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Apresentação

Esta cartilha contém a consolidação das principais orientações para execução e manutenção de
passeios, contidas em Legislação Municipal: o Código de Posturas, o Código de Obras, III Plano Diretor de
Pelotas  e  Plano  de  Requalificação  da  Área  Central,  e  na  Legislação  relativa  à  Política  da  Pessoa  com
Deficiência e Norma Técnica Brasileira ABNT NBR-9050.

Incluímos o diagnóstico realizado e as propostas relativas à acessibilidade e à mobilidade urbana
contidas no Plano de Requalificação da Área Central.

Esperamos que o material aqui apresentado possa subsidiar os serviços referentes a passeios, de
forma a garantir condições de acessibilidade e de qualidade da paisagem.

Maio de 2014.
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O que são logradouro e passeio público?

Logradouro  público  é  o  espaço  livre  destinado  pela  municipalidade  à  circulação,  parada  ou
estacionamento de veículos,  ou à circulação de pedestres,  tais  como calçada,  parques,  áreas de lazer,
calçadões. (Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, ANEXO I). 

As obras no logradouro público são executadas pelo construtor do loteamento e sua conservação é
feita em parte pelo poder público (avenidas, ruas, ciclovias, praças, estacionamentos, assim como toda
infraestrutura) e a outra parte pelo proprietário do imóvel (calçada).

FIG1

Passeio Público (calçada) é parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada
à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário
urbano, sinalização, vegetação e outros fins. (Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, ANEXO
I). 
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O responsável pela calçada

A responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas em parques, praças, largos e prédios
públicos municipais é da Prefeitura. Em ruas que possuam meio fio, os proprietários de terrenos, edificados
ou não, são responsáveis pela execução da pavimentação da calçada dentro dos padrões estabelecidos pelo
Município. O proprietário do imóvel também é responsável pela manutenção, conservação e limpeza da
calçada que é de extrema importância para garantir  que todos tenham segurança ao utilizar o espaço
público.

Quando não há meio-fio, a Administração Municipal solicita a construção de calçada com largura de
2 metros junto ao alinhamento predial para possibilitar acessibilidade e conforto no trânsito de pessoas. 

Situações que devem ser evitadas nos passeios
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Diretrizes para acessibilidade urbana

A NBR Nº 9050/2004 estabeleceu o regramento para  promover a acessibilidade de pedestres  e
cadeirantes na circulação urbana.  Nela foram apontadas duas diretrizes primordiais para a circulação dos
pedestres: as larguras mínimas para a faixa livre dos pedestres na calçada e a indicação de soluções de
acessibilidade para a travessia segura das vias,  reiterados pelo III  Plano Diretor de Pelotas em 2008 e
Código de Obras em 2008.

O uso do logradouro público segundo o Código de Trânsito Brasileiro segue a seguinte prioridade: 1º-
pedestre; 2º- ciclista; 3º- ônibus; 4º- automóveis, motos e outros veículos automotores.
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               As  diretrizes  para  as  calçadas  no  sítio  urbano  de Pelotas  seguem  os  seguintes
pressupostos:

- Categoria da via: arteriais, coletoras, locais e localizadas na área central (área especial de interesse
do ambiente cultural);
- Largura da faixa livre conforme categoria da via: arteriais, coletoras, locais e localizadas na área
central (área especial de interesse do ambiente cultural);
- Padrão mínimo de rampa para acessibilidade de pedestres;
-  Tipo de rampa para acesso de veículos  conforme categoria da via:  arteriais,  coletoras,  locais  e
localizadas na área central (área especial de interesse do ambiente cultural);
- Uso do piso tátil de alerta e direcional.

A acessibilidade urbana é prevista no cruzamento de vias através da construção de rampas interna
nas calçadas, alargamento de passeios nas esquinas e construções de travessias elevadas.

             

FIG 4 e 5

A figura 100 da NBR 9050 sugere quatro alternativas para colocação de rampas para nivelar o passeio
com a pista de rolamento, sendo reproduzida abaixo a solução mais adequada para o caso de Pelotas.
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 FIG 6

Na área  central,  quando não é  possível  a  rampa interna na  calçada,  geralmente  é  necessária  a
construção  de  alargamentos  de  passeios  nas  esquinas  para  possibilitar  a  construção  de  rampa  de
acessibilidade  junto  aos  cruzamentos  de  ruas  ou  travessia  elevada  na  via  carroçável.

                                  FIG 7

Nos projetos dos alargamentos deve ser previsto um raio de giro mínimo de nove (9) metros junto às
esquinas.  Em  todos  os  casos,  as  soluções  para  acessibilidade  urbana  são  analisadas  pelo  setor  de
planejamento e mobilidade urbana e Secretaria de Trânsito.
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Exemplos de alargamentos:

     
FIG 8 (a esquerda) - FOTOGRAFIA RUA TRES DE MAIO

FIG 09 (a direita) - FOTOGRAFIA RUA GONÇALVES CHAVES
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Em alguns cruzamentos da cidade estão previstas travessias elevadas, nas quais a faixa de rolamento
se eleva para permitir que o pedestre vá de uma calçada à outra no mesmo nível.

FIG 10
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Para os canteiros centrais das avenidas é indicada a construção de calçadas junto aos cruzamentos:

FIG 11
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Drenagem urbana

A calçada deve ser projetada de modo a permitir o escoamento da água para a sarjeta ou coletor ou
para seu sistema de infiltração no solo.

FIG 12

Uma  característica  da  área  central  são  os  quase  constantes  alagamentos  de  muitas  sarjetas,
ocorrendo várias rampas construídas em passeios largos que desembocam em água estagnada.

Por isso são recomendados alguns cuidados específicos para a drenagem:
- elevação do nível da sarjeta (colocação de tubo) defronte a rampa se possível;
- construção de calhas de drenagem entre o alargamento da calçada e o antigo passeio ou junto ao

mesmo.  
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Para preservação desse sistema devem ser construídas calhas de drenagem junto aos meios-fios nos
trechos de alargamento de passeios ou travessias elevadas, com os seguintes cuidados:

- colocação de grelhas ou tampas de concreto com furos para entrada da água da chuva em trechos
na parte superior da calha;

-colocação de grelhas de ferro nas extremidades para impedir entrada de lixo na calha;
-caimento da calçada alargada para a calha central.
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Faixas de uso das calçadas

Para melhor uso da calçada são identificadas três faixas: de serviço, livre e de acesso aos prédios.
Nas calçadas largas a faixa livre deve ser localizada na área central da calçada com largura mínima de

1,20m e deve ser dotada de linha guia para orientação do pedestre. A faixa de serviço deve ser localizada
junto ao meio fio,  é  o  espaço para  colocação de equipamentos urbanos,  vegetação e deve permitir  a
construção de rampas de acessibilidade.  Enquanto a faixa de acessço deve ficar junto ao alinhamento
predial e serve para dar acesso aos imóveis.

Nos passeios com largura menor, todo o espaço da calçada é utilizado como faixa livre e a linha guia
é o próprio alinhamento predial

FIG 14
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Interferências no passeio segundo a Lei do Aparato Publicitário - Lei 5639 /2009 –  estabelece no
capítulo II as proibições de propagandas e publicidades nos seguintes casos:

I – Fixadas em árvores, postes, estátuas, monumentos, hidrantes, pontes, canais, sinais de trânsito,
passarela e grades de proteção para pedestres;

II – Colocadas nos meio-fios, passeios e leito das vias;
V – Em bens de uso comum da população, tais como: praças, parques, jardins, cemitérios, rótulas,

trevos, canteiros e calçadas;
VIII – Em locais que obstruam ou prejudiquem a visibilidade de placas de numeração, nomenclatura

de ruas e outras informações oficiais;

                          
FIG 15
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Ocupação das calçadas:

As  calçadas  não  devem  ser  ocupadas  com  postes,  publicidade,  toldos  apoiados,  tabuletas,
preservando-se o passeio público para o trânsito de pedestres. 

                               

FIG 16 e 17

Já  as  tampas  de  registros  de  água,  caixas  de  inspeção  de  esgotos,  telefonia,  energia  elétrica,
drenagem pluvial e das demais instalações localizadas nos passeios não devem ter frestas maiores que
0,05cm (meio centímetro), e devem estar fixadas e devidamente niveladas na altura dos pisos, conforme o
artigo 92 do Código de Obras.
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 FIG 18

 “Os  estabelecimentos  comerciais  poderão  ocupar  com  mesas  e  cadeiras,  parte  do  passeio
correspondente à testada do edifício, a critério do Município.

§  1º  Só  poderão  ser  ocupados  passeios  com  largura  igual  ou  superior  a  2,50m  (dois  metros  e
cinqüenta centímetros) e apenas em profundidade equivalente à metade da largura.”

CÓDIGO DE OBRAS ARTIGO 13º

A ocupação das calçadas segue o regramento estabelecido pelo Código de Obras e pelo Código de
Posturas, e todos os casos estão sujeitos à aprovação da Prefeitura. 
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Arborização em calçadas:

Segundo o artigo 88 do Código de Obras,  a  arborização é  permitida  somente em calçadas com
largura igual ou superior a 2,10 metros, sendo a dimensão mínima do canteiro de 0,80 m.

As calçadas destinadas à instalação de equipamentos públicos tais como rede de energia elétrica e
telefônica, entre outros, podem ser arborizadas, ficando, porém, o plantio restrito às arvores de pequeno
porte, até 4,00m (quatro metros) de altura, enquanto que para os passeios sem rede, fica liberado o plantio
de árvores de pequeno porte e médio porte até 6,00m (seis metros) de altura.

Como referência para os tipos de vegetação recomendadas para calçadas há o Guia de Arborização
Urbana elaborada pela Secretaria de Qualidade Ambiental elaborada em 2004 que indica algumas espécies
de árvores e arbustos para plantio nas calçadas.

   
FIG19
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FIG 20

                                                     

FIG 21, FIG 22 e FIG 23

20

21 3

3

1

2



                    Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

FIG 24
FONTE: GUIA ARBORIZAÇÃO URBANA – SQA- 2004
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TABELA DIMENSÕES MÍNIMAS DAS CALÇADAS

Classificação via Total calçada Faixa livre Faixa serviço Piso tátil mínimo
Local ≥ 1,80 m ≥ 1,20 m Alerta nos obstáculos

Coletora ≥ 4 m ≥ 1,50 m ≥ 0,80 m Alerta e direcional

Arterial ≥ 5 m ≥ 2 m ≥ 2 m Alerta e direcional

Rampas para pedestres segundo o Código de Obras de Pelotas:
As  esquinas  devem prever  rampa  para  pedestres  para  travessia  do  logradouro  (art.  94º)  tendo

declividade máxima de 8,33% (NBR. 9050) sendo as dimensões mínimas padrão adotadas pela Prefeitura:
- largura mínima = 1,20 
- comprimento = 1,60 m e declividade máxima da NBR 9050 (8,33%)

Dimensões mínimas das rampas pedestres recomendadas pela Prefeitura 

FIG 25
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REBAIXAMENTO DE MEIO-FIO (máximo 7,00m) RAMPAS VEÍCULOS

Largura do passeio Rampa interna ao passeio Rampa externa ao passeio

≥ 3,00 m fora de AEIAC Artigo 97 Artigo 98
≤ 3,00 m proibida Artigo 98

≤ 4,00 m em AEIAC proibida obrigatória 
                                         

                                      
FIG 26

23



                    Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Rampas para acesso de veículos ao interior do lote ou edificação

 As rampas para acesso de veículos poderão ser internas aos passeios quando tiverem largura igual
ou superior a 3 metros, assegurando-se nível contínuo no restante da calçada até o alinhamento predial. A
profundidade máxima permitida para as rampas é de 1 metro. 

As rampas para veículos poderão ter no máximo 7 (sete) metros e quando a calçada possuir mais de
uma deve-se observar a distância mínima de 5 (cinco) metros entre elas.

 Rampas externas ao passeio para acesso de veículos poderão ser autorizadas em passeios estreitos
avançando no máximo 50 cm na faixa carroçável, nos moldes do artigo 98.

Em todos os casos essas rampas terão extensão máxima de 7 metros e distância mínima de 5 metros
entre elas.

As rampas de veículos nos acessos de postos de combustíveis, transportadoras, comércio e prestação
de serviços deverão ser sinalizadas com faixa de piso podotátil de alerta em cada lado do acesso, como
mostra figura a seguir: 

FIG 27
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Aprovação de projetos arquitetônicos

Há previsão de acessos para deficientes nas edificações, conforme a NBR 9050 da ABNT. Deverão
estar  incluídos  no projeto  arquitetônico  das  edificações com uso  comercial,  industrial,  e  prestação  de
serviços, não sendo necessária apenas para as residências unifamiliares.

Para todos os usos deverá haver detalhamento das calçadas e passeios em prancha com todas as
informações a seguir:

- cota de nível no meio fio no mínimo a cada 10 metros;
- cota de nível no alinhamento predial em alinhamento perpendicular a indicada no meio-fio;
- dimensões das calçadas;
- localização e tamanho das bocas de lobo do esgoto pluvial;
- indicação dos pisos especificados;
- desenho com paginação dos pisos táteis e dimensões.

Piso das calçadas
O piso deve ser antiderrapante, do tipo: granitina lavada, cimentado, ladrilho hidráulico, basalto,

granito lixado, laje de grés,  concreto pré-moldado, blocos de concreto intertravado tipo unistein, pisos
cerâmicos  específicos  para  passeios,  tijolos  maciços  ou qualquer material  similar.  É  proibido o uso de
películas ou pinturas selantes ou polimento nos materiais, além de pedras de formação lamelar, como a
ardósia, e pisos cerâmicos comuns, ainda que designados comercialmente por antiderrapantes. Para os
meios-fios deverão ser utilizados o granito ou concreto pré-moldado. 
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Pisos táteis

 
FIG 28

Deve ser utilizado piso tátil, observadas as situações previstas na NBR 9050 para molduras em torno
de  equipamentos  e  obstáculos  (telefones  públicos,  postes,  etc.)  nas  rampas  e  no  contorno  dos
alargamentos de passeio (orelha) para construção de rampas. 

A NBR 9050 destaca que os pisos táteis devem ter cor contrastante ao piso da calçada e normatiza o
tamanho e altura dos relevos conforme especifica nas suas tabelas 3 e 4.

FIG 29
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Em calçadas estreitas e construções feitas no alinhamento predial se orienta a utilização de piso tátil
de  alerta  junto  às  rampas,  utilizando  como  linha  guia  o  próprio  Alinhamento  Predial.  Se  no  mesmo
quarteirão houver edificação com recuo de jardim deve ser assegurada a colocação de linha guia, neste
caso com a colocação de piso tátil  direcional  ou colocação de meio-fio ou muro junto ao alinhamento
predial e também em portas de garagens. Na área central da cidade se coloca piso direcional junto ao
cruzamento de ruas. (Vide detalhe posterior) 
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FIG 30
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FIG 31
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Figuras

FIG 1 – Perfil de rua. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 2 – Situações a serem evitadas nas calçadas. Fonte: Guia Prático para a Construção de Calçadas -

Campo Grande. 
FIG 3 – Prioridades função trânsito x habitação. Fonte: 

ttp://www.gw3mn.com.br/site/index.php/revista-em-foco-n-39/420-passeio-publico-responsabilidade-
privada

FIG 4 – Acessibilidade Fonte: Minha calçada: Eu curto. Eu cuido.  Guia para uma calçada legal  e
acessível. Prefeitura de Porto Alegre, RS. 

FIG 5 – Acessibilidade. Fonte: Minha calçada: Eu curto. Eu cuido.  Guia para uma calçada legal e
acessível. Prefeitura de Porto Alegre, RS. 

FIG  6  –  Rebaixamento  de  meio-fio  segundo  NBR9050–  Fonte:  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,
Construção e Manutenção de Passeios.

FIG 7 – Alargamento da calçada (orelha) Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 8 – Foto elevação da calçada Rua Três de Maio – Acervo COPLAN
FIG 9 – Foto alargamento passeio e rampa metálica Rua Gonçalves Chaves– Acervo COPLAN
FIG 10 – Travessia elevada de pedestres. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 11 – Calçadas em canteiros centrais de avenidas. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG  12  –  Drenagem  urbana.  Fonte:  http://infraestruturaurbana.pini.com.br/licitacoes-

orcamento/orcainfra/rede-de-agua-pluvial.aspx
FIG 13 – Rotas acessíveis área central. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG  14  –  Faixas  de  uso  na  calçada.  Fonte:  Manual  da  Calçada  Sustentável.  2012.  Prefeitura  de

Goiânia, Goiás, Brasil.
FIG  15  –  Calçadas  em  áreas  de  comércio.  Fonte:  Cartilha  Prefeitura  de  São  Paulo  -

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/calcadas/arquivos/cartilha_-
_draft_10.pdf

FIG  16  –  Calçadas  ocupadas  inadequadamente.  Fonte:  Active  design,  shaping  the  sidewalk
experience, Nova York, EUA.

 FIG  17  –  Calçadas  ocupadas  inadequadamente.  Fonte:  Active  design,  shaping  the  sidewalk
experience, Nova York, EUA.
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FIG 18 – Calçadas em áreas de comércio e serviços. Fonte: Minha calçada: Eu curto. Eu cuido.  Guia
para uma calçada legal e acessível. Prefeitura de Porto Alegre, RS.

FIG 19 – Arborização de calçadas. Fonte: Manual de Vias Públicas: Calçadas. Prefeitura de Cuiabá.
FIG 20 – Espécies para calçadas. Fonte: Guia arborização urbana – SQA, 2004.
FIG  21  –  Ilustração  da  árvore  tipo  Ibisco.  Fonte:

http://plantasdechaves.blogspot.com.br/2010/09/hibisco-hibiscus-syriacus-l.html.
FIG  22  –  Ilustração  da  árvore  tipo  Cássia  aleluia.  Fonte:

http://sites.unicentro.br/wp/manejoflorestal/6636-2/.
FIG 23 – Ilustração da árvore tipo quaresmeira. Fonte http://mudasnativas.biz/arvores-nativas-de-

quaresmeira-mudas-de-arvores-nativas/.
FIG 24 – Espécies para calçadas. Fonte: Guia arborização urbana – SQA, 2004
FIG 25 – Rampa acessibilidade pedestres. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 26 – Rampas veículos. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 27 – Rampas e pisos táteis posto combustível. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 28 – Modelo de pisos táteis. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 29 – Utilização piso alerta: Cartilha acessibilidade de Tocantins.
FIG 30 – Modelo calçada de via coletora. Fonte: Acervo COPLAN.
FIG 31– Modelo calçada de via arterial. Fonte: Acervo COPLAN.
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Glossário
Acessibilidade:  possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para utilização,

com segurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. (ABNT
NBR 9050:2004). 

Atratores:  aquelas atividades que pelas suas características próprias, atraem ou geram intenso fluxo
de  pessoas/usuários,  tais  como  os  serviços  de  educação,  saúde,  segurança  pública,  órgãos  públicos,
abastecimento e locais para eventos e lazer. (Plano de Requalificação da Área Central de Pelotas 2004-
2006).

Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental: qualquer elemento natural, instalado ou edificado
que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano.

Ciclofaixa; parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos,  delimitada por
sinalização específica. (Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, ANEXO I). 

Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos,  separada fisicamente do tráfego comum.
(Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, ANEXO I).

Cruzamento é  a  interseção de duas vias em nível.  (Código de Trânsito Brasileiro,  Lei  Federal  nº
9.503/97, ANEXO I). 
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Equipamento  urbano: todos  os  bens  públicos  e  privados,  de  utilidade  pública,  destinados  à
prestação  de  serviços  necessários  ao  funcionamento  da  cidade,  implantados  mediante  autorização  do
poder público, em espaços públicos e privados. (ABNT NBR 9050:2004). 

Estacionamento: imobilização  de  veículos  por  tempo superior  ao  necessário  para  embarque  ou
desembarque de passageiros. (Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, ANEXO I). 

Faixa elevada: elevação do nível do leito carroçável composto de área plana elevada, sinalizada com
faixa  de  travessia  de  pedestres  e  rampa  de  transposição  para  veículos,  destinada  a  promover  a
concordância entre os níveis das calçadas em ambos os lados da via. (ABNT NBR 9050:2004). 

Faixa livre: área do passeio, calçada, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres.
(ABNT  NBR  9050:2004).  Faixa  da  calçada  destinada  à  livre  circulação  de  pedestres,  desobstruída  de
mobiliário e equipamentos urbanos e demais obstáculos permanentes ou temporários. Este conceito se
assemelha ao de passeio definido no Código de Trânsito Brasileiro.  

Faixa de travessia de pedestres: as faixas de travessia de pedestres, zebradas ou paralelas, são tipos
de marcas transversais, constantes da sinalização horizontal de trânsito, conforme previsão do item 2.2.3.d.
do Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro. 

Guia de balizamento: elemento edificado ou instalado junto aos limites laterais das superfícies de
piso destinado a definir claramente os limites da área de circulação de pedestres, perceptível por pessoas
com deficiência visual. (ABNT NBR 9050:2004). 

Linha-guia: qualquer  elemento  natural  ou  edificado  que  possa  ser  utilizado  como  guia  de
balizamento  para  pessoas  com  deficiência  visual  que  utilizem  bengala  de  rastreamento.  (ABNT  NBR
9050:2004). 

Mobiliário urbano: são todos os objetos, elementos e pequenas construções, de natureza utilitária
ou não, que integram a paisagem urbana, implantados mediante autorização do poder público, em espaços
públicos e privados. (ABNT NBR 9283:1986). Mobiliário Urbano é o conjunto de objetos existentes nas vias
e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma
que  sua  modificação  ou  traslado  não  provoque  alterações  substanciais  nestes  elementos,  tais  como
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semáforos,  postes  de  sinalização  e  similares,  telefones  e  cabines  telefônicas,  fontes  públicas,  lixeiras,
toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. (Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, Art. 8°, Inciso IV). 

Pessoa com mobilidade reduzida: é aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua
capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a
pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante entre outros. (ABNT NBR 9050:2004). 

Piso cromo-diferenciado: piso caracterizado pela utilização de cor contrastante em relação às áreas
adjacentes e destinado a constituir guia de balizamento ou complemento de informação visual ou tátil,
perceptível por pessoas com deficiência visual. (ABNT NBR 9050:2004). 

Piso tátil: piso caracterizado pela diferenciação de textura em relação ao piso adjacente, destinado a
constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. (ABNT NBR 9050:2004). 

Pista de Rolamento: Leito carroçável ou parte da via normalmente utilizada para a circulação de
veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou
aos canteiros centrais.  

Rampa:  é  a  inclinação  da  superfície  de  piso,  longitudinal  ao  sentido  do  encaminhamento.
Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%. (ABNT NBR 9050:2004). 

Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou
internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as
pessoas,  inclusive  aquelas  com deficiência.  A  rota  acessível  externa pode  incorporar  estacionamentos,
calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode incorporar
corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores, etc. (ABNT NBR 9050:2004) 

FONTES:
CADERNOS “BRASIL  ACESSÍVEL”- Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Fevereiro de 2007
NBR 9050/2004 – ÍTEM 3 definições
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Legislação

LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEI Nº. 7.405, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1985. 
Torna obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os locais e serviços que

permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá· outras providências.

LEI 9.503 / 97 – Código Brasileiro de Trânsito

LEI Nº. 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.  
Estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas

portadoras com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

Cartilha CREA 10/24/06 PM Page 80

DECRETO Nº. 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.  
Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que d· prioridade de atendimento ‡s

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.

ABNT NBR 9050 / 2004 – Norma de Acessibilidade
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Lei Nº. 5502 / setembro de 2008 - III Plano Diretor de Pelotas 
Lei Nº. 5628 / outubro de 2009 - Código de Obras- artigos 84 a 100
Lei Nº. 5639 / dezembro de 2009 - Aparato Publicitário
Lei Nº. 5832 / setembro de 2011 - Código de Posturas
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