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SINALIZAÇÃO TÁTIL HORIZONTAL - PISO TÁTIL RÍGIDO - CONCRETO  
 
 
1. Memorial Descritivo 
 
As Especificações Técnicas para o Piso Tátil de Concreto ARCO atendem as conformidades da NBR 
9050/2004 e com o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de atender as especificações 
técnicas de peças de concreto para pavimentação e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros 
relativas às características de não propagação de fogo e extinguibilidade. 
 
Os pisos táteis são produtos que sinalizam o percurso, orientando a caminhada das pessoas com 
deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo com segurança e praticidade. São pisos utilizados 
em espaços públicos podendo ser aplicados externos ou internos. Como revestimento os pisos táteis 
devem atender a características como dimensão e contraste.  
 
Este tipo de revestimento não é idealizado para caminhar em cima. Sua função é sinalizar o percurso 
que deverá ser encontrado ao toque de uma bengala, que indicará o contraste com o piso adjacente pela 
textura ou contraste de claro-escuro.  
 
2. Modelos de Piso Tátil de Concreto ARCO 
 
Os Pisos Táteis de Concreto ARCO consistem em dois modelos: Piso Direcional e Piso Alerta. 
 
- Alerta – A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. O 
significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção 
redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos 
disposto no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais. 
 
- Direcional – A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na 
superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação 
funcionando no sentido do curso de pedestres.  
 
2.1 Contraste 
 
O contraste deve ser usado para sinalizar situações que exige compreensão do ambiente construído. O 
contraste ajuda pessoas com deficiência visual e outras dificuldades, a ter melhor orientação no espaço 
físico. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente, isto é, contraste de claro-escuro e/ou 
escuro-claro. Os Pisos Táteis de Concreto ARCO proporcionam varias cores, que atendem qualquer tipo 
de projeto.  As cores podem ser aplicadas para melhor acabamento estético, porém não determinam 
diferença de contraste. 
 
3. Dimensão do Piso Tátil De Concreto ARCO 
 

Código Modelo Comprimento 
(mm) Largura (mm) Espessura (mm) Fixação 

PTC-D Direcional 250 250 20 Argamassa 

PTC-A Alerta 250 250 20 Argamassa 

 
3.1 Piso Direcional 

 

 
 

Dimensões 
(mm) Especificação 

 Largura da placa 

85 Distância horizontal entre centros de relevo 

40 Distância do centro da 1ª linha de relevo à borda do piso. 

20 Espessura da placa 

5 Altura do relevo 

30 Largura da base do relevo 

25 Largura do topo do relevo 
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3.2 Piso de Alerta 

 

 
 

 
 
4. Propriedades do Piso Tátil De Concreto ARCO 
 
Os Pisos Táteis de Concreto ARCO constituem-se da mistura de cimento, areia, água, aditivos 
complementares e pigmentação formando uma massa para o molde das peças.  
 
 

Propriedade Normalização Unidade Tolerância 

Classificação Cosntrutiva 
NBR5719 
NBR7207 

Pontos 
Classificação 
Comercial- 34 

Resistência a compreensão  
NBR9781 
NBR9780 

--- 35 Mpa 

Resistência ao fogo 
NBR9442 

ASTM E 662 
--- Classe II-A 

 
 
 
5. Aplicação 
 
Os Pisos Táteis de Concreto ARCO permitem a modulação que garante a continuidade da textura e 
padrão na informação. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a 
garantia do funcionamento deste revestimento. A aplicação deve atender os parâmetros da NBR 
9050/2004 e/ou correlatas as normas técnicas brasileira de acessibilidade. 
 
 
 
6. Instalação 
 
A aplicação deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no contrapiso. Para a fixação 
das placas, deve ser utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar nivelado para receber 
as placas respeitando as medidas para que não forme desnível.  
 
 

Dimensões (mm) Especificação 

250 Largura da placa 

50 Distância horizontal entre centros de relevo 

27 Distância do eixo da 1ª linha de relevo até a borda do piso 

20 Espessura da placa 

5 Altura do relevo 

24 Largura da base do relevo tronco-cônico 

14 Largura final do relevo tronco-cônico 


