
P

A

S

S

E

I
O

RAMPA INCLINAÇÃO MAXIMA DE 8,33%

GUIA H=15CM

PISO TÁTIL DE ALERTA

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

Esta sinalização deve ser instalada

perpendicularmente ao sentido de

deslocamento

Consite em um conjunto de relevos

tronco-cônicos, dispostos como mostra

a figura abaixo

A fixação se dá no início e no fim

da rampa e deverá estar em superfície

reta, no caso nos patamares e calçada,

nunca inclinado.

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

A fixação do piso deverá ser executado com

maior cuidado possível de forma que todo

estejam no mesmo alinhamento, não havendo

nenhum tipo de saliência ou ressalto entre as

peças que venha prejuticar pessoas com

mobilidade e visão reduzida

Este piso deve ser utilizado como guia de

caminhamento em ambientes externos e

internos, ou quando houver caminhos

preferenciais de circulação, como mostra

a figura abaixo:

A sinalização tátil direcional deve:

• Ter textura com seção trapezoidal,

qualquer que seja o piso adjacente;

• Ser instalada no sentido do deslocamento;

• Ter largura entre 20cm e 60cm;

• Ser cromodiferenciada em relação

ao piso adjacente;

• A textura da sinalização tátil direcional

consiste em relevos lineares, regularmente

dispostos;

• A sinalização tátil direcional deve ser

utilizada em áreas de circulação, indicando

o caminho a ser percorrido.
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ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS
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TRECHO RUA SÃO PAULO-ENTRE RUA GUAIRA E O DISSIPADOR
DETALHES DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

CUIABÁ

BRASIL

MATO GROSSO

MATO

GROSSO

GAÚCHA DO NORTE

Detalhe da rampa de acessibilidade
ESC:. 1/25

01

Detalhe piso tátil direcional e alerta
ESC:. 1/50

02

Detalhe da guia rebaixada
ESC:. 1/25

03

Detalhe da calçada com acessibilidade
ESC:. 1/25

04

Detalhe da calçada com acessibilidade
ESC:. s/esc05








