Procedimento para

Construçao de Calçadas
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APRESENTAÇÃO
A Lei Complementar 066/2016 que r e g ul a me n ta as calçadas municipais,
tem o objetivo de definir padrões que atendam aos i t e n s como: segurança,
conforto e faixa livre para percurso, padronizando os passeios públicos para
permitir o livre acesso a todos os pedestres, aos portadores de deficiências,
cadeirantes, idosos e gestantes, ou seja, melhorando as condições de circulação
de todos os mo rad o r es . Para melhor entender, o passeio foi dividido em duas
e três faixas: 02 faixas - faixa de serviço e faixa livre; 03 faixas - faixa de
serviço, faixa livre e faixa de acesso.
A responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas/passeios,
assim como de muros é de competência do proprietário do imóvel, de acordo
com a Lei Complementar Municipal 07/2004 e 066/2016.
A Cartilha – Calçada Acessível é um instrumento didático, com linguagem
simples e acessível, com objetivo de esclarecer, conscientizar e passar
informações para construção de calçadas adequadas no Município de
Guarapuava.
Ações
A Cartilha será disponibilizada a todos os profissionais da área de
arquitetura e engenharia e estará disponível a todos os cidadãos no site da
prefeitura Municipal de Guarapuava e do concidade, para download.
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CALÇADAS ERRADAS
Abaixo, exemplos de problemas e obstáculos nas calçadas em nossa Cidade:
Faixa
de serviço

Faixa de
Faixa
acesso
livre
Calçada sem manutenção e com obstáculo na
faixa livre (toco de árvore).

Piso tátil instalado em local impróprio,
pois direciona para o tronco de árvore.

Carro na calçada.

Degrau na calçada.

Material de construção impedindo a passagem.

Piso escorregadio.

Calçada com vegetação em local errado, com racahaduras por
falta de manutenção, danos causados pela raiz da árvore e
mureta impedindo a passagem.

Rampa de acesso de veículos faz
degrau na calçada (passeio).
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CALÇADA, PASSEIO E VIA
O que é calçada?
É a área mais alta que a via, reservada para os pedestres, postes, árvores,
lixeiras, telefones públicos, bancos etc.
O que é passeio?
É a faixa livre que os pedestres utilizam para caminhar.
O que é via?
É o conjunto composto pela calçada, passeio e pista de rolamento (rua).

Altura livre
2,10m

Meio-fio
Perfil da rua

Sarjeta
Passeio

Pista de Rolamento (rua)

Calçada
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FAIXAS
Como são as 03 faixas nas calçadas?
1ª Faixa de Serviço
Destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou
pessoas com deficiência, poste de iluminação, sinalização de trânsito e
mobiliário urbano como: bancos, floreiras, telefones, caixas de correio e lixeiras.
2ª Faixa Livre
Também denominada de passeio, a faixa livre é destinada exclusivamente à
circulação de pedestres, então não deve ter quaisquer desníveis (degraus), obstáculos
físicos ou vegetação. Deve possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante
e possuir largura mínima de 1,50m. Deve ser contínua, sem qualquer emenda, reparo, ou
fissura. Quando houver reparos, devem ser feitos em toda a sua largura seguindo o
modelo original.
3ª Faixa de Acesso
Área em frente ao imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, rampas (nos
casos atípicos) , toldos, propaganda e mobiliário móvel, como mesas de bar e floreiras,
desde que não impeçam o acesso aos imóveis e que sejam devidamente aprovados pelo
Departamento de Aprovação de Projetos. É portanto uma faixa de apoio à sua
propriedade.
Faixa de serviço (largura 0,80m)

Faixa de acesso (largura variável)

Faixa livre
Largura
minima
1,50m
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DIMENSÕES DE CALÇADA
Calçada de 1,50 m.
Tipos de piso que podem ser usados:
• Padrão A - bloco de concreto intertravado;
• Padrão B - pavimento asfáltico (apenas em lotes não edificados);
• Padrão C – concreto moldado “in loco”;
• Padrão D – piso drenante.

Faixa de pedestres
Rua

Rampa 8,33% (máximo)
Rampa 8,33% (máximo)

Rampa 8,33% (máximo)
Piso Paver/concreto
Alinhamento predial
Inclinação em direção ao meio-fio
– 2% a 3%máximo
Faixa livre
Piso
paver/
Concreto
Meio fio
Sarjeta
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DIMENSÕES DE CALÇADA
Calçada até 2,50 m.
Tipos de piso que podem ser usados:
• Padrão A - bloco de concreto intertravado;
• Padrão B - pavimento asfáltico (apenas em lotes não edificados)
• Padrão C - concreto moldado “in loco”;
• Padrão D - piso drenante.
Observação: Em calçadas existentes, a garantia da continuidade do passeio
é mais importante que a subdivisão no modelo. Assim, a critério do Deapro,
é possível variar a localização das faixas, mediante estudo das calçadas
confrontantes.
Faixa de pedestres
Rua

Faixa de serviço
Faixa de serviço: vegetação e mobiliário

Rampa - inclinação – 8,33% (máximo)
Rampa - inclinação - 8,33% (máximo)
Rampa - inclinação – 8,33% (máximo)
Alinhamento predial
Faixa livre - Inclinação em direção ao meio– 2% a 3% (máximo)
Piso Concreto/ Paver
Piso Tátil direcioanl
Vegetação e mobiliário
Meio Fio
Sarjeta
15

80 70 40 40
150
230

fio
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DIMENSÕES DE CALÇADA
Calçada acima de 2,50 m.
Tipos de piso que podem ser usados:
• Padrão A - bloco de concreto intertravado;
• Padrão B - pavimento asfáltico (apenas em lotes não edificados e na execução de
novos loteamentos);
• Padrão C - concreto moldado “in loco”;
• Padrão D – piso drenante.
Observação: Em calçadas existentes, a garantia da continuidade do passeio é
mais importante que a subdivisão no modelo. Assim, a critério do Deapro, é
possível variar a localização das faixas, mediante estudo das calçadas
confrontantes.

Faixadepedestres
Rua

Faixa de serviço
Faixa de serviço: vegetação e mobiliário
Rampa - inclinação – 8,33% (máximo)
Rampa - inclinação - 8,33% (máximo)
Rampa - inclinação – 8,33% (máximo)
Alinhamento predial

15

80 70 40 40
150
230
310

Inclinação em direção ao meio-fio – 2% a 3%
(máximo)
Faixa livre
Piso Tátil direcional
Faixa de acesso
Meio-fio
Sarjeta
(váriável)
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DICAS DE CONSTRUÇÃO
Dicas para construir a sua calçada
Qualidade, durabilidade e facilidade de reposição são propriedades exigidas
dos materiais especificados para as calçadas. Os revestimentos utilizados nos
passeios (faixa livre) devem ser também de material de fácil reposição, mas ser
regular, firme, estável e antideslizante, observados os indicados nos modelos
constantes do quadro I e figuras ilustrativas, integradas no Código de Obras
Municipal, Lei Complementar 066/2016.
Padrão A - Bloco de concreto intertravado (Paver)
Rejunte com areia fina
Bloco intertravado
Terra compactada
Colchão de areia
6cm
4cm

Padrão B - Pavimentação asfáltica
No caso de adequação viária, alteração no tipo de pavimentação da pista
de rolamento ou projetos especiais da Prefeitura Municipal de Guarapuava,
poderá a critério do Município, ser adotado o Padrão B.
CBUQ = espessura = 3cm
Imprimação
Base em brita graduada
esp. = 10cm
i = 3% máx.

Leito natural
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DICAS DE CONSTRUÇÃO
Padrão C - Concreto desempenado “in loco”

5cm
3cm

Terra apiloada
Concreto desempenado
“in loco”

Junta de dilatação
(exceto em madeira)

Padrão D - Placa de piso drenante
Com dimensões de 40x40cm ou 45x45cm com rejunte nivelado na superfície do
piso.

Terra apiloada
Junta de dilatação

Placa piso drenante
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DIMENSÕES DE CALÇADA
O que fazer se minha calçada tiver uma largura menor que 1,50m?
Protocole um pedido de análise junto ao departamento de aprovação
de projetos da prefeitura para que um técnico avalie a situação da sua
calçada. Ele irá orientá-lo sobre a melhor alternativa para permitir que se
tenha uma faixa livre, dentro dos padrões definidos. A prefeitura emitirá um
parecer sobre a sua obra.

ACESSO DE GARAGEM
Acesso de garagem – como fazer?
É essencial preservar a faixa livre, que deverá acompanhar a inclinação da
rua e não ter obstáculos como árvores, lixeira, postes, etc. E não ter inclinação
maior que 3% no sentido da sua largura (como mostra a figura a baixo).

Rampa de
acesso de carros
(para casos
atípicos)
Meio fio
Faixa de mobiliário

0, 80m

Faixa livre (inclinação - máximo 2% a 3%)

1,50m

Faixa
de
acesso
(variável)
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ACESSO DE GARAGEM
Acesso de garagem – como fazer?
O rebaixamento de guia para a entrada de carro não poderá exceder a 50%
(cinquenta por cento) da testada do imóvel para o caso de lotes com testada maior que
7,50 metros, sendo a extensão máxima de 5,00m (cinco metros), com exceção de entrada
de veículos em postos de combustíveis e outros estabelecimentos onde haja entrada de
caminhões, a extensão máxima poderá ser de 7,50m (sete metros e cinquenta
centímetros). Para lotes com testada igual a 7,00 metros a guia rebaixada não poderá ser
superior a 3,00m. Quando houverem duas faixas com meio fio rebaixado, entre elas deve
existir uma ilha com 5,00 metros de extensão em meio fio alto.
Obs.: Não deve ser feito nenhum tipo de sinalização do sistema viário, inclusive
pintura de meio fio, sem autorização do Departamento de Trânsito de Guarapuava, sendo
tal execução, passível de multa.
Exemplo de acesso de carro à garagem.
Faixa de acesso

Portão

Faixa Livre

Faixa de serviço

Rebaixo da faixa de serviço para entrar com o carro na garagem, para casos atípicos também pode ser executado rampa
na faixa de acesso. Casos em que a topografia da Rua seja muito inclinada, a rampa deve ser estudada juntamente com
o Deapro, para escolha de uma solução mais viável e adequada.
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ESTACIONAMENTO
O que preciso saber sobre estacionamento?

É obrigatória a reserva de espaços para estacionamento ou garagem de veículos,
devendo ser observada a tabela de vagas contida na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo vigente nº 069/2016. As vagas deverão ter livre acesso, sendo proibido locar uma
vaga atrás de outra, com exceção de unidades unifamiliares. Além disso, deverão ser livres
de colunas ou qualquer outro obstáculo.
Deverão ser reservadas vagas de veículos para pessoas com deficiência próximas da
entrada das edificações de uso público e comerciais devidamente identificadas para este
fim, com faixa de transposição na lateral obedecendo à proporção definida na ABNT - NBR
9050/2015.
Não é permitido o uso do recuo frontal obrigatório para estacionamento no que se
refere a novas edificações. A única excessão é para o caso de edificações existentes e com
projeto aprovado pelo Departamento de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, cujas vagas estão locadas sobre o recuo frontal obrigatório, sendo que estes
deverão possuir demarcação do limite da vaga, no alinhamento predial, com tinta amarela,
a qual não poderá em hipótese alguma projetar-se sobre o passeio, deverá também ter placa
de alerta contendo a informação de que "veículos que ultrapassarem o limite serão passíveis
de multa" por estarem estacionados sobre o passeio, independente da largura do mesmo.
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ESTACIONAMENTO
Estacionamentos Frontais
O estacionamento poderá estar locado na parte frontal do imóvel, desde que
resguardado o recuo frontal obrigatório e desde que haja um único acesso ou mais a
depender da largura da testada, devendo ser julgado pelo Departamento de Aprovação de
Projetos - DEAPRO.
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ESTACIONAMENTO
Estacionamentos Frontais
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ESTACIONAMENTO
Baias de estacionamento

Poderá ainda, ser admitida a reentrância nos passeios e proposta de projetos diferentes
da padronização estabelecida, a exemplos das baias de estacionamento, conforme exemplos
das figuras ilustrativas, desde que aprovadas pelo Deapro.

18

20

18

ESQUINAS
Como ficam as esquinas?
Como a esquina é o ponto principal de uma calçada, deve estar sempre desobstruída,
sendo assim o mobiliário de grande porte, como ponto de ônibus, árvores ou outros, deve
ficar afastado do sistema viário. Para saber a distância se deve entrar em contato com o
setor de engenharia de tráfego do município de Guarapuava. A distância do mobiliário de
pequeno ou médio porte como telefone público ou lixeira é definido pelo mesmo setor.

Critério de locação de equipamentos e mobiliários nas esquinas

Ponto
de ônibus
(mobiliário de
grande porte)

Rebaixamento
para veículos

“Calçadas
verdes”

Minimizar as
interferências nas esquinas
Telefones públicos
(mobiliário de pequeno porte)
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ESQUINAS
Como executar o Chanfro no lote?
O comprimento de redução das testadas depende do ângulo do vértice
da esquina.
Ver quadro II - Chanfros nas Esquinas, da Lei Municipal 65/2016,
que dispõe sobre o Sistema Viário.

Rua
C
R
Limite de terreno
α

Calçada

C = chanfro
a = ângulo do vértice
R = comprimento da redução das testadas
Área não edificável
Bissetriz

Rua
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ACESSIBILIDADE
Onde fica o rebaixamento da calçada para acesso das pessoas com
necessidades especiais?
Devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres para facilitar a
passagem do nível da calçada para o da rua. Esses rebaixamentos devem ter
largura interna de no mínimo 1,20 metros e obedecer o padrão definido pela
Lei Complementar Municipal 066/2016 e ABNT - NBR 9050/2015 .
Obs.: Se não existir faixa de pedestres, execute o rebaixamento a 3,00
metros do alinhamento do meio-fio da via transversal. Conforme exemplo
abaixo.
Modelos de rampas de rebaixamento conforme ABNT- NBR 9050/2015.

3,00 m

Exemplo 1 - rebaixo para calçadas de 1,50m ou maior.

Exemplo 2 - rebaixo para calçadas estreitas (quando não existir a faixa de
pedestres, a localização da rampa será a mesma da imagem acima).
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ACESSIBILIDADE
Rampa lateral
inclinação máx. - 8,33%

Plataforma principal

1,50 mín.
s

s
Alinhamento
do imóvel

Guia
Sarjeta

Exemplo 2.1 - rebaixo na esquina, para calçadas estreitas ou outra situação
atípica em que depois de análise da prefeitura, a mesma ache necessário o uso
desse tipo de rampa
Como fazer a rampa de rebaixamento para pessoas com deficiência?
Modelos de rampas conforme ABNT - NBR 9050/2015.

Guia

0,20 a 0,40
0,50

Rampa

i = 8,33%

≥ 1,20

Calçada

Aba lateral
inclinação máx. – 8,33%

1,20

Sarjeta

Vista superior

Exemplo 1.1 – rampa para caçadas de 1,50m ou maior
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ACESSIBILIDADE

Exemplo 3 – rampa para calçadas estreitas.

Calçada

Rampa

Guia
Sarjeta

Exemplo 3.1 – rampa para calçadas estreitas ou outra situação atípica em
que depois de análise da prefeitura, a mesma ache necessário o uso desse
tipo de rampa.
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PISOS ESPECIAIS
Como são os pisos especiais de orientação ao pedestre?
A locomoção independente é uma das atividades mais difíceis para a pessoa
com deficiência visual, então as informações são captadas por meio do uso
das percepções táteis (bengala e pés).
A sinalização tátil pode ser de alerta ou direcional e ambas devem ter cor
diferente do resto do pavimento do passeio conforme padrão estabelecido
pela prefeitura. Sendo que a cor estabelecida pela prefeitura para a calçada/
passeio é cinza e a dos pisos táteis é o tom avermelhado. Figuras conforme
ABNT - NBR 9050/2015.

Sinalização tátil de alerta e relevos táteis de alerta instalados no piso
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PISOS ESPECIAIS
Como são os pisos especiais de orientação ao pedestre?

Sinalização tátil directional e relevos táteis direcionais instalados no piso

45º
X
165o< x ≤ 150o

X

Sinalização tátil direcional e de alerta – exemplos de mudança de direção.
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PISOS ESPECIAIS
Piso tátil de alerta
Auxilia quanto ao seu posicionamento na área da calçada em relação
a obstáculos, rebaixamento ou elevação e mudança de direção.
Deve ser instalado em áreas de rebaixamento de calçada; travessia elevada;
canteiro divisor de pistas; 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,
ou seja, deve ser instalado sempre que houver risco eminente. A superfície do
piso deve estar sinalizada em raio mínimo de 0,60m.
Piso tátil direcional
É instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento.
Deve ser utilizado em área de circulação, indicando o caminho a ser percorrido
(calçadas) e em espaços muito amplos ( bancos, postos de gasolina, etc).
0,20 a 0,40

Sinalização tátil de alerta
em obstáculos suspensos
0,20
a
0,40

0,20 a 0,60

0,60

0,60

0,25 a 0,60

Piso tátil de alerta

0,20 a 0,40
h>0,60
0,20 a
0,40

0,60
0,20 a 0,60

0,60

Piso tátil direcional

0,60

Vista lateral

0,60

0,25 a 0,60

Planta
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GRELHAS
Como devem ser instaladas as grelhas e tampas de caixa de inspeção e
visitas?
A tampa deve estar nivelada com o piso, sem ressaltos ou juntas de
dilatação e localizadas preferencialmente fora da faixa livre.
As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do
fluxo principal de circulação. Quando instaladas transversalmente ao sentido
do caminho, as juntas de dilatação, grelhas e eventuais frestas existentes
devem possuir entre elas vão máximo de 15mm. Figuras conforme ABNT – NBR
9050/2015.

15mm

Exemplo grelha instalada transversalmente ao sentido do caminho.
Arremates em concreto
evitam ressaltos

Exemplo caixa de inspeção e visitas.
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CALÇADAS VERDES
As “calçadas verdes”
A presença de árvores nas calçadas é importante, pois contribui para
melhorar o meio-ambiente de nossa cidade e, nos dias de chuva, facilitam
o escoamento das águas das chuvas.
Devem ser instaladas na faixa de serviço e/ou de acesso, nunca na
faixa livre. As árvores devem ser plantadas em calçadas com largura
acima de
3,00m e deve ser seguido o quadro I, em anexo, Parâmetros para
implantação de passeios e paisagismo, também deverá seguir as orientações
contidas na Lei Complementar Municipal 075/2017. Já as faixas de jardim
ou gramados são permitidas em calçadas até 2,50m e obrigatórias nas
com largura superior a 2,50m.
Recomenda-se o uso de árvores de pequeno ou médio porte como, ipê
amarelo mirim, extremosa, ácer - palmato , dedaleiro, ipê amarelo e ácernegundo, também recomenda-se que não possuam ramos laterais abaixo de
2,10m. Sendo que em locais onde há a presença da rede de distribuição de
energia elétrica aérea não será permitido o plantio de árvores. Quanto ao
espaçamento entre as árvores, este deverá ser de 7,00 metros para árvores
de pequeno porte e 10,00 metros para as de médio porte.

Grama e árvore
55cm

Muro ou grade
inclinação
2% a 3%
máx.

Grama
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PLANTIO
Plantio
Deverá ser previsto um canteiro específico na faixa de serviço com 80cm
de largura e ser cravado junto à muda uma estaca (tutor) com diâmetro
mínimo de 4 a 6cm, ultrapassar o topo da muda e estar enterrada no mínimo
a 70 cm de profundidade, sem prejudicar o desenvolvimento das raízes , para
que o fuste (tronco) fique mais retilíneo, devendo permanecer até que a planta
possua sistema radicular (raiz) e fuste (tronco) suficientes para se manter
sozinha. Covas com diâmetro mínimo e profundidade de 50cm, sendo
importante também inicialmente equilibrar a fertilidade do solo da cova.
As mudas deverão apresentar altura mínima de 2,20m (dois metros e
vinte centímetros) e ser plantadas obedecendo as distâncias mínimas entre os
elementos urbanos, conforme Lei Complementar 066/2016 e 075/2017.

Grelha no canteiro com árvore.
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QUADRO I - Parâmetros
para implantação de passeios/
piso tátil e arborização
PASSEIO
Faixa
MATERIAL
mínima de
E
percurso CALÇADA
TIPO DE
VIAS
PADRÃO PAISAGISMO
PISO TÁTIL
do
PAISAGISMO
DO
pedestre
PASSEIO
livre de
obstáculos
<1,50m
Não permite
-------1,50 a
Permitido
Gramínea
VIAS LOCAIS,
Padrão A,
2,50m
COLETORAS E
1,50m
C ou D
Permitido
Árvores de
ARTERIAIS
(1) (2)
Acima de
Pequeno e
Obrigatório
2,50m
Médio Porte
(3)
<1,50m
Não permite
-------ZCE, CENTRO
1,50 a
Permitido
Gramínea
DE CÉLULAS E
Padrão A
2,50m
1,50m
Obrigatório
VIAS DE
(1) (2)
Árvores de
Acima de
ADENSAMENTO
Obrigatório
Pequeno e
2,50m
Médio Porte
466
466

170
1
70

(3)

32

TIPOS DE PISO e
ARBORIZAÇÃO
Os passeios terão os seguintes padrões:
- PADRÃO A - bloco de concreto intertravado
- PADRÃO B - pavimentação asfáltica
- PADRÃO C - concreto moldado “in loco”
- PADRÃO D - piso drenante
Observação:
 A critério do Município poderão ser utilizadas outras tecnologias ou materiais
para pavimentação dos passeios implantados pelo Poder Público Municipal, desde
que resulte em superfície regular, firme, contínua, antideslizante e antiderrapante;
 Fica expressamente proibido o uso de pisos trepidantes, deslizantes e com
superfície irregular, como por exemplo: Miracema, Lousa, Pedra Macaco, Piso
Cerâmico.
(1) No caso de adequação viária, alteração no tipo de pavimentação da pista de
rolamento ou projetos especiais da PMG, poderá a critério do Município ser
adotado o Padrão B;
(2) A critério do Município, poderá ser definido outro material, nos termos dos
padrões já estabelecidos;
(3) O espaçamento entre as Árvores de Pequeno Porte deverá ser de 5,00 a 7,00
metros. No caso de árvores de grande porte deverá seguir a Legislação Ambiental
Municipal e orientações do Departamento de Licenciamento e Fiscalização
Ambiental Municipal;
(4) Na Zona Central Estendida – ZCE, Centro de Células e Vias de Adensamento é
obrigatório o uso do piso PADRÂO A – bloco de concreto intertravado (Paver) e
o assentamento do Piso Tátil Direcional e de Alerta.
Exemplos de algumas espécies utilizadas na arborização urbana:
 Pequeno porte: Ipê amarelo mirim, extremosa e ácer-palmato
 Médio porte: Dedaleiro, ipê amarelo e ácer-negundo.
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COMO FAZER
Como devo fazer minha calçada caso a minha rua tenha o pavimento de
5,00 metros de largura?

Devo colocar o meio fio a uma distância de 1,00 metro do asfalto (pavimento).
A faixa de 1,00m entre o meio fio e o pavimento deve ser preenchida de asfalto
pela prefeitura, então, entre em contado com a Surg para solicitar o serviço de
de preenchimento do espaço de 1,00m em asfalto.

Calçada

Meio-fio

1 metro
Espaço entre
meio-fio e rua
Calçada

1 metro
Espaço entre meio-fio e rua
preenchido com asfalto

Meio-fio
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DOCUMENTAÇÃO
O que devo apresentar na Prefeitura caso queira reformar minha calçada
para adequar ao modelo padrão calçada acessível?
Deve-se dar entrada no Departamento de Aprovação de Projetos com um
detalhe da calçada para que assim o projeto da mesma seja aprovado. Deve
conter:
• A localização do imóvel; A largura da calçada;
• Curvatura do raio/chanfro da esquina, se for o caso;
• Um corte da calçada que mostre a sua inclinação;
• Nível da rua e da calçada;
• Local de acesso de veículos e do rebaixo do meio-fio, com detalhe da
rampa;
• Rebaixo das esquinas, com detalhe da rampa de acesso a portadores de
deficiência;
• Mostrar em desenho a posição do piso tátil, tanto o direcional, quanto o
de alerta, na faixa livre da calçada e no acesso a edifícios de uso público ou
coletivo;
• Especificar material: tipo, resistência, cor, dimensões;
• Mostrar em desenho a localização de poste de energia elétrica, de
Árvores, galerias e placas. Sendo que para calçadas com largura acima de
3,00m deverá ser plantado árvore, exceto exista rede de energia elétrica aérea;
espécie, porte e distância de mobiliários e equipamentos urbanos, conforme
Lei complementar 066/2016;
• Mostrar em desenho, quando existir, a localização de ponto de ônibus;
• O projeto deve ser apresentado em escala adequada, conter cotas e estar
de acordo com a NBR 9050/2015;
• Apresentar foto da frente do lote que dê para ver parte das calçadas
conforntantes, para análise do projeto da calçada.
Obs.: No caso de reforma ou construção nova, a calçada deve ser
adequada de acordo com a Lei Complementar 066/2016, o projeto da
calçada pode ser representado junto com a planta de cobertura/implantação;
Para retirar a conclusão da obra a calçada já dever ter sido executada
em conformidade com a lei complementar citada acima.
Em caso de dúvida dirija-se ao Departamento de Aprovação de
projetos na Prefeitura Municipal de Guarapuava – PR.
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CALÇADAS CORRETAS
Abaixo, exemplos de instalação de piso tátil no passeio, rampa de acesso
a portadores de deficiência, “calçada verde” e calçada acessível:
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4 664 6 6
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REFERÊNCIAS
• Calçadas em Blumenau – Construa ou reforme de maneira correta;
• Sistemas Integrados de Calçadas – Caminhar em São Paulo está cada vez
melhor;
• Conheça as regras para arrumar a sua calçada;
• Projeto Calçadas Seguras – Prefeitura de Itajaí;
• Projeto Calçada Legal – Normas para a construção, reforma e conservação de
calçadas – Prefeitura da Serra;
• Acessibilidade: Um direito de todos – cartilha de orientação CREA-RN;
• Cidade Cidadã – CREA-ES e Secretaria Especial dos direitos humanos da
presidência da república;
• Guia Prático para construção de Calçadas – Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano;
• Calçadas do Brasil – Relatório final da campanha e estudo realizado pelo
Mobilize Brasil;
• Padronização de Passeios para o Município de Belo Horizonte;
• Projeto Calçada Acessível – Guia para projetos de espaços públicos – SMPDS
– Seropédica – RJ;
• Calçadas Acessíveis – Associação Brasileira de Cimento Portland;
• Manual de Vias Públicas: Calçadas – O que estabelece o Código de Posturas
do Município de Cuiabá – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano;
• 2ª Edição – Guia Prático para a construção de Calçadas;
• Centro de Vida Independente de Maringá;
• Acessibilidade – CREA-PR;
• Guia Prático – Manual de Execução – Programa calçada segura de São José
dos Campos;
• Cartilha – Projeto Calçadas – Foz do Iguaçu – PR;
• Acessibilidade para uma Cidade melhor – Instituto de Arquitetos do Brasil –
IAB – TO – Palmas – Tocantins 2008;
• Conheça as regras para arrumar a sua calçada – Prefeitura de São Paulo;
• Cartilha da Calçada Cidadã – Mara Gabrilli;
• ABNT - NBR 9050 – 2015;
• Lei complementar 066/2016 e 075/2017;
• PMG - Prefeitura Municipal de Guarapuava;
• NBR - Normas Brasileiras Regulamentadas;
• ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas;
• CREA - Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos.

HANGARES
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FICHA TÉCNICA

Idealização
Prefeitura Municipal de Guarapuava - Paraná
Secretaria de Habitação – Secretário Flávio Alexandre
Concidade - Conselho do Plano Diretor de Guarapuava
Equipe Técnica
Criação
Andréa Silvestre Pasa – arquiteta e urbanista
Dezigner
Secretaria de Comunicação
Colaboradores
Cesar R. Sanchez – engenheiro civil e de tráfego
Cícero Pedro Soldan – desenhista projetista
Jorge G. Araújo – estagiário da área de engenharia
Katriane Mila – designer de interiores
Luiz Marcelo Sanchez – arquiteto e urbanista
Maria de Fátima Werneck Lange – engenheira civil
Ricardo Bavaresco Rodrigues – arquiteto e urbanista
Sandro Alex R. Valera – engenheiro civil e de segurança
Mônica Rodrigues Brizola Rúbio – engenheira cartógrafa
Valéria Lustosa de Siqueira – engenheira civil
Telefones Úteis
Prefeitura Municipal de Guarapuava – (42) 3621-3000
Surg – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava - (42) 3630-0500
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Rua (asfalto)

