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INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

Projeto Escadaria de  Pedestres Rua Elza Beatriz Araujo - Buritis. 

Logradouros: Rua Elza Beatriz Araujo (Cód. Logradouro-037131) entre Rua Maria Surette Heilbuth e 

Rua Tereza Mota Valadares, Buritis - Regional Oeste. 

Lote: 101072600765   Quadra CTM: 1010726   CP: 273002M 

Largura 8,08m Comprimento: 81,76m(metros); 

Projeto: Renata Glória – CAU A26.703-1/Arquiteta – GPMAN/SUZURB-SMOBI. 

LOCALIZAÇÃO 

A escadaria localiza-se no Bairro Buritis, na Regional Oeste. 
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SITUAÇÃO ATUAL 

A escadaria será executada na Rua Elza Beatriz Araujo que fica entre a Rua Maria Surette Heilbuth, 

próxima ao trecho que ela encontra com a Rua Eli Seabra Filho (parte baixa) subindo até a Rua Tereza 

Mota Valadares (parte alta) com uma área total de piso= 136,50m²(área de piso/escadaria).  

Na parte alta, na Rua Tereza Mota Valadares, a escadaria está localizada entre dois edifícios, em área 

já consolidada e predominantemente residencial sendo que na Rua Maria Surette Heilbuth, parte baixa, 

(ref. posicionado de frente para escadaria), do lado esquerdo ela faz divisa com um edifício(ou a 

garagem do acima) mas do lado direito faz divisa com galpão(segundo um trabalhador da obra) que 

está em fase de construção(fundações) e  um arrimo/estrutura de contenção que ainda será executado. 

A lateral direita da escadaria está portanto atualmente com terreno com corte na lateral direita, porém 

sem contenção, sendo que esse terreno também terá contenção em sua parte posterior(fazendo divisa 

posterior com  o outro prédio da Rua Maria Tereza. 

Atualmente a rua Elza Beatriz Araujo está no terreno “natural”, de baixo pra cima, possui na frente uma 

contenção, feita com pneus reciclados e  há uma viga solta no chão, depois num patamar logo acima há 

uma concentração de árvores existentes, algumas de maior porte, outras menores, algumas estão muito 

próximas do muro, até meio inclinadas na direção dele, há também uma canaleta que foi executada em 

trecho rente ao muro de divisa existente (do lado esquerdo). O desnível entre as ruas é grande, mas é 

possível com cuidado subir e descer se segurando nos muros laterais, tentando pisar onde o piso tem 

mais atrito, porém o “caminho da água” deixa o piso escorregadio e com um lôdo verde que sugere o 

risco dessa “aventura”. 

Foram identificados nessa travessia 3 tubulações de água pluvial das divisas sendo jogadas na rua da 

escadaria, 2 na divisa da esquerda e uma no encontro da divisa lateral a direita. Existe também uma 

outra canaleta que parte da direita, próximo desse ponto de contribuição e atravessa o terreno para o 

outro lado, mas essas canaletas não tem um destino definido, não há caixas de passagem visíveis.  

Existem restos de massa/concreto que foram jogados em alguns pontos, possivelmente restos de 

obras, o que torna essa travessia possível. Chegando na parte alta fica visível esse concreto jogado no 

chão alargando um pouco a calçada existente, sendo que a escadaria fica entre jardineiras dos prédios 

vizinhos e alguns outros elementos, como postes, lixeiras elevadas, rebaixos de passeio, etc. Nesses 

pontos mais altos já não há muita vegetação, apenas plantas rasteiras e mato. 

Na parte baixa, na rua Maria Surette Heilbuth há um certo alargamento do passeio em frente a Rua Elza 

Beatriz Araujo e o muro da esquerda faz um chanfro característico de esquina. 

O muro que faz divisa da esquerda começa sem acabamento (no tijolo aparente), possui 2 níveis no 

início, mais a frente possui um trecho com altura normal, depois apresenta um trecho com reboco e 

pintura clara e termina na parte alta com trecho com acabamento escuro, quase preto sobre reboco liso.   

Do lado direito, de baixo pra cima, conforme comentado só há o muro do outro edifico mais no alto, a 
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divisa da parte mais baixa espera a execução do muro de contenção, portanto o local está cercado e 

aguarda a obra.  

As duas ruas(de acesso e chegada da escadaria) são ligeiramente inclinadas mas com baixa 

declividade, todas possuem rede de esgoto e água pluvial(boca de lobos próximas e galerias visíveis na 

Rua Eli Seabra Filho, sugerindo que seja ainda mais bixa que a R. Maria Surette). 

A área onde será executada a escadaria está insalubre, com aspecto ruim, com lixo e oferecendo riscos 

devido ao piso nitidamente escorregadio. Oferece riscos de segurança já que também não tem 

iluminação nem possui coleta de lixo ou podas da vegetação, podendo abrigar animais de rua e outras 

situações, apesar de possuir algumas árvores que dão uma certa beleza e uma certa possibilidade de  

respiro frente ao já urbanizado e consolidado bairro do Buritis.  

ESCOPO DO PROJETO 

Definiu-se como ESCOPO do projeto, os seguintes pontos principais: 

➔ Vencer o grande desnível e fazer a ligação entre as ruas de forma confortável e segura para os 

pedestres e moradores locais, considerando as normas de escadas de uso público, de 

dimensionamento e conforto, com materiais antiderrapantes e patamares intermediários de 

descanso, elementos de proteção e apoio como guarda-corpos, corrimãos e sinalizações como 

pisos táteis de alerta e direcionais.  

➔ Atenção a topografia do local, adotando solução econômica, com escada assentada sobre o 

terreno natural de forma a evitar grandes movimentos de terra e estruturas e contenções   

complexas e que oneram demasiado a obra. 

➔ Aproveitar as características naturais e peculiaridades do local, preservando as árvores sempre 

que possível, retirando aquelas que estão oferecendo riscos de tombando sobre muros e 

construções, preservando parte do terreno natural para absorção de água pluvial. 

➔ Criar soluções pontuais de drenagem e direcionamento das águas pluviais, evitando riscos 

futuros de erosão e deslizamento de encostas e não sobrecarregando ainda mais a rede 

existente. 

➔ Valorizar o equipamento público criando áreas de convivência, áreas de acesso e chegada com 

equipamentos simples, mas que poderão fazer a diferença na travessia, com elementos como 

bancos, lixeiras, quadros informativos que levem informações públicas sobre sua localização e 

de oferta de serviços para os locais, brinquedos para crianças e conjuntos de mesas com 

tabuleiros e bancos para idosos e até uma barra para exercícios e alongamentos para aqueles 

que gostam de cuidar da saúde física. 
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➔ Promover a limpeza do local, retirada de lixo e eliminação do aspecto insalubre e abandonado 

do local, de forma e evitar que o local se torne apenas uma área residual na malha urbana e sim 

um respiro verde dentro da cidade, local que traga um pouco de beleza natural para os 

moradores locais e traga um toque de arte e arquitetura com cores, árvores e flores, uma 

travessia agradável e um convite a observação da natureza, da valorização do detalhe e das 

coisas simples que estão a nossa volta, um espaço vivo que deixa de ser residual para se 

transformar num equipamento útil, que convida a comunidade local a usá-lo, a adotá-lo e a 

cuidá-lo, como se fosse seu, e é! 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO 

PASSEIOS E PISOS INTERNOS DAS PRACINHAS 

➔ Execução de passeio em concreto usinado liso, moldado in loco, 25 Mpa, cor natural, com 

declividade transversal entre 1 e 3%. 

➔ O passeio deverá ser construído conforme Caderno de Encargos da SUDECAP, o qual objetiva 

estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de 

passeios. Estes não podem apresentar desníveis nem ser escorregadios e devem estar livres de 

obstáculos que limitem a mobilidade de pedestres e deverão seguir as orientações previstas na 

Portaria “Padronização de Passeios no Município de Belo Horizonte”, versão atualizada. 

➔ Previsão de substituição de aproximadamente 25% de meios-fios que se encontram 

deteriorados ou rebaixados.  

“PRACINHA DAS CRIANÇAS”-PRAÇA DE ACESSO/PARTE BAIXA 

➔ A “Pracinha das Crianças” é a praça de acesso(área= 21,51m2), na parte baixa da escadaria, na 

Rua Maria Surette Heilbuth. Ela “se abre para o pedestre e o convida a fazer a travessia”. Nesse 

espaço será executado um banco curvo, semicircular, moldado no local, em alvenaria e concreto 

aparente natural, com h=45cm e encosto boleado h=30cm . O encosto e parte do 

assento(larg.=10cm) receberão revestimento em cacos cerâmicos cor Branco. Atrás e paralelo 

ao banco curvo um arrimo será feito com h=140cm variando até h=0, fazendo a contenção do 

terreno natural.  

➔ Próximo ao banco será plantada uma árvore de porte médio, tipo Ipê Amarelo, para criar área de 
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sombra e embelezar o local. A jardineira e o gramado terão seus limites definidos por cordão em 

concreto boleado (ver seção A2A2 na prancha de seções 04/05). 

➔ O piso da pracinha com área=21,51m2, será executado em concreto usinado natural, 25Mpa, 

moldado sobre o terreno natural. 

➔ O brinquedo “Amarelinha”, será pintado no piso, com tinta acrílica para pisos, tipo novacor piso, 

de alta resistência, sendo a base na cor Amarelo-demarcação e letras e números utilizando a 

fonte “Comic Sans MS” nas cores, verde, vermelho e azul alternados, todos com acabamento 

fosco, todos linha Suvinil Pisos, ref. Suvinil ou similar (ver detalhe Brinquedo “Amarelinha” no 

projeto).  

➔ O passeio, extensão da pracinha, terá seu piso recomposto e/ou refeito onde estiver em mal 

estado de conservação, assim como seus meio-fios substituídos se necessário, considerando 

que haverá nesse ponto devido à execução da ligação da escada hidráulica a rede local.  

➔ Próximo ao início da escadaria, em frente ao chanfro do muro de divisa existente, serão 

instalados lixeira e quadro informativo para uso da comunidade local e do poder público.  

➔ Para as lixeiras considerar modelo padrão SLU – Cesto coletor de resíduos leves, metálico, 

duplo, face quadrada (02 unidades); 

➔ Sobre os quadros de informações serão metálicos, d= 120x80x180cm, sobre base metálica 

galvanizada(ver modelo tridimensional) e fixados no piso, com proteção em acrílico transparente 

e acabamento em pintura esmalte sintético semibrilho cor “Verde Colonial” sobre fundo oxidante 

todos ref. Suvinil ou similar (02 unidades); Os quadros terão originalmente conteúdo do tipo 

“VOCÊ ESTÁ AQUI” com informações sobre sua localização e sobre o Bairro Buritis e proporá 

um quadro para oferecer serviços entre pessoas, comerciantes locais e ainda divulgar eventos 

culturais na região. 

ESCADARIA  

➔ Todo o piso da escadaria (área total= 136,50m2) e mureta h=10cm do lado direito, serão 

executados em concreto armado natural. A escada terá largura total=190cm, sendo ao todo 124 

degraus, todos com espelhos de h=17cm, pisos com largura=30cm e 12 patamares de tamanhos 

diversos variando entre dimensões internas de 160x180 de prof., 360x330cm e 310x180cm. 

➔ Todos os patamares terão inclinação longitudinal nos pisos, com desníveis variando entre 
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2,78%(5cm) e 3%(9,9cm), de forma a facilitar o escoamento das águas de chuva. Caso seja 

viável executar também inclinação no sentido transversal(Máx.2%) para ajudar no 

direcionamento das águas pluviais na direção da escada hidráulica; 

➔ Sobre o piso dos patamares logo depois e antes do lance de escadas, a 20cm do espelho, serão 

colocados pisos em ladrilhos hidráulicos táteis de alerta, d=20x20cm, cor vermelho, assim como 

em torno das lixeiras e nos patamares maiores, indicando mudanças de direção da escada com 

ladrilhos hidráulicos táteis direcionais, no mesmo padrão, cor vermelho, d=20x20cm. 

➔ Todos os espelhos dos degraus da escadaria serão revestidos em cacos cerâmicos com base 

na cor Branco e  detalhes que variam nas cores: Amarelo, Laranja. Vermelho, Azul e Verde, e 

também nas posições (ver modelo tridimensional). 

➔ Ao longo de toda a escadaria, dos 2 lados, considerar instalação de guarda-corpos htotal=110cm 

e corrimãos metálicos hs=70 e 90cm. Do lado direito o guarda-corpo será instalado sobre mureta 

de concreto h=10cm e do lado esquerdo (ref. considerando quem sobe) não haverá mureta para 

facilitar o escoamento da água pluvial na direção da escada hidráulica. Tanto o guarda-corpo 

quanto os corrimãos terão acabamento em pintura esmalte sintético semibrilho cor vermelho 

sobre fundo antioxidante.  

➔ Ao longo e acompanhando todo o muro de divisa lateral, do lado esquerdo, será executada 

Escada Hidráulica de drenagem para água pluvial, com largura total= 70cm, com degraus com 

piso de larg.=50cm e h= 45cm entre paredes de h=20cm. Ao longo da escada 3 tubulações 

identificadas das edificações vizinhas deverão ser tubuladas e lançadas suas contribuições na 

escada hidráulica, sendo que uma delas terá que passar por baixo da estrutura da escadaria por 

estar do outro lado(direito) da divisa. 

➔ A posição da escadaria foi escolhida de maneira a se preservar ao máximo as árvores existentes 

no local e sempre que possível desviando das árvores em alguns pontos significativos. Algumas 

naturalmente terão que ser suprimidas, principalmente as que estão muito próximas, tombadas e 

quase encostadas no muro de divisa da esquerda.  

➔ Os conjuntos de degraus e patamares foram definidos de forma a escada ser executada 

acompanhando sempre que possível o terreno natural, não necessitando de estrutura muito 

complexa e procurou evitar grandes movimentações de terra(ver corte longitudinal com perfil do 

terreno natural-pr.02/05). 
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➔ Todo o muro de divisa lateral receberá acabamento em pintura acrílica de alta resistência, fosca, 

tipo novacor piso sobre reboco liso, cor Verde, linha Suvinil Pisos, ref. Suvinil ou similar. Nos 

pontos que a edificação encosta na divisa essa será pintada até a primeira viga até chegar no 

muro cor preto que já possu acabamento e será respeitado. 

➔ Finalmente deverá ser feita a limpeza de toda a área permeável, retirando lixo, restos de 

estruturas soltas, contenções e canaletas existentes que serão demolidas e receberá terra 

vegetal e adubação e será gramada com grama tipo Esmeraldas (Wild Zoysia) área aprox.= 

200,40m2, sendo que alguns recantos com jardineiras plantadas serão detalhados mais adiante,  

receberão substratos adequados e limites em cordões de concreto boleado. 

“CANTO DAS ÁRVORES” 

➔ No segundo patamar da escadaria, aberto para dar acesso ao “Canto das Árvores”, espaço com 

maior concentração de árvores existentes no terreno. Após limpeza, retirada do lixo, entulho e  

restos de obras, nessa área será feita a poda das árvores existentes, análise para avaliar o 

estado das árvores, se estão saudáveis e se não apresentam riscos de queda ou tombamento. 

Algumas serão suprimidas por estarem tombando sobre a divisa e e/ou estarem em conflito com 

o projeto a ser executado, as que forem possível de serem replantadas deverão ser replantadas. 

➔ No canto das árvores serão executados alguns bancos pontuais, tipo tôco (06 unidades) entre as 

árvores, aproveitando áreas de sombra (ver detalhe banco padrão tipo Tôco) no projeto em 

anexo. O banco tipo tôco será executado em concreto armado aparente com assentos 

revestidos com cacos cerâmicos cor Branco. 

➔ Nessa área também serão instaladas 2 gangorras tipo  “Gangorra em corda e pneu adaptados” 

em árvores mais robustas e que possibilitem tal uso devido suas características: troncos mais 

robustos e horizontais. 

➔ Próximo a cada árvore será plantada uma muda de folhagem tipo Imbé para forração e será 

gramada toda a área de terreno natural. 

➔ Mais adiante e próximo ao patamar 04, há 2 árvores existentes e que serão preservadas, o que 

sugeriu o deslocamento da direção da escada, devido a sombra que proporcionam.  Dessa 

forma o patamar ficou maior, assim como no patamar 06, permitindo esse deslocamento e ali foi 

colocado um banco pré-moldado em concreto com base vazada. Nessa área das árvores será 
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feita jardineira com mudas de “Trapoeraba” em jardineira limitada por cordão boleados em 

concreto e gramados e plantadas mudas de Imbé, próximas das árvores.  

“CANTO DAS FLORES” 

➔ O patamar 08 também se abre para dar cesso ao “Canto das Flores”. O terreno naquela área 

será movimentado de forma a dar acesso ao patamar onde serão executados taludes com 

jardineiras plantadas com flores tipo “Beijos”(nome vulgar), plantados separados, de forma a se 

criarem maciços da mesma cor(cores: Branco, Rosa e Vermelho). 

➔ As jardineiras sobre o terreno natural e os pés dos taludes serão contornados com cordões 

boleados em concreto aparente. 

➔ Será executado nessa área um banco redondo diâm.=160cm, h=45cm, em alvenaria com 

assento e encosto em concreto aparente, sendo que o encosto, boleado e parte do 

assento(10cm) serão revestidos em cacos cerâmicos cor Branco.  

➔ Na parte mais alta da escadaria serão plantados 03 mudas de arbustos tipo Agave(Agave 

Angustifólia) separadas de forma a poderem se desenvolver sobre o gramado. 

“PRACINHA ROSA DOS VENTOS”- PRAÇA CHEGADA/ACESSO - PARTE ALTA 

➔ A praça de chegada, ou de saída, dependendo da referência, localizada no alto, na Rua Tereza 

Mota Valadares, entre os 2 edifícios vizinhos, em calçada mais larga será chamada de “Pracinha  

Rosa dos Ventos” e receberá novo piso em concreto usinado, 25mpa, natural(área= 13,11m2), 

onde será desenhado em concreto usinado pigmentado com pó xadrez, a “Rosa dos Ventos” 

nas cores: Amarelo Ocre(a=2,35m2), Cinza Grafite(cinza escuro)- a= 1,81m2 e cor Vermelho 

Terra (vermelho terroso)-a= 1,81m2. As juntas de contorno do desenho serão em alumínio 

natural(ver detalhes da pracinha na prancha 05/05). Ao redor do círculo principal 01 faixa de 

aprox. 88cm de piso intertravado nas cores Vermelho(A=8,23m2) e uma outra na cor 

Cinza(A=6,325m2) todos mesmo piso, ref. Piso Intertravado em concreto, h=10cm, ref. Paver ou 

similar, 16 faces, 35mpa, cor Vermelho e cor Cinza completando o desenho do piso. 

➔ Em torno da praça e voltados para a escadaria serão executados muretas de proteção em 

alvenaria h=70cm, revestidos em cacos cerâmicos cor Branco, e 2 tubos metálicos horizontais 
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seção 2” com hs= 90 e 110cm. Os perfis tubulares receberão acabamento em pintura esmalte 

sintético semibrilho cor Azul Del Rey sobre fundo antioxidante, todos ref. Suvinil ou similar. 

➔ Ainda na “pracinha rosa dos ventos” serão instalados os seguintes elementos: 02 conjuntos de 

mesas circulares, diâm.=80cm e bancos tipo meia-lua, em concreto pré-moldados, com tampos 

com tabuleiros de xadrez desenhados  em concreto pigmentado nas cores Branco e Preto, com 

juntas de dilatação em alumínio natural compondo o desenho; 01 Barra metálica tubular para 

exercícios de alongamento tipo “Barra alta com espaldar”, comprimento total(LT)= 218cm, ref. 

Tryanon ou similar, com mesmo acabamento da parte metálica dos guarda-corpos da 

pracinha(pintura esmalte cor azul Del Rey); 01 lixeira e 01 quadro informativo, esses últimos no 

mesmo padrão da “Pracinha das Crianças”. 

    CANTEIROS - Preparo do Terreno de Toda Área a Ser Plantada 

➔ Verificar se o terreno a ser ajardinado encontra-se livre de restos de obra, pedra, lixo e entulhos. 

➔ Deverá ser colocado nos canteiros de vegetações, substrato indicado, com boas características 

físicas (textura areno-argilosa, densidade leve, boa drenagem e aeração, coloração vermelho 

escuro a marrom), e livre de ervas daninhas. 

➔ Deverá ser executado um cordão boleado de concreto para proteção dos canteiros.  

➔ As árvores, arbustos e forrações a serem plantados na praça, estão previstos no projeto. 

 

    GERAL 

➔ No escopo deste projeto não está previsto a iluminação pública da escadaria, o que seria 

aconselhável, para otimizar a sua utilização e dar mais segurança aos pedestres e moradores 

locais. Gostaria se possível, que a regional assuma esse escopo, me colocando a disposição 

para dúvidas e mais informações, 

Atenciosamente,   

                                                                                                   ________________________ 

Renata Glória – CAU A26.703-1 

                 Arquiteta GPMAN/SUZURB-SMOBI. 


