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INTRODUÇÃO 

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Subsecretaria de Planejamento Urbano, define as regras 

para adequação de passeios da Área Central do município (área interna à Avenida do Contorno). A 

Portaria SMPU 057/2018, de 9 de outubro de 2018, define a suspensão temporária do piso tátil 

direcional até a apreciação do tema pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo 

Horizonte, que deverá deliberar pela implantação e localização da sinalização tátil nos passeios na 

Área Central. 

Esta publicação revoga a Portaria SMAPU Nº 002/2013, publicada em abril de 2013. 

Este documento está dividido da seguinte maneira: 

1 – ORIENTAÇÕES GERAIS 

2 - CADERNO DE DETALHES: Pranchas que contém os desenhos técnicos, especificações e orientações 

para execução de rampas de acessibilidade e inserção de mobiliário urbano nos passeios. Os desenhos 

dos mosaicos em pedra portuguesa são específicos para cada rua e avenida da Área Central de Belo 

Horizonte e estão disponíveis nos itens CADERNO DE RUAS e CADERNO DE TRECHOS, ESQUINAS E 

CHANFROS DA AVENIDA AFONSO PENA, através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-

urbana/informacoes/passeios/area-central 

3 - REFERÊNCIAS: Normas e leis utilizadas para elaboração deste padrão. 
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1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

O Caderno de Detalhes traz o detalhamento técnico para a implantação de travessias, rampas de 

pedestres e locações e sinalizações de mobiliários urbanos. A paginação dos mosaicos em pedra 

portuguesa deverá ser consultada no CADERNO DE RUAS e CADERNO DE TRECHOS, ESQUINAS E 

CHANFROS DA AVENIDA AFONSO PENA. 

Para preservar a integridade dos mosaicos admite-se pequenas alterações nos espaços entre os 
desenhos para inseri-los entre as vigas de amarração, evitando cortes nos desenhos. Caso a largura do 
desenho em pedra portuguesa for maior que a largura existente entre o meio fio e a faixa cimentada 
de 90cm junto ao alinhamento, o desenho de pedra portuguesa deverá ser adaptado. Nestes casos, a 
Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul deverá ser consultada. 

Os projetos de calçadas com inclinação superior a 14% deverão ser encaminhados para análise e 
acompanhamento na Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul. 

Procedimentos para execução da calçada portuguesa: 

a) Regularização da área, remoção de materiais orgânicos e compactação do subleito; 
b) Execução do colchão de areia e cimento a seco, traço 1:3, e=6 a 10cm; 
c) Assentamento das pedras, com intertravamento - os desenhos deverão ser marcados 

sobre o colchão com gabarito, atenção ao nivelamento;  
d) O rejuntamento deverá ser feito com mistura de areia fina peneirada e cimento, traço 1:2; 
e) Varrer e cobrir a superfície com uma camada de areia fina e úmida - cura 48 horas sem 

tráfego. 
 

2 CADERNO DE DETALHES 

2.1 ÍNDICE DAS PRANCHAS 
 
PRANCHA CONTEÚDO 

1 Padrão geral 

 2 
Rebaixos de meio-fio para 
travessia de pedestres 

Modelo 1 

3 Modelo 2 

4 Modelo 3 

5 Faixa ajardinada 

6 Passeios com declividade superior a 10% 

7 
Escadas nos passeios 

Escada e faixa ajardinada 

8 
Padrão de corrimão para vias com inclinação 
acima de 25% 

9 

Elementos de mobiliário 
urbano 

Arborização 

10 Lixeiras padrão PBH/SLU 

11 Lixeira doméstica 

12 
Telefones públicos / Mobiliários com obstáculos 
suspensos 

13 Rebaixo de meio-fio para acesso de veículos 

14 Ponto de transporte coletivo no passeio 

15 Detalhes de execução 
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3 - REFERÊNCIAS 
 

Lei 8.616/03 – Código de Posturas; 

Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2015- Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e 
equipamento urbano; 

Norma Brasileira ABNT NBR 16416/15 –Piso permeável em concreto; 

Norma Brasileira ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para 
elaboração de projetos e instalação 

Dicas para construção de passeios - IPPUL -Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Londrina / PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 


