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1.  Introdução 
 
Uma calçada ideal garante ao pedestre autonomia, conforto e segurança em seu 

deslocamento. Uma calçada bem executada e conservada valoriza todo o seu entorno e melhora a 
qualidade de vida da população.  

O presente guia tem como objetivo orientar em como executar as calçadas conforme a 
legislação de nossa capital e garantir todos os elementos necessários para fomentar uma melhor 
caminhabilidade, observando-se os princípios do desenho universal. 
 

 

Fonte: Eng. Maria Padilha, 2019.  
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2. Definições 
Acessibilidade Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao 
público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como 
na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 

Alinhamento 
predial 

Linha determinada pela administração municipal como limite do lote ou gleba 
com vias de circulação existentes ou projetadas. 
 

Baixa visão Pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando óculos comuns, 
lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter 
uma visão nítida. Este fato evidencia a necessidade do uso de luminâncias 
contrastantes na sinalização tátil no piso. 
 

Calçada 
(passeio 
público) 

Parte da via pública, adjacente e paralela aos imóveis existentes, limitada pelo 
alinhamento destes e pelo meio-fio, normalmente separada e em nível 
diferente, destinada fundamentalmente ao trânsito das pessoas e, quando 
possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins. 
 

Deficiência 
física 

Diferentes condições motoras que acometem as pessoas comprometendo a 
mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões 
neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou 
adquiridas. 
 

Deficiência 
visual 

Termo que se refere à cegueira e baixa visão. 
 

Linha-guia Qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como 
referência de orientação direcional por todas as pessoas, especialmente 
pessoas com deficiência visual que utilizam bengala longa para rastreamento. 

Meio-fio Borda que se estende ao longo da calçada em sua extremidade lateral junto à 
rua, que marca o desnível entre a calçada de pedestres e o pavimento onde 
circulam os carros. 
 

Obstáculo Nas calçadas, refere-se a qualquer coisa, fixa ou móvel, que impeça o livre 
deslocamento das pessoas. 
 

Passeio Parte da calçada pavimentada destinada à circulação exclusiva de pedestres. 

Pedestres São pessoas que transitam a pé pelas vias de circulação e espaços de uso 
público. 
 

Piso tátil Piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, 
destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, 
principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Não há 
padronização pelo município quanto à cor que deve ser utilizada, porém a 
sinalização deve ser facilmente detectável pelo contraste com o piso adjacente, 
mesmo quando estiver molhado. A NBR 16537/2018 indica contrastes 
recomendados entre as cores do piso tátil e o piso adjacente. Recomenda-se 
que prevaleça sempre o contraste claro-escuro, por ser mais bem percebido 
pela maioria da população.  

Piso tátil de 
alerta 

Piso tátil produzido em padrão convencionado para formar a sinalização tátil 
de alerta no piso quando há mudança de direção ou obstáculo suspenso. 
 

Piso tátil 
direcional 

Piso tátil produzido em padrão convencionado para formar a sinalização tátil 
direcional no piso utilizado para orientar a direção a ser seguida. 
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Testada Divisa do lote com a via de circulação (passeio público). 

Vegetação 
arbórea 

Indivíduo arbóreo, podendo ser de espécie nativa ou exótica, de porte 
pequeno, médio ou grande, conforme especificações contidas no Guia de 
Arborização Urbana de Campo Grande – MS. 

 

3. Elementos da calçada 
 
Para garantir que haja conforto, autonomia e segurança no caminhar, a NBR 9050/2015 

divide a calçada em três faixas de utilização (Figura 1): 
 

Faixa de serviço  

Faixa adjacente ao meio fio destinada à acomodação do mobiliário urbano, como lixeiras, postes de 
iluminação, placas de sinalização, hidrantes, etc. 

 Quando for executada, obrigatoriamente deverá estar gramada e no mesmo nível que o 
passeio. Não são permitidas floreiras ou muretas ao redor da faixa de serviço; 

 Exclui-se a obrigatoriedade de a faixa de serviço ser gramada nos imóveis compreendidos 
no polígono delimitado pelas avenidas: Presidente Ernesto Geisel, Salgado Filho, Eduardo 
Elias Zahran, Ceará, Mato Grosso até a Avenida Presidente Ernesto Geisel; 

Faixa livre para o pedestre (passeio)  
Espaço pavimentado da calçada destinado ao trânsito de pedestres.  

 Deve sempre ser contínua, sem obstáculos ou degraus; 

 Recomenda-se que tampas e caixas de inspeção sejam instaladas preferencialmente fora 
dessa faixa; 

 A inclinação transversal deverá ser de no máximo 3%, para o escoamento da chuva e 
seguindo o meio-fio como inclinação longitudinal. 

Faixa de acesso 

Faixa destinada à passagem da área pública para a área privada. 

 Para calçadas menores ou iguais a 4,00m a faixa de acesso também terá a função de passeio, 
por esse motivo deve ser contínua, livre de obstáculos e ter inclinação transversal máxima de 
3%.  

 Para calçadas maiores que 4,00m, admite-se que a faixa de acesso possa acomodar rampas 
de acessos para o lote lindeiro, desde que esta não esteja contida na faixa livre. 

 

 

Figura 1 – Faixas de utilização das calçadas. 
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Linha-guia e piso tátil, quando e o que usar? 
 

A legislação municipal prevê a orientação das pessoas com deficiência visual pela calçada 
de duas formas: por linha-guia e/ou piso tátil. As duas opções são possíveis, desde que atendidas a 
todas as especificações apresentadas no decreto e nas normas de acessibilidade. 

 
Linha-guia 

Para as calçadas em Campo Grande, a linha-guia deverá estar localizada no alinhamento 
predial, no encontro deste com a faixa de acesso ou faixa livre (de acordo com o tipo de calçada) e 
nela deverão ser instalados, quando necessário, elementos que possam direcionar de forma 
contínua e intuitiva a pessoa com deficiência visual pelo passeio. 

Fachadas, floreiras, grades, muretas ou muros localizados junto à testada do lote funcionam 
como guia de balizamento/linha guia, desde que esses elementos definam claramente a área de 
circulação do pedestre e possa ser detectável pela bengala longa. Esses elementos devem possuir 
altura mínima de 5cm. Em testadas cuja linha-guia se interrompa, seja pelo recuo ou pela ausência 
de uma guia identificável, deverá ser utilizado o piso tátil direcional. 

Em imóveis comerciais cujo acesso de veículos seja rente à testada do lote deverá ser 
instalado piso tátil direcional para manter a continuidade da linha-guia (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - O piso tátil direcional é recomendado nos acessos de veículos em comércios para que, mesmo que 

o portão esteja aberto ou inexista, não interfira na continuidade da linha-guia. 

 
Piso tátil direcional 

O piso tátil direcional padrão exigido para Campo Grande é de 25cm x 25cm. Sua função 
principal é orientação sobre qual será o deslocamento mais seguro para o usuário seguir pela 
calçada. Em passeios onde for utilizada a linha-guia como forma de orientação e ela for interrompida 
ou inexistente, o piso tátil direcional deverá ser instalado para dar continuidade à linha guia (Figura 
2). 

 
Piso tátil de alerta 

Não há obrigatoriedade quanto à sua dimensão, porém recomenda-se que seja utilizada a 
mesma dimensão que o piso tátil direcional (25cmx25cm). O piso tátil de alerta deverá ser utilizado 
somente nas seguintes situações: 

 Informar mudança de direção de percurso; 

 Indicar o local de travessia de pedestres; 

 Informar o pedestre a existência de situações de perigo, como obstáculos 
permanentes ou objetos suspensos que não possam ser detectados pela bengala 
longa. 

Não deve ser instalado nenhum piso tátil de alerta indicando entrada e saída de veículos, 
uma vez que o pedestre sempre terá prioridade de circulação e é de responsabilidade do motorista 
estar alerta sobre trânsito de pessoas na calçada.  
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4. Dimensionamento 
 

Para o projeto da calçada, é necessário primeiramente conferir alguns itens no local: 

 Altura do meio-fio original da calçada; 

 Largura transversal; 

 Se a calçada possui algum obstáculo de caráter permanente e/ou mobiliário urbano 
já instalado (árvores, postes, placas, lixeiras, abrigos de ônibus, cabines de telefones 
e outros). 

 
O dimensionamento das calçadas em Campo Grande diferencia-se em relação à sua largura 
transversal, sendo dividido em quatro principais casos: 

 
Se a largura da calçada for ≤ 1.50m 

A legislação municipal prevê que o passeio mínimo destinado para o pedestre deverá ser 
de 1.50m, portanto, recomenda-se que em calçadas estreitas não seja instalado nenhum tipo de 
mobiliário urbano ou vegetação arbórea, uma vez que esses itens possam caracterizar como um 
obstáculo para o pedestre. A calçada deverá ser toda pavimentada, contínua e sem nenhum tipo de 
obstrução. Para o acesso de veículos, recomenda-se que a rampa não comprometa o trânsito de 
pedestres. 

 

 
Figura 3 – Largura mínima exigida do passeio. 

A NBR 16537/2018 determina no mínimo 60cm de calçada além da linha-guia para que a 
pessoa com deficiência visual possa acompanhar a linha-guia. Um cadeirante precisa de no mínimo 
90cm para poder se deslocar de forma livre e desimpedida. Com isso obtém-se a largura mínima 
recomendada do passeio de 1.50m (Figura 3). 

Para calçadas com largura até esta dimensão (1.50m), a legislação municipal não prevê a 
utilização do piso tátil como forma de orientação à pessoa com deficiência visual, considerando que 
o piso tátil, sendo instalado na faixa livre poderá caracterizar como obstáculo para outros pedestres, 
como pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes (Figura 4). 

 
 
 

 
Figura 4 - Modelo para calçadas com até 1.50m de largura. 
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Se possuir 1.50m < Largura da calçada ≤ 2.00m 

As calçadas que estejam dentro desse intervalo deverão reservar no mínimo 1.50m a partir 
do alinhamento predial como passeio pavimentado, sendo que o restante tem a opção de ser 
permeável ou não.  

 
 

Caso se opte pela área permeável, a mesma deverá ser gramada. Não se recomenda o 
plantio de árvore em calçadas nesse intervalo por não permitirem reservar a largura permeável 
mínima para que a vegetação arbórea se desenvolva de forma favorável (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 - Calçadas com largura de 1.50m a 2.00m tem-se a opção de deixar ou não pavimentado a faixa de 
serviço. 

Se possuir 2.00m < Largura da calçada ≤ 4.00m 
O dimensionamento para calçadas com esse intervalo deverá obedecer, assim como para 

o intervalo anterior, a faixa livre de no mínimo 1.50m a partir do alinhamento predial, devendo a 
mesma ser livre e desobstruída. Para a largura restante o Decreto 13.909, de 26 de junho de 2019, 
determina que 50% seja obrigatoriamente permeável, com um mínimo 50cm de largura para a faixa 
permeável (Figuras 6 e 7). 
 
 

 
Figura 6 - Calçadas de 2.00m a 4.00m é obrigatório que a faixa de serviço seja permeável. 
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Figura 7 - Para calçadas dessa largura tem-se a opção de executar a faixa livre com 1.50m (mínimo) de 

largura, deixando o restante como área permeável (faixa de serviço). 

 
Se a largura da calçada for > 4.00m 

Deverá pavimentar pelo menos 40% da largura da calçada (faixa livre). A legislação 
municipal prevê a opção de se utilizar tanto a linha-guia junto ao alinhamento predial quanto o piso 
tátil direcional no eixo da faixa livre, sendo que deverá ser permeável no mínimo 50% do restante 
(Figuras 8, 9 e 10).  
 
 

 
Figura 8 - Modelo para calçadas com largura maior que 4.00m com a faixa de serviço mínima exigida. 
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Figura 9 - Modelo para calçadas com largura maior que 4.00m com a faixa livre mínima exigida. 

 

 
Figura 10 - Modelo para calçadas com largura maior que 4.00m com a faixa livre mínima exigida e piso tátil no eixo 

central. 

 

Lotes de esquina e travessias de pedestres 
Lotes de esquina precisam permitir o acesso direto à pista de rolamento e possibilitar ao 

pedestre fazer a travessia de forma segura e autônoma. Para isso é necessário que a calçada seja 
rebaixada por meio de uma rampa com inclinação determinada pelas normas de acessibilidade. 

O Decreto 13.909, de 26 de junho de 2019, estabelece dois modelos de rampas de esquina, 
sendo diferenciado dependendo da largura da calçada. A definição da largura da calçada e da altura 
do meio-fio são necessárias para estabelecer o modelo da rampa a ser adotado. 
 

Comprimento da Rampa (m) = altura do meio-fio (m) x 12 
 

O valor encontrado na equação acima será o comprimento horizontal que a rampa precisa 
para atender a inclinação máxima de 8,33% ou 1:12 (para cada 1cm de altura do meio-fio, 12cm de 
comprimento de rampa) exigido pelas normas de acessibilidade. 
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Tendo o resultado do comprimento da rampa (m), a calçada precisa ter no mínimo 1,20m 
livre e sem obstáculo para o pedestre poder prosseguir pela calçada caso não decida fazer a 
travessia (Figuras 11 e 12). 

 
Largura da calçada (m) ≥ ( Comprimento da rampa (m)+1,20m ) 

 

 
Figura 11 - Modelo rampa de esquina para calçadas largas e orientação com linha-guia. 

 
 

 

Figura 12 - Modelo rampa de esquina para calçadas largas e orientação com piso tátil direcional no eixo da calçada e só 
uma faixa de área permeável. 
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Figura 13 - Modelo rampa de esquina para calçadas largas e orientação com piso tátil direcional no eixo da calçada, com 
duas faixas de área permeável. 

 
 

 
Figura 14 - Corte para o modelo das rampas das figuras 11, 12 e 13. 

 

 
Figura 15 - Quanto maior a altura do meio-fio, maior deverá ser o comprimento da rampa 
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Se o somatório dos dois valores for menor que a largura da calçada, significa que a rampa 

a ser executada será para calçadas estreitas (Figuras 16, 17 e 18). 
 

 
Figura 16 - Modelo de rampa para calçadas estreitas. A rampa será executada em toda a largura do passeio. 

 

 

 
Figura 17 - Rampa para calçadas estreitas – Corte da figura 16. 

 

 
Figura 18 - Rampa para calçadas estreitas executada conforme Figura 16, em Campo Grande - MS. Fonte: Dary 

Werneck da Costa, 2019. 
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Recomenda-se que a rampa seja instalada alinhada ao local onde está instalada a faixa de 
pedestre. Em vias que não existe a faixa demarcada, a rampa deverá estar posicionada em linha 
reta com a esquina da quadra mais próxima. É obrigatória a ligação da rampa de esquina com a 
linha-guia ou piso tátil utilizado para orientar a pessoa com deficiência visual. 

 Para lotes que possuam sinalização semafórica com acionamento para pedestres, deverá 
ocorrer a ligação nele com a linha-guia e/ou piso tátil. Nesse caso não há necessidade de ligação 
com a rampa de esquina (Figura 19). 

 
 
 
 

 
Figura 19 - Ligação do foco semafórico com o piso tátil. 

 
 
Em lote de meio de quadra, quando autorizado pelo município, rampas para travessias de 

pedestres deverão seguir as mesmas determinações. Faixas elevadas para pedestres também 
deverão ter ligação com a linha-guia e piso de alerta a 50cm da sarjeta, obedecendo a largura da 
faixa. 

 

Quando o obstáculo está situado na esquina 
Bocas-de-lobo, árvores e postes instalados nas esquinas podem impedir que a rampa seja 

executada com as dimensões corretas previstas no decreto. Para casos como esses, a prefeitura 
disponibiliza um suporte de atendimento aos profissionais da construção civil coordenado pela GFUR 
(Gerência de Fiscalização e Controle Urbanístico), onde o responsável pela obra pode conseguir 
orientações e esclarecimentos quanto à execução da calçada. 

 

Obstáculos e mudanças de direção 
Considerando a realidade das calçadas de Campo Grande, é de conhecimento geral que 

algumas situações de caráter permanente já instaladas precisam ser avaliadas durante seu projeto. 
Por esse motivo, seguem algumas situações frequentes apresentadas na cidade e soluções de 
desenho que atendam às exigências especificadas pelas normas de acessibilidade. 
 

Quando o obstáculo está situado na faixa livre pavimentada 
Árvores, postes, placas, abrigos de ônibus, lixeiras e cabines de telefones são alguns 

exemplos de elementos que devem ser detectados pela pessoa com deficiência visual pois podem 
causar acidentes se sua sinalização não estiver executada de forma adequada.  

A NBR 16537/2018 determina que obstáculos com largura constante, altura de até 2.10m 
e/ou suspensos até 0,60m do chão não precisam ser sinalizados, uma vez que são possíveis de 
serem detectados pela bengala longa.  

Para calçadas muito estreitas com obstáculos permanentes, tem-se a opção do recuo do 
muro lindeiro para o alargamento da faixa, caso seja possível para o lote. O município também pode 
intervir e autorizar o uso da rua como alternativa de deslocamento para o pedestre. Há também 
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possibilidade de remoção do elemento ou sua realocação para uma posição que não interfira no fluxo 
contínuo do pedestre. Se nenhuma das possibilidades anteriores puderem ser praticadas, deve haver 
o mínimo de sinalização para que a pessoa com deficiência visual possa ter uma leitura clara do 
espaço e decidir a melhor forma de seguir seu caminho. (Figura 20). 

 
 
 

 
Figura 20 - Para calçadas muito estreitas cujo pedestre não consiga atravessar o obstáculo pela calçada, recomenda-se 

que sejam instalados piso de alerta por toda a faixa pavimentada, alertando a pessoa com deficiência visual quanto à 
situação de risco. 

 
Quando o elemento não possuir largura constante na altura de até 2.10m e/ou for suspensa 

acima 0,60m do chão, obrigatoriamente deverá ser sinalizada, devendo o piso tátil de alerta estar 
circundando o obstáculo a 0,60m da projeção deste. (Figura 21). 
 

 
Figura 21 - Obstáculos que não possuam largura constante na altura de até 2,10m deverão ser sinalizados. 
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Portões de acesso de veículos 
Portões para acesso de veículos podem se transformar em obstáculos ao pedestre se tiverem 

sua projeção de abertura voltada para fora do alinhamento predial. Quem planeja construir ou 
reformar deve considerar qual tipo de portão será ideal para o imóvel. Recomenda-se o uso de: 

 Portões de correr; 

 Portões basculantes com abertura para o lado de dentro; 

 Recuo do acesso de veículos em relação ao alinhamento predial fazendo com que a 
abertura do portão não interfira no trânsito de pedestres. 
 

Mudanças de direção 

Eventuais mudanças de direção, como esquinas e acesso às rampas para travessia de 
pedestres deverão seguir a sinalização tátil recomendada pela NBR 16537/2018. A sinalização com 
piso tátil de alerta varia de acordo com a quantidade de faixas direcionais que far-se-ão necessárias 
para o deslocamento da pessoa com deficiência visual (Figuras 22, 23 e 24). 

 

Quando o vizinho já possuir a calçada adaptada com as determinações do decreto anterior 
Quando uma calçada for reformada, pode haver nos passeios vizinhos a sinalização tátil no 

eixo, padrão de acessibilidade adotado na cidade até a alteração do decreto em junho de 2019. Neste 
caso, considerando que o município deve adotar a transição das legislações, o proprietário que for 
construir a calçada seguindo o novo decreto deverá fazer a ligação com o piso tátil vizinho (Figuras 
25 e 26). Recomenda-se que a mudança de direção seja feita no ângulo 135º para propiciar à pessoa 
com deficiência visual conforto em seu deslocamento. 

 
 

 
Figura 25 – Ligação de pisos entre lotes com o uso do piso tátil. 

  

 

  

 

Figura 22 - Em ângulos até 
150º, não é necessário 
sinalizar a mudança de 
direção. 

Figura 23 – Em mudanças 
de direção cujo ângulos 
maiores que 150º até 90º, é 
necessário a sinalização 
equivalente ao dobro da 
largura da sinalização tátil 
direcional. 

Figura 24 - Quando houver o 
encontro de três faixas 
direcionais, o piso de alerta 
deverá ser sinalizado 
equivalente ao triplo da largura 
da sinalização tátil. 
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Figura 26 - Mudança de direção da linha-guia para o piso tátil no eixo. 

 

Futuramente, quando o vizinho for reformar a calçada seguindo a legislação atual, ele 
retirará a ligação do piso tátil, tomando cuidado para não danificar o passeio ao lado e adequará a 
calçada para a linha-guia e/ou piso tátil, baseando no que a largura da calçada permitir. 
 

Quando o nível do acesso ao lote estiver acima da altura do meio-fio ou a rua possuir 
inclinação transversal acentuada 

 
Não será permitido que o proprietário do lote utilize a faixa livre para compensar o desnível 

que o lote tenha em relação ao meio-fio. Nesse caso, orienta-se que o desnível seja compensado 
do alinhamento predial para dentro do lote. Para calçadas com largura maior que 4.00m tem-se a 
opção de utilizar o piso tátil direcional no eixo e reservar a faixa de acesso para compensar o 
desnível. 

 
Figura 27 - O portão para o acesso de veículos poderá ser recuado em relação ao alinhamento predial com o objetivo de 

suavizar a rampa da entrada do carro. O piso tátil direcional deverá ser instalado para manter a continuidade da linha-
guia. 

 

Pontos de ônibus/ Ponto de táxi 
Pontos de parada e embarque de táxi e ônibus devem ser sinalizados com piso tátil 

transversalmente em relação à calçada (Figura 28). A faixa de serviço deve ser utilizada para 
acomodar esse mobiliário e não deverá estar gramada no local. Não se recomenda o uso de piso 
tátil no eixo para calçadas com esse tipo de mobiliário urbano instalado. 
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Figura 28 - Paginação tátil para abrigo de ponto de ônibus/taxi. 

Para calçadas muito estreitas recomenda-se que a sinalização seja feita da forma mais clara 
possível, sem excessos, para que a pessoa com deficiência visual possa memorizar o local (Figura 
29). 

 

 
Figura 29 - Paginação para calçadas estreitas. 

 

Pavimentação 
Ao repaginar uma calçada, é muito importante primeiramente a retirada total do piso 

existente, evitando que a altura do meio-fio original seja alterado e cause a formação de degraus 
com os vizinhos e o destacamento do revestimento assentado na guia. O meio-fio é a referência para 
o nivelamento. Para atender a inclinação transversal máxima de 3%, o alinhamento predial deverá 
ter uma altura máxima em relação ao meio-fio baseado na sua largura transversal: 

 
Cota do alinhamento Predial (m)=Largura do passeio(m)×0,03 

 
Tendo conhecimento do resultado da equação acima o proprietário do imóvel terá um melhor 

planejamento sobre os níveis dos acessos de pedestres e de veículos para evitar o uso da calçada 
para compensar o desnível com o lote, uma vez que são proibidos degraus e rampas na faixa livre 
pavimentada. 

Quando houver necessidade de o meio-fio ser rebaixado para o acesso de veículos, a rampa 
não deverá ultrapassar a faixa de serviço. Para calçadas estreitas cuja faixa de serviço inexista, 
recomenda-se que a rampa seja o mais estreita possível, para não comprometer o trânsito de 
pedestres. 
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Figura 30 - As rampas para o acesso de veículos não devem prejudicar o trânsito de pedestres. 

Execução da calçada 
Pisos trepidantes causam desconforto e prejudicam as pessoas com deficiências física e 

visual ao caminhar. Visando assegurar maior uniformidade nas calçadas e segurança para os 
pedestres de Campo Grande, o Decreto 13.909, de 26 de junho de 2019, estabelece a 
obrigatoriedade de somente um tipo de material para seu revestimento. A calçada deverá ser 
executada em concreto simples, desempenado e com superfície antiderrapante.  

  

 
Figura 31 - Nivelar e compactar o subleito, em seguida 
colocar camada de brita e as formas de concretagem e, 
quando couber, instalar formas e telas de aço. 

 

 

 
Figura 32 - Lançar, espalhar e nivelar a base de concreto 
(sarrafeamento). É aconselhável executar a placa com 
espessura de 5 a 6 cm para passagem de pedestres e de 
8 a 10 cm para passagem de veículos leves. 

 
Figura 33 - Para finalizar, desempenar o concreto, com execução de 
juntas. O acabamento deve apresentar superfície antiderrapante com 
rugosidade adequada para evitar escorregamentos. 
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Conservação  
É dever do proprietário, a execução, assim como também a conservação da calçada. 

Reparos na pavimentação, a manutenção periódica na grama da área permeável e a poda correta 
da vegetação arbórea existente são alguns dos cuidados necessários para que ela sempre cumpra 
sua função. A obrigação da conservação está prevista em lei e seu descumprimento acarretará ao 
proprietário penalidades pelo poder público. 

 

Arborização 
 
As árvores exercem uma função de grande importância para a qualidade de vida nos centros 

urbanos, atuando diretamente sobre o clima, a qualidade do ar, o nível de ruído, o equilíbrio da 
temperatura e a proteção do lençol freático. Também atenuam o ressecamento do ar, fornecem 
sombra e atuam como um refúgio à fauna remanescente nas cidades. 

O município possui legislações específicas quanto a arborização e manutenção da 
vegetação arbórea em Campo Grande, disponíveis em 
http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/canais/arborizacao-urbana/ para download. 

Plantio 
O Plano Diretor de Arborização Urbana e o Guia de Arborização Urbana determinam alguns 

limites mínimos de plantio entre as espécies escolhidas e a localização de construção aos demais 
mobiliários urbanos. 

O guia de arborização urbana também indica algumas espécies recomendadas e se a 
calçada permite o plantio de vegetação arbórea, baseado na sua largura, e se está ou não a favor 
da rede elétrica. A altura mínima da muda a ser plantada e a dimensão mínima da área permeável 
deverão obedecer ao estabelecido no guia.  

Manutenção 
A realização de poda de árvores existentes em vias e logradouros públicos só é permitida 

ao órgão municipal responsável pela arborização urbana ou, mediante autorização prévia, às 
empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e às empresas ou profissionais 
autônomos especializados e devidamente credenciados. É vedada a realização de poda drástica ou 
excessiva de arborização pública.  

A supressão de espécimes arbóreos em logradouros públicos só será permitida mediante 
autorização por escrito do órgão municipal responsável pela arborização. Qualquer descumprimento 
acarretará ao proprietário penalidades pelo poder público previstas em lei. A prefeitura disponibiliza 
um canal de comunicação para atendimento ao proprietário para dúvidas e esclarecimentos quanto 
à arborização. Compete à GFAV (Gerência de Fiscalização de Arborização e Áreas Verdes) a 
fiscalização e orientação quanto à poda, manutenção e supressão das espécies arbóreas em vias 
públicas no município. 

Ter consciência se sua calçada permite ou não a espécie escolhida e fazer a poda da forma 
correta previne problemas futuros, como calçadas e muros danificados devido às raízes superficiais, 
interferência da copa das árvores na rede de energia e comunicações; entupimento de calhas e 
bueiros; interferência no livre trânsito de pessoas e veículos; danos em redes de energia, 
comunicações e encanamentos subterrâneos de água e esgoto e acidentes provocados pela queda 
de galhos e/ou árvores. 

Contatos 
SEMADUR - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana - R. Mal. Rondon, 2655 - 
Centro, Campo Grande - MS, Brasil, 3º andar - Sala 305.  
Telefone (s): (67) 4042-1323. E-mail - gabinete@semadur.capital.ms.gov.br 
GFUR – Gerência De Fiscalização E Controle Urbanístico -  
Telefone: (67)4042-2723. E-mail: dfur@semadur.campogrande.ms.gov.br 
GFAV - Gerência de Fiscalização de Arborização e Áreas Verdes - Telefone: (67) 4042-2743.  
E-mail: dfaparborizacao@hotmail.com 
  



22 
 

Referências 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Guia prático para a construção de 
Calçadas. Disponível em: http://solucoesparacidades.com.br/wp-
content/uploads/2012/08/Guia_construcao_calcadas.pdf.  Acesso em: 15 out. 2019. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 3. ed. Rio de Janeiro, 2015. 148 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16537: acessibilidade — sinalização 
tátil no piso - diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Rio de Janeiro, 2018. 

BRASIL. Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. Brasília, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 15 out. 2019. 

BRASIL. Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e dá outras providências. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm. Acesso em: 15 out. 2019.  

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm. Acesso em: 15 out. 2019. 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Decreto nº 11.090, de 13 de janeiro de 2010. Regulamenta o Art. 19, do 
Capítulo III, da Lei n. 2.909, de 28 de julho de 1992, estabelecendo especificações para as 
calçadas no município de Campo Grande - MS.  Campo Grande, 2010. Disponível em: 
http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Decreto nº 11.971, de 19 de setembro de 2012. Regulamenta a Lei 
Complementar n. 184, de 23 de setembro de 2011 e dá outras providências. Campo Grande, 2012. 
Disponível em: http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Decreto nº 13.909, de 26 de junho de 2019. Altera dispositivos do Decreto n. 
11.090, de 13 de janeiro de 2010 – Regulamenta o art. 19, do Capítulo III, da Lei n. 2.909, de 28 de 
julho de 1992, estabelecendo especificações para as calçadas no município de Campo Grande – 
MS, e dá outras providências. Campo Grande, 2019. Disponível em: 
http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Lei nº 2.909, de 28 de julho de 1992. Institui o Código de Polícia 
Administrativa do Município de Campo Grande – MS, e dá outras providências. Campo Grande, 
1992. Disponível em: http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Lei nº 3.670, de 29 de outubro de 1999. Dispõe sobre a adequação de 
logradouros e edifícios abertos ao público, garantindo acesso apropriado às pessoas com 
deficiência e dá outras providências. Campo Grande, 1999. Disponível em: 
http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

CAMPO GRANDE. Lei Complementar nº 74, de 6 de setembro de 2005.  Dispõe sobre o 
ordenamento do uso e da ocupação do solo no município de Campo Grande e dá outras 
providências. Campo Grande, 2005. Disponível em: http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. 
Acesso em: 15 out. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.048-2000?OpenDocument


23 
 

CAMPO GRANDE. Lei Complementar nº 184, de 23 de setembro de 2011. Dispõe sobre o Plano 
Diretor de Arborização Urbana do Município de Campo Grande e dá outras providências. Campo 
Grande, 2011. Disponível em: http://apl04.pmcg.ms.gov.br:8080/leisweb/#. Acesso em: 15 out. 2019. 

FLORIANÓPOLIS. Prefeitura Municipal. Calçada certa: manual de projeto e execução. 2. ed. 
Florianópolis: SMPU, IPUF, 2019. 51p. (Cadernos de Planejamento e Projetos Urbanos de 
Florianópolis). Disponível em: 
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/02_10_2019_15.09.05.2943a273527a07ace38562f
47c9276e1.pdf. Acesso em: 15 out. 2019. 

PITTA, Márcio Rocha. Construção de pavimentos de concreto simples. 3. ed. São Paulo: 
Associação Brasileira de Cimento Portland, 1998. 88 p. (ET-81). Disponível em: 
https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2016/01/ET-81_Construcao_pav_conc_simples.pdf.  Acesso 
em: 15 out. 2019. 


