deve oferecer espaços de encontro entre as                   
pessoas para a interação social na área pública.

Desenho da paisagem: propicia climas agradáveis que contribuam     
para o conforto visual do usuário.                    

Piso de Alerta

Piso Direcional
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MUDANÇA DE DIREÇÃO 150° < X ≤ 180°
Quando houver mudança de direção formando ângulo entre 
150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinaliza-
ção tátil de alerta.

COMPOSIÇÃO
DO PISO TÁTIL

MUDANÇA DE DIREÇÃO 90° ≤ X ≤ 150°
Quando houver mudança de direção com ângulo entre 90° e 
150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando áreas de 
alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura   sinaliza-
ção tátil direcional.
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ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS DIRECIONAIS
ORTOGONAIS
Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve 
haver sinalização tátil formando áreas de alerta com dimensão 
equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil. A área de 
alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos 
lados em posição ortogonal a uma das faixas direcionais.

COMPOSIÇÃO
DO PISO TÁTIL

ENCONTRO DE FAIXA DIRECIONAL
ANGULAR COM FAIXA ORTOGONAL ENCONTRO DE TRÊS FAIXAS

DIRECIONAIS ANGULARES
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ENCONTRO DE QUATRO FAIXAS
DIRECIONAIS ORTOGONAIS
Quando ocorrer o encontro de quatro faixas direcionais, deve 
haver sinalização tátil de alerta com o triplo da largura da sina-
lização tátil direcional, sendo esta posicionada nos dois lados 
da sinalização tátil direcional indicativa dos fluxos existentes. A 
área de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos 
um dos lados em posição ortogonal a uma das faixas direcio-
nais.

COMPOSIÇÃO
DO PISO TÁTIL

ENCONTRO DE QUATRO FAIXAS
DIRECIONAIS ANGULARES
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DESIGN DE CALÇADAS
PASSEIO ÚNICO

“Mais do que o chão que pisamos, uma marca da nossa identidade”. O passeio acessível propõe a construção de uma nova e múltipla 
identidade de lugar, trazendo expectativas positivas quanto ao futuro de Teresópolis.
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ESQUEMA TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO
DE CALÇADAS PASSEIO ÚNICO NAS ESQUINAS

ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO
DE PISO INTERTRAVADO 

QUANDO FOR FAZER AS ESQUINAS NAS CALÇADAS, NÃO 
REALIZAR A TRANSIÇÃO, UTILIZE A COR QUE ESTIVER 
NO COMEÇO DA ESQUINA DE FORMA CONTÍNUA ATÉ O 
FINAL DA ESQUINA E DEPOIS RECOMEÇAR A TRANSIÇÃO.

1,60m

90 pisos

1,20m

1,50m

Transição do Grafite/
Preto para o Cinza Claro

96 pisos
48 pisos claros

48 pisos escuros

1,50m1,60m

Paginação Cinza Claro Transição do Cinza Claro
para o Grafite/Preto

Paginação Grafite/Preto

90 pisos96 pisos
48 pisos claros

48 pisos escuros

20 x 10cm

Dimensionamento
da peça

co
lu

na

1 - 8 8 - 1

1,20m 1,20m 1,20m

O primeiro passo para a qualidade do produto seria verificar se o edital para a 
compra está exigindo que o produto atenda as Normas Técnicas, no caso NBR 9781 
– Peças de concreto para pavimentação/ Especificação e Método de Ensaio e a NBR 
9780 – Peças de concreto p pavimentação / Ensaios. Além da NBR 15.953 – Pavi-
mento intertravado com peças  de concreto/execução, nesse caso, a exigência seria 
para a empresa executora.

Para especificação de pisos coloridos seria também interessante constar no edital a 
exigência de que o pigmento utilizado para colorir o piso seja a base de “óxido de 
ferro”.
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ESQUEMA TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO
DE CALÇADAS PASSEIO ÚNICO SEM PISO TÁTIL

TRANSIÇÃO DO CINZA ESCURO PARA O CINZA CLARO

Coluna 1
Inicia-se locando 3 blocos grafite ou preto e 1 cinza claro, 
eguindo esse padrão até o limite superior da calçada.

Coluna 2
Inicia-se locando 1 blocos grafite ou preto e 1 cinza claro,
em seguida segue o padrão de preenchimento de 3 blocos
grafite ou preto e 1 cinza claro, seguindo esse padrão até o
limite superior d calçada.

Coluna 3
Mesmo padrão de preenchimento da coluna 2

Coluna 4
Inicia-se locando 1 blocos cinza claro e 3 grafite ou preto,
seguindo esse padrão até o limite superior da calçada.

Coluna 5
Inicia-se locando 2 blocos grafite ou preto e 1 cinza claro,
seguindo esse padrão até o limite superior da calçada.

Coluna 6
Inicia-se locando 1 blocos cinza claro e 1 grafite ou preto, em
seguida segue o padrão de preenchimento de 2 blocos grafite
ou preto e 1 cinza claro, seguindo esse padrão até o limite
superior da calçada.

Coluna 7
Inicia-se locando 1 blocos cinza claro e 2 grafite ou preto, 
seguindo esse padrão até o limite superior da calçada.

Coluna 8
Inicia-se locando 1 blocos grafite ou preto e 1 cinza claro, 
seguindo esse padrão até o limite superior da calçada
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ESQUEMA TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO
DE CALÇADAS PASSEIO ÚNICO COM PISO TÁTIL

O PISO TÁTIL DEVE SER INSTALADO, 
PREFERENCIALMENTE, NA FAIXA LIVRE.

De acordo com as normas de acessibilidade
o chanfro, não é um elemento recomedando
na aplicação do intertravado pois pode oferecer
perigo para os usuários de baixa visão.

IMPORTANTE: NÃO PINTAR O MEIO FIO,DEIXAR NA COR NATURAL DO CONCRETO.
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EXEMPLOS DE
PAGINAÇÃO



SOLICITE OUTROS
EXEMPLOS À SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO
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1,60m

90 pisos

1,20m

1,50m

Transição do Grafite/
Preto para o Cinza Claro

96 pisos
48 pisos claros

48 pisos escuros

1,50m1,60m

3,00m

240 pisos
120 pisos claros

120 pisos escuros

225 pisos

20 x 10cm

Dimensionamento
da peça

Paginação Cinza Claro Transição do Cinza Claro
para o Grafite/Preto

Paginação Grafite/Preto

90 pisos96 pisos
48 pisos claros

48 pisos escuros

co
lu

na

1 - 8

240 pisos
120 pisos claros

120 pisos escuros

225 pisos

20 x 10cm

Dimensionamento
da peça

8 - 1

co
lu

na

1 - 8 8 - 1

1,60m 1,50m

Transição do Grafite/
Preto para o Cinza Claro

1,50m1,60m

Paginação Cinza Claro Transição do Cinza Claro
para o Grafite/Preto

Paginação Grafite/Preto

3,00m 3,00m 3,00m

1,20m 1,20m 1,20m

EXEMPLOS DE
PAGINAÇÃO
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INSERÇÃO DE
RAMPAS

Não pode haver desnível entre o término do rebaixamento da 
calçada e o leito carroçável. Em vias com inclinação transversal 
do leito carroçável superior a 5 %, deve ser implantada uma 
faixa de acomodação de 0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da 
aresta de encontro dos dois planos inclinados em toda a largura 
do rebaixamento

Recomenda-se moldar a rampa em concreto.
Em calçadas estreitas onde a largura do passeio não for sufi-
ciente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura 
de, no mínimo, 1,20 m, pode ser feito o rebaixamento de rampas 
laterais com inclinação de até 5 %, ou ser adotada, a critério do 
órgão de trânsito do município, faixa elevada de travessia, ou 
ainda redução do percurso de travessia. A Figura demonstra um 
exemplo de solução.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NÃO É PRECISO PINTAR O ICONE DE
PCD NA RAMPA POIS ELA É INCLUSIVA, OU SEJA PARA TODOS.
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APLICAÇÃO DE JARDINEIRAS
NA FAIXA DE SERVIÇO

Como previsto a NBR 9050-2020, a inserção do plantio através 
de canteiros baixo ou jardineiras não deverão interferir nas rotas 
acessíveis e áreas de circulação. O manejo da vegetação deve 
garantir que os elementos (ramos, raízes, plantas
entouceiradas, galhos de arbustos e de árvores) e suas prote-
ções (muretas, grades ou desníveis) permaneçam dentro da 
faixa de serviço ou faixa livre. 

As espécies deverão ser plantadas de acordo com o
Guia de Espécies do Município. 
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SISTEMAS ADEQUADOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

Especificação
Resistência à compressão – fpk > 35 MPa.
Espessura da peça para tráfego de pedestres – mínimo de 6 cm.
Base: utilizar brita graduada simples ou bica corrida compactada sobre 
subleito,  também compactado.
Armadura da base – não utiliza.
Assentamento – peças de concreto são assentadas sobre uma camada 
de areia média de 5 cm de espessura, disposta sobre a camada de base.
Juntas – as peças devem ser rejuntadas com areia fina.
Acabamento superficial – diversidade de cores, formatos e texturas.

Características
Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas as caracte-
rísticas do produto, o modo de instalação e de manutenção.
Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de pessoas em cadeiras 
de rodas e deficientes visuais.
Antiderrapante – as peças de concreto apresentam rugosidade ade-
quada para evitar escorregamentos.
Drenagem – mediante projeto específico para esta finalidade, utilizan-
do-se blocos especiais.
Tempo para liberação ao tráfego – imediato.
Limpeza – jato de água e sabão neutro.

Adquirir piso intertravado SEM CHANFRO para evitar a trepidação de elementos com rodas.

Pavimento de blocos pré-fabricados de concreto, assentados sobre camada de areia, travados através de contenção lateral e pelo atrito da 
camada de areia entre as peças.

PAVIMENTO INTERTRAVADO

Lorem ipsum
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Especificação
Resistência à tração na flexão:
Placas fixas ≥ 2 MPa 
Placas elevadas ≥ 4,5 MPa 
Placa permeável ≥ 2 MPa 

Resistência à compressão:
Placas fixas/ elevadas ≥ 35 MPa 
Placas permeáveis ≥ 20 MPa

Espessuras: variam, dependendo da finalidade, 1 a 3 cm para assentadas 
fixas, a partir de 3 cm para removível, 3 a 4 cm para elevadas e a partir de 
6 cm para permeáveis.

Base
• Placas fixas – utilizar concreto magro com espessura de 3 a 5 cm.
• Placas removíveis – brita graduada simples ou bica corrida compactada 
sobre subleito também compactado.
• Armadura de base – somente para tráfego de veículos – CA-60 (4,2 mm, 
malha 10 x 10 cm)
Assentamento
• Placas fixas – assentadas com argamassa de consistência seca (“farofa”) 
sobre a camada de base.
• Placas removíveis – assentadas sobre uma camada de pó de brita com 3 
a 4 cm de espessura sobre a base.
Junta
• Placas fixas – podem ou não ser rejuntadas.
• Placas removíveis – não devem ser rejuntadas.
Acabamento superficial 
Diversidade de cores, formatos e texturas.

Características

Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas as 
características do produto, o modo de instalação e de manutenção.

Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de pessoas em cadei-
ras de rodas e deficientes visuais.

Antiderrapante – o acabamento superficial deve apresentar rugosi-
dade adequada para evitar escorregamentos.

Placas pré-fabricadas de microconcreto de alto desempenho, para aplicações: assentada com argamassa sobre base de concreto ou removí-
vel, diretamente sobre a base ou com o piso elevado.

PLACAS DE CONCRETO
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Especificação
Resistência à compressão de concreto – fck > 25 MPa.
Espessura da placa para tráfego de pedestres – 7 a 8 cm.
Passagem de veículos leves – mínimo de 10 cm.
Base – solo compactado com camada separadora de brita.
Armadura de base – somente para tráfego de veículos CA-60 (4,2 mm, malha 10
x 10 cm).
Juntas – são executadas em concordância com a modulação de estampagem.
Devem ser previstas juntas de controle e de execução de obra.
Acabamento superficial – diversidade de texturas e cores.
Modulação – estampagem em modulus de 1,20 m

Características
Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas as características do 
produto, o modo de instalação e de manutenção.
Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de pessoas em cadeiras de rodas 
e deficientes visuais, devendo-se evitar texturas irregulares.
Antiderrapante – o acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequa-
da para evitar escorregamentos.
Drenagem – apenas superficial.
Tempo para liberação ao tráfego – 24h para tráfego leve de pedestres e 48h para 
tráfego de veículos leves.
Limpeza – jato de água e sabão neutro.
Consertos – o piso é cortado de acordo com a modulação e refeito com os 
mesmos produtos e estampas do existente.

Convencional, quando o concreto, produzido em central ou na própria obra, é simplesmente desempenado e vassourado. Já o concreto estam-
pado consiste no uso de formas para estamparia e produtos de acabamentos especiais, podendo-se reproduzir cores e texturas variadas.

EXECUÇÃO PASSO A PASSO: CONCRETO MOLDADO IN LOCO E 
ESTAMPADO

CONCRETO MOLDADO IN LOCO – CONCRETO ESTAMPADO
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Especificação
Resistência à tração na flexão – valor individual > 4,6 MPa e média > 5,0 MPa.
Espessura da placa para tráfego de pedestres > 20 mm (verificar formato da
peça e tipo de assentamento).
Base – utilizar concreto magro com espessura de 3 a 5 cm.
Armadura de base – somente para tráfego de veículos CA-60 (4,2 mm,
malha 10 x 10 cm).
Assentamento – as placas são assentadas com argamassa de consistência seca
(“farofa”) ou argamassa colante sobre a camada de base.
Juntas – as juntas entre as placas devem ser rejuntadas com a argamassa de
rejuntamento.
Acabamento superficial – diversidade de texturas e cores.

Características
Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas as características 
do produto, o modo de instalação e de manutenção.
Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de pessoas em cadeiras de 
rodas e com deficiência visual, devendo-se evitar texturas irregulares.
Antiderrapante -  o acabamento superficial deve apresentar rugosidade ade-
quada para evitar escorregamentos.
Drenagem – apenas superficial.
Tempo de liberação ao tráfego – no mínimo após cinco dias, sendo três para a 
cura da base e dois para a cura da argamassa de assentamento.
Limpeza – jato de água e sabão neutro.
Consertos – executados pontualmente, podendo ser necessária a substituição 
da placa.

Placa de concreto de alta resistência ao desgaste para acabamento de pisos, assentada com argamassa sobre base de concreto.

LADRILHO HIDRÁULICO
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CALÇADAS
VERDES

CALÇADAS PERMEÁVEIS

Para receber 1 faixa de ajardinamento, o passeio 
deverá ter largura mínima de 2 m (dois metros); e para 
receber 2 faixas de ajardinamento, largura mínima de 
2,5 m. 

As faixas ajardinadas não poderão interferir na faixa 
livre que deverá ser contínua e com largura mínima de 
1,20 m. 

As faixas ajardinadas não devem possuir arbustos que 
prejudiquem a visão ou com espinhos que possam 
atrapalhar o caminho do pedestre. 

Para facilitar o escoamento das águas em dias chuvo-
sos, as faixas não podem estar muradas.

Reduz a impermeabilidade da superfície, aumentando a infiltração de água no solo. 

Reduz a incidência de inundações durante tempestades. 

Ajuda a reduzir as ilhas de calor urbanas. 

Ajuda a reduzir a formação de poças nas calçadas.

Nas ruas onde não há fluxo muito grande de 
pedestres as faixas de Serviço e Acesso poderão 
ser ajardinadas seguindo o padrão de “calçadas 
verdes”. As faixas ajardinadas não devem possuir 
arbustos que prejudiquem a visão e o caminho do 
pedestre. Porém, para construir uma calçada 
verde, o munícipe deve estar atento às seguintes 
questões: 

É possível ainda usar o pavimento per-
meável nas calçadas, com um revesti-
mento que deixe a água passar rapida-
mente, reduzindo as enxurradas. Mas 
atenção: não basta ter um revestimento 
permeável, precisa ter toda uma estru-
tura apta a receber esta água. 

A seguir, listamos alguns benefícios dos 
pavimentos permeáveis:

Os pavimentos permeáveis de concreto podem ser executados com três tipos de reves-
timentos, que afetam a forma com que a água passa pelo pavimento. Pode ser utilizado 
para pavimentar a calçada inteira ou apenas uma faixa específica, de acordo com o tipo. 
Quando utilizadas na faixa de serviço, atentar para locais com  instalações de gás e 
energia.

Procure a Secretaria de Meio Ambiente do 
município, que deverá indicar as espécies de 
plantas mais indicadas.

Atenção, não basta ser área verde para ser permeável.
É importante avaliar quanto de água infiltra.
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PAVIMENTO INTERTRAVADO PERMEÁVEL COM 
JUNTAS ALARGADAS

PAVIMENTO DE CONCRETO PERMEÁVEL
MOLDADO IN LOCO
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PAVIMENTO INTERTRAVADO PERMEÁVEL
COM PEÇAS PERMEÁVEIS

PAVIMENTO COM
PLACAS PERMEÁVEIS
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POSICIONAMENTO DO MOBILIÁRIO
URBANO NAS CALÇADAS

Mobiliário Urbano – conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de 
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, 
como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, 
toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga (ABNT NBR 9050:2018).
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LIXEIRA E CACHEPÔ

60

19
3

17
3

16
2

Detalhe em relevo de metal

50

50

3 7

Diametro
50cm x 50cm

Lixeira redonda de madeira plástica,
com elementos na vertical.

Cachepô de madeira plástica

USAR PLANTAS COM E SEM  
FLORES, SEMPRE EM 
CONJUNTO DE 2 OU 3 
ESPÉCIES, SE ATENTANDO AS 
ALTURAS. VER LISTA DE 
ESPÉCIES NESTE MANUAL

De acordo com a norma 9050-2020, o Mobiliário Urbano
deve estar localizado junto a uma rota acessível e fora da 
faixa livre para circulação de pedestre.

Diametro 50cm x 73cm
Suspenso
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ESQUEMA TÉCNICO PARA
APLICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS



35

ASSENTOS PÚBLICOS

De acordo com a norma 9050-2020:

• Os assentos devem apresentar:
a) altura entre 0,40 m e 0,45 m, medida na parte
mais alta e frontal do assento;
b) largura do módulo individual entre 0,45m
e 0,50m;
c) profundidade entre 0,40 m e 0,45 m, medida
entre a parte frontal do assento e a projeção vertical
do ponto mais frontal do encosto;
d) ângulo do encosto em relação ao assento
entre 100° a 110°.

• Os assentos devem estar implantados sobre
uma superfície nivelada com o piso adjacente.
• Deve ser garantido um M.R. ao lado dos assentos
fixos, sem interferir com a faixa livre de circulação. 

USAR ARBUSTOS COM E SEM 
FLORES, SEMPRE EM 
CONJUNTO DE 2 OU 3 
ESPÉCIES, SE ATENTANDO AS 
ALTURAS – CONSULTAR LISTA 
DE ESPÉCIES NESTE MANUAL
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USAR ARBUSTOS COM E SEM FLORES, SEMPRE EM CONJUN-
TO DE 2 OU 3 ESPÉCIES, SE ATENTANDO AS ALTURAS. USAR 
ESPÉCIES MAIS ALTAS NO MEIO – CONSULTAR LISTA DE 
ESPÉCIES NESTE MANUAL

Banco em Estilo Inglês Tradicional

Vista Superior

Banco com jardineira

Vista Superior Banco com jardineira

Vista Frontal Banco com jardineira

MOBILIÁRIOS
SUGERIDOS
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MOBILIÁRIOS SUGERIDOS

USAR ESPÉCIES SEM FLORES E USAR PENDENTES NAS 
EXTREMIDADES E COM FLORES NO CENTRO. SEMPRE EM 
CONJUNTO DE 2 OU 3 ESPÉCIES, SE ATENTANDO AS 
ALTURAS – CONSULTAR LISTA DE ESPÉCIES NESTE MANUAL

SUBSTITUA OS “FRADINHOS E ”GELOS 
BAIANOS” POR MOBILIÁRIO
DE FORMA ADEQUADA

Banco com Mesa e Jardineira

Vista Superior

Banco de Madeira plástica com fixação
realizada por parafusos galvanizados

possuindo uma dimensão de 1,50 X 0,40cm

Banco com Mesa de ferro fundido e concreto
com fixação realizada por parafuso
galvanizado e revestimento do acento
e mesa em madeira plástica

Banco de Madeira Plástica
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MOBILIÁRIOS SUGERIDOS

Lixeira suspensa Lixeira de chão

SUBSTITUA OS “FRADINHOS E ”GELOS 
BAIANOS” POR LIXEIRAS
DE FORMA ADEQUADA

Vista Superior
Lixeiras de chão e suspensa feitas de madeira
plástica e aço galvanizado com fixação realizada
por parafusos bricromatizados, possuindo uma
dimensão de 50X50cm.
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MOBILIÁRIOS SUGERIDOS

USAR ESPÉCIES SEM FLORES E USAR PENDENTES NAS 
EXTREMIDADES E COM FLORES NO CENTRO. USAR TAMBÉM 
UMA PLANTA CENTRAL COMPRIDA. SEMPRE EM CONJUNTO 
DE 2 OU 3 ESPÉCIES, SE ATENTANDO AS ALTURAS – CONSUL-
TAR LISTA DE ESPÉCIES NESTE MANUAL

SUBSTITUA OS 
“FRADINHOS E 
”GELOS BAIANOS”
POR CANTEIROS
DE FORMA 
ADEQUADA

Vista Superior

Cachepô

Vista Frontal

Cachepô de madeira plástica com fixação realizada
por parafusos galvanizados ou cola, possuindo uma
dimensão de 50 X 50cm. Internamente será colocado
um vaso de resina rotomoldada ou vaso de plástico
de medida inferior ao cachepô.
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MOBILIÁRIOS SUGERIDOS

Bicicletário

Bicicletário de Aço galvanizado com fixação em parafuso galvanizado.
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ABNT NBR 9050:2020- VERSÃO CORRIGIDA. Acessibilidade e edifi-
cações, mobiliário, espaços e equipamentos. 

ABNT NBR 16537:2018- VERSÃO CORRIGIDA 2. Acessibilidade – 
Sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e 
instalação. 

ABNT NBR 16416:2015 Pavimentos permeáveis de concreto

ABNT NBR 12655:2015 Recebimento e controle do concreto

ABNT NBR 9781:2013 Peças de concreto para pavimentação - Especi-
ficação e métodos de ensaio

ABNT NBR 15953:2011 Pavimento intertravado com peças de concre-
to – Execução

ABNT NBR 15805:2015- NOVA EDIÇÃO. Pisos elevados de placas 
de concreto – Requisitos e procedimento. 

ABNT NBR 9457:2013  Ladrilhos hidráulicos para pavimentação – 
Especificação

ABNT NBR 9459:2013 Ladrilhos hidráulicos para pavimentação – 
Dimensões

ABNT NBR 9458:2013 Ladrilhos hidráulicos para pavimentação –  
Assentamento 
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