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16. COMUNICAÇÃO VISUAL 

16.1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

• Integrar o projeto de comunicação visual com o de arquitetura, compatibilizando seus 
objetivos, funções e formas de utilização dos espaços da edificação, a fim de assegurar 
uma contribuição efetiva para sua implantação e ambientação; 

• Definir um sistema baseado nas necessidades de informações a serem transmitidas ao 
usuário do edifício, através de mensagens visuais, cuja codificação seja adequada às 
funções do edifício e ao repertório do usuário. O sistema informativo a ser adotado deverá 
abordar, entre outros, os aspectos de orientação, identificação e regulamentação, inclusive 
viária, incluindo sinalização especial para deficientes físicos. O suporte do sistema poderá 
ser tanto horizontal, no piso, quanto vertical; 

• Consultar as posturas municipais para normas de sinalização; 

• Codificação das mensagens visuais através de uma linguagem gráfica única; 

• Racionalização das informações indispensáveis à orientação do usuário no edifício; 

• Definição de um sistema adequado pelo qual serão transmitidas as mensagens visuais 
(suporte da informação). 

16.1.1. Sinalização Externa 

• Identificar cada edifício e o conjunto de edifícios; 

• Identificar os acessos de pedestres e de veículos; 

• Identificar as entradas de serviço; 

• Identificar os acessos públicos e privativos de funcionários; 

• Regulamentar a circulação de veículos; 

• Fazer com que as condições de leitura e visibilidade de textos e símbolos atendam às 
necessidades de pedestres e veículos, considerando a necessidade de iluminação artificial 
para os elementos externos de sinalização de pedestres no caso de utilização noturna; 

• Para sinalização de veículos, utilizar, preferencialmente, material reflexivo; 

• Levar em consideração na escolha de materiais a serem utilizados: 

- Aproveitamento dos materiais em suas dimensões de fabricação; 

- Resistência dos materiais em função de sua exposição às intempéries; 

- Facilidade de conservação, manutenção e reposição em função dos materiais 
escolhidos; 

- Custo; 

- Aspecto visual final. 

16.1.2. Sinalização Interna 

• Fornecer elementos para orientação do usuário no edifício, de modo a: 

- Fornecer informações necessárias à compreensão do edifício como um todo; 

- Verificar a necessidade de quadro geral de informações que identifique andares, 
departamentos, salas e outros; 

- Orientar o usuário no percurso, desde a entrada do edifício até o local desejado; 
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- Sinalizar, através de signos direcionais, os pontos de decisão do usuário 
(cruzamentos de corredores, outros); 

- Identificar cada ponto de interesse no edifício; 

- Verificar a necessidade de numeração de pavimentos e de salas, identificação de 
equipamentos de segurança, saídas de emergência e outros; 

- Fazer com que as condições de leitura e visibilidade das mensagens sejam 
facilitadas pelo correto posicionamento e dimensionamento de textos e símbolos, 
verificando também se a iluminação normal do edifício atende às necessidades dos 
elementos de sinalização. 

• A escolha de materiais a serem utilizados deverá levar em consideração os mesmos 
critérios enunciados para sinalização externa; 

• É conveniente que tanto o sistema de informação como o material utilizado em seus 
elementos sejam flexíveis e estudados de modo a permitir modificações e ampliações em 
função de normais mudanças de setores, remanejamentos de salas, ampliações e outros. 

16.2. APRESENTAÇÃO 
Indicar / Identificar: 

• Desenho detalhado de cada elemento indicando, se for o caso, o modo de fixação, em 
escalas convenientes, assim como as relações com elementos elétricos ou de outros 
sistemas, se houver; 

• Elevações indicando a altura dos elementos; 

• Desenho do alfabeto a ser utilizado, indicando com clareza suas características gráficas e 
critérios de alinhamento e espaçamento de letras 1:1; 

• Desenho de todos os símbolos, pictogramas e signos direcionais utilizados, em escala 1:1; 

• Desenhos contendo a diagramação de associações de mensagens, escritas com signos 
direcionais, mensagens escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, e 
outras; 

• Indicar o material das placas, das letras, tipo de pintura e tipo de adesivo. 

Itens:  

• Plantas de implantação em escala 1:500 para um conjunto de edifícios, escala 1:200 para 
um edifício, com a locação e identificação final dos elementos externos de sinalização, ou 
a critério da supervisão; 

• Planta do pavimento com locação exata dos elementos de sinalização, escala 1:100 ou 
1:50, ou a critério da supervisão; 

• Selo devidamente preenchido, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE; 

• Memorial descritivo, que inclua o manual de utilização proposto; 

• Especificação técnica de todos os materiais e equipamentos; 

• Planilhas quantitativas. 
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16.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de comunicação visual deverão atender às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamento urbano 

ABNT NBR 13532 - Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura 

Código de Obras do Município de Belo Horizonte 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais 
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