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NOTA OFICIAL IPUF 

Problemas onde não existem ou aquilo que não vemos 

Tem se tornado comum, nestes tempos, a construção de polêmicas que atentam 

contra a observância da técnica. A posição e as formas de utilização da sinalização no 

piso para Pessoas com Deficiência, de acordo com o Manual Calçada Certa que obedece 

e esclarece a aplicação das normas técnicas ABNT NBR 16537 e 9050, estão sendo 

atacadas com “certezas" firmadas sobre desconhecimento efetiva das normas 

atualizadas que se somam a uma realidade projetada, visto que a obra ainda está em 

processo de execução. 

Com a publicação da norma de sinalização tátil e visual no piso, em 2016, foram 

discutidas com representantes de entidades de pessoas com deficiência as possibilidades 

técnicas de padronização das calçadas em parceria com a Coordenadoria Municipal de 

Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. Finalmente, em 2018, foi publicado e 

instituído o Manual Calçada Certa pelo Decreto Municipal 18.369/2018. Assim, tal 

definição, respaldada tecnicamente pelas normas da ABNT e pelas Associações das 

pessoas com deficiência tem 3 anos de aplicação bem-sucedida na cidade. 

Neste sentido, em atenção à execução da obra da Avenida das Rendeiras, 

informamos que: 

1) Sobre a colocação do piso guia na borda da calçada: 

A pessoa com deficiência visual, neste caso, não anda sobre o piso guia, mas ao 

lado deste, percebendo-o por meio da bengala longa ou do contraste visual (no caso de 

pessoas com baixa visão). Na Av. das Rendeiras, assim como em outras calçadas não 

muito largas, o piso tátil na borda e não no meio do passeio proporciona maior espaço 

útil para todos e possibilita a orientação da pessoa com deficiência visual por meio da 

bengala longa. Nos trechos onde há desnível inacessível para a borda d'água, de acordo 

com as normas e segundo informações da SMI e dos responsáveis técnicos pelo projeto, 

está prevista a instalação de guarda-corpo para garantir a segurança dos transeuntes. 

2) Piso guia de borda que “colide” com árvores: 
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Uma vez que a sinalização tátil e visual no piso é uma referência para a pessoa 

caminhar ao lado e que elementos como postes e troncos na borda são percebidos por 

meio da bengala longa, se as árvores não possuírem galhos que se projetem sobre o 

passeio numa altura inferior a 2,10m, não é necessário alerta específico no seu entorno. 

Nos casos específicos em que os canteiros para árvores estejam na área de passeio livre, 

onde as pessoas caminham, deve ser incluído piso de alerta contornando o obstáculo, 

situação similar à sinalização de cabines telefônicas do tipo orelhão. 

3) Piso alerta ao longo da borda: 

O piso alerta (com bolinhas) deve ser usado para mudanças de direção, degraus, 

rampas e, de forma mais específica, para sinalizar travessias e paradas de transporte 

coletivo. Não é previsto pela norma o uso do piso alerta ao longo de toda a borda da 

lagoa, pois isso pode gerar a falsa impressão de que ali é um meio-fio ou um degrau 

padronizado, onde é possível pisar e descer. O acesso à orla deve ser feito nos trechos 

onde há segurança, definidos em projeto. 

Ressaltamos que a pessoa com deficiência visual entende e interpreta o espaço 

com seus diversos sentidos. O desenho especificado nos projetos pode causar estranheza 

para quem olha, mas possui funcionalidade.  

As normas evoluíram para tornar as calçadas mais inclusivas e seguras, com 

maior clareza e objetividade, facilitando a interpretação e a memória do usuário com 

deficiência visual, além de permitir uma melhor utilização por todos, especialmente 

pessoas em cadeiras de roda, com andadores, idosos e carrinhos de bebê.   

Bem diferente do que se comenta, sem referência alguma, as regras não mudam 

constantemente e estão consolidadas desde 2018, de forma bastante ilustrada e clara 

como nunca antes feito. O material tem sido base fundamental para execução de 

projetos públicos e privados. Além disso, é utilizado para facilitar o aprendizado de 

estudantes de arquitetura e engenharia para uma efetiva interpretação e aplicação. 

(Manual está disponível através do link: 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br//downloads/A&P_calcadacerta/CALCADACERT

A02_AGO2019.pdf). 



 

 

    

 

 

 

 

 

IPUF - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis  

Rua Felipe Schmidt nº. 1320- Centro - Florianópolis - SC - CEP 88010-002 Telefone - (48) 3212-5782                                          

Assim, recomenda-se uma consulta ao Manual Calçada Certa, construído com a 

sociedade civil, com a participação e validação de entidades representativas das pessoas 

com deficiência, tendo se tornado inclusive referência para outras cidades e divulgado 

também em capacitação técnica do Ministério Público (através do link: 

https://youtu.be/322Ruw6s-FM). 

Casos específicos que não estejam previstos nas regras do Manual Calçada 

Certa, sugestões técnicas ou melhorias serão sempre bem-vindas, obviamente 

observando normas e legislações aplicáveis e a interlocução da PMF com as entidades 

das pessoas com deficiência. 

 

 

 

 

 

CARLOS LEONARDO COSTA ALVARENGA 

Superintendente do IPUF 
[ASSINADO DIGITALMENTE] 
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