


Índice
QUAL A CONFIGURAÇÃO DOS PASSEIOS.................................... 03
COMO FAZER PARA MEU CARRO ENTRAR NA GARAGEM?...........04
COMO FICAM AS ESQUINAS........................................................05
QUAIS SÃO OS PISOS DE ORIENTAÇÃO?.....................................05
PISO TÁTIL DE ALERTA................................................................06
PISO DIRECIONAL........................................................................07
ONDE FICAM AS RAMPAS NAS CALÇADAS?.................................07
VEGETAÇÃO/CALÇADA VERDE.....................................................08
MINHA CALÇADA TEM MENOS DE 2 METROS, E AGORA?...............9
MINHA RUA É INCLINADA, O QUE FAZER?.....................................9
O QUE FAZER SE MINHA RUA É INCLINADA E EXISTEM DEGRAUS 
NA CALÇADA?..............................................................................10
PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO......................................11
LADRILHO HIDRÁULICO...............................................................12
CONCRETO ARMADO, MOLDADO NO LOCAL..................................14
CONCRETO ESTAMPADO..............................................................15

 
 
 



Para organizar o passeio público, definimos um novo padrão arquitetônico
que divide as calçadas em faixas. As calçadas com até 2 metros de largura
serão divididas em 02 faixas e as com mais de 2,00 metros, em 03
faixas, como mostra a ilustração abaixo.

QUAL A CONFIGURAÇÃO DOS PASSEIOS?

 

1ª Faixa de serviço
Destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou
portadores de deficiências, poste de iluminação, sinalização de trânsito e
mobiliário urbano como bancos, floreiras, telefones, caixa de correio e lixeiras.
2ª Faixa livre
A faixa livre é destinada exclusivamente à circulação de pedestres, portanto
deve estar livre de quaisquer desníveis, obstáculos físicos, temporários ou
permanente ou vegetação. Deve atender as seguintes características:
• possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob
qualquer condição;
• possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros);
• ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura. Portanto, em qualquer
intervenção o piso deve ser reparado em toda a sua largura seguindo o modelo
original.
3ª Faixa de acesso
Área em frente ao seu imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, rampas,
toldos, propaganda e mobiliário móvel como mesas de bar e floreiras, desde
que não impeçam o acesso aos imóveis. É portanto uma faixa de apoio à sua
propriedade. 3



COMO FAZER PARA MEU CARRO 
ENTRAR NA GARAGEM?

 É fundamental preservar a faixa livre no centro da calçada. Essa faixa deve
acompanhar a inclinação da rua e não ter inclinação transversal maior que
2% (como mostra a figura abaixo).
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COMO FICAM AS ESQUINAS?

 
 A esquina é o ponto principal de uma calçada e portanto precisa estar
desobstruída para permitir a circulação e a permanência de pedestres.
Além das especificações anteriores, as esquinas têm um item a mais: as
rampas de acesso às faixas de travessia de pedestres. Além, claro, de
serem pontos de intensa circulação, por isso devem estar livres de
obstáculos. Observe as seguintes especificações: o mobiliário de grande
porte, como bancas de jornais, tem de ficar a 15 metros das esquinas e os
mobiliários de médio e pequeno porte - como telefones, lixeiras, entre
outros, precisam ficar a 5 metros.

QUAIS SÃO OS PISOS DE ORIENTAÇÃO?

 
Para uma pessoa com deficiência visual, uma das atividades mais difíceis é
sua locomoção independente, utilizando as informações e os recursos
disponíveis. Estas informações são captadas por meio do uso das
percepções táteis, sendo feita também pela bengala e pelos pés.
A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional e ambas
devem ter cor contrastante com o resto do pavimento
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PISO TÁTIL DE ALERTA

 
Piso tátil de alerta é um recurso que auxilia a pessoa portadora de
deficiência visual quanto aos seu posicionamento na área da calçada. Ele
deve ser instalado em áreas de rebaixamento de calçada, travessia
elevada, canteiro divisor de pistas ou obstáculos suspensos.

CRITÉRIOS DE INSTALAÇÃO

 
A sinalização tátil de alerta deve ser instalada nas seguintes
situações:
• Obstáculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado,
que tenham o volume maior na parte superior do que na base. A superfície
em volta do objeto deve estar sinalizada em um raio mínimo de 0,60 metro
(conforme figura abaixo).
• Rampas para portadores de deficiência, com largura de 0,25 a 0,50m e
afastada 0,50m do término da rampa (conforme figura
abaixo).
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PISO DIRECIONAL

 
O piso direcional é instalado formando uma faixa que acompanha o sentido
do deslocamento e tem a largura variando entre 25cm a 60cm. Esta faixa
deve ser utilizada em áreas de circulação, indicando o caminho a ser
percorrido e em espaços muito amplos, sempre que houver interrupção da
face dos imóveis ou de linha guia identificável, como por exemplo, nos
postos de gasolina.

ONDE FICAM AS RAMPAS NAS CALÇADAS?

 
As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de
travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível
da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas
com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam
grandes volumes de carga e aos pedestres em geral.
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VEGETAÇÃO / CALÇADA VERDE

 
A presença de árvores nas calçadas é importante pois elas contribuem
para melhorar o meio ambiente de nossa cidade e, nos dias de chuva,
facilitam a retenção das águas. Porém a dimensão da espécie escolhida
deve estar adequada à largura da calçada.
Nas ruas onde não ocorre um fluxo muito grande de pedestres as faixas de
Serviço e Acesso poderão ser ajardinadas seguindo o as calçadas verdes.
As faixas ajardinadas não devem possuir arbustos que prejudiquem a visão
e o caminho do pedestre, seguindo os seguintes itens:
-As faixas ajardinadas não poderão interferir na faixa livre que deverá ser
contínua e com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros).
-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 chuvosos as faixa não
podem estar muradas.
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MINHA CALÇADA TEM MENOS DE 2 METROS, 
E AGORA?

É preciso que você procure um responsável na prefeitura e se informe
sobre o que pode ser feito. Temos sempre de pensar que o importante é ter
a faixa livre, que é a de circulação, dentro dos padrões definidos. 

MINHA RUA É INCLINADA, O QUE FAZER?

 
Uma informação é muito importante: a faixa livre deve seguir a inclinação
da rua. Isso mesmo, ali, onde circulam as pessoas, e os cadeirantes em
especial, é imprescindível o piso seja totalmente horizontal. É comum
acontecer de as pessoas, para adequar a entrada dos carros, fazerem uma
forte inclinação para que carro entre na garagem sem nenhum problema.
Assim, a calçada - que deveria servir para o pedestre - acaba virando uma
rampa de veículo. Imagine algum cadeirante tentando passar por ali?
Impossível. Afinal, essa calçada virou passeio para carro, não passeio
público.
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O QUE FAZER SE MINHA RUA É INCLINADA E EXISTEM
DEGRAUS NA CALÇADA?

 
A solução para o problema das calçadas com degraus deve ser em conjunto
com os vizinhos. Para você começar dando o exemplo de acessibilidade no
quarteirão que você mora, sua calçada deve seguir a mesma inclinação da
rua, tanto na transversal como longitudinal. A figura mostra dois pontos
vermelhos bem no meio de cada degrau, então, a partir desse ponto a
calçada deve ser plana para que a pessoa ao caminhar tenha a mesma
sensação da inclinação da rua

Seu vizinho a partir deste ponto deve seguir o mesmo exemplo, e assim
sucessivamente. A faixa acessível de circulação deve ter largura de no
mínimo 1,20m. Depois que a faixa de circulação estiver pronta, a faixa de
acesso ao lote fica a critério do morador: ou modifica a edificação dentro
do lote (modificando também o portão) ou faz um arremate de forma que
não fique nenhum vão entre o lote e a faixa de circulação. O mesmo serve
para a faixa de serviço. O pedestre deve ser privilegiado.
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IDEALIZAÇÃO

 
Prefeitura da Cidade de Itapetininga
• Secretaria de Obras
• Setor de Engenharia

P A R A  M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S :
E N G E N H A R I A @ I T A P E T I N I N G A . S P . G O V . B R

( 1 5 ) 3 3 7 6 - 9 6 0 0


