


A calçada ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável para 
todos os cidadãos. 

A calçada ideal deve oferecer: 

• Acessibilidade: assegurar a completa mobilidade ao pedestre. 

• Largura adequada: deve atender as dimensões mínimas na Faixa Livre. 

• Fluidez: os pedestres devem conseguir andar em velocidade constante.

• Continuidade e Segurança: o revestimento deve ser firme e antiderrapante, 
mesmo quando molhado, com inclinação transversal de 3% para o escoamento 
de água pluviais, sem buracos, pedras faltantes ou outras incidências que 
possam gerar risco de queda ou tropeço. 

• Espaço de socialização: deve oferecer espaços de encontro às pessoas para a 
interação social. 

• Desenho da paisagem: deve propiciar climas agradáveis que contribuam para 
o conforto visual do usuário.

O QUE É UMA CALÇADA IDEAL?

É dever de proprietários e possuidores de imóveis urbanos:

I - Construir o passeio público em frente ao seu lote;

II - Reparar o passeio público sempre que constatados buracos, pedras faltantes 
ou outras incidências que possam oferecer risco ao pedestre; 

III - Manter o passeio público limpo, desobstruído, capinado e drenado, 
respondendo por situações de abandono ou que ensejam sua utilização como 
depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza.

O QUE DIZ A LEI?
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1. FAIXA DE SERVIÇO: Área adjacente à guia, destinada à instalação de 
postes, sinalização viária, arborização e lixeiras.

2. FAIXA LIVRE: Área sem qualquer obstáculo, destinada à circulação de 
pessoas.

3. FAIXA DE ACESSO AO LOTE: área localizada entre a faixa livre e o lote, 
destinada a acomodar pequenas rampas de acesso ao lote, canteiros e 
mobiliários urbanos.

A FAIXA LIVRE É A PARTE DA CALÇADA DESTINADA AO PEDESTRE 

E DEVE SER CONSTRUÍDA COM INCLINAÇÃO SUAVE E SEM OBSTÁCULOS.

Você sabia que a calçada é organizada em três faixas? 

DESENHO DA CALÇADA
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• Deve apresentar perfeita conexão com as calçadas 
vizinhas, sem formar degraus ou rampas, permitindo 
uma rota contínua e adequada ao pedestre.

• Poderá ser reta ou sinuosa, o que permite desviar de 
obstáculos para preservar sua largura sem obstruções.

LARGURA DA FAIXA LIVRE

• Deve possuir largura mínima de 1,20m. 

• Em avenidas e ruas com grande circulação de 
pedestres deve possuir largura de pelo menos a 1,50m. 

• Em calçadas com largura inferior a 2,00m são 
aplicadas dimensões especiais (Ver Lei nº 7.181/2019).

QUANTO MAIS LARGA A FAIXA LIVRE, MAIOR O CONFORTO AO PEDESTRE.

Ideal 1,50

Mínimo 1,20
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ACESSO À GARAGEM

O QUE É INCLINAÇÃO 

DE 3%?

A cada 1 metro de 
largura da calçada, o 
nível se eleva 3 cm.

Essa inclinação 
permite o 
escoamento das 
águas pluviais sem 
prejudicar a 
acessibilidade.

E R R A D O  C E R T O

FAIXA DE 
SERVIÇO FAIXA LIVRE

FAIXA DE 
ACESSO AO 

LOTE

FAIXA DE 
SERVIÇO FAIXA LIVRE

FAIXA DE 
ACESSO AO 

LOTE

É PROIBIDO EXECUTAR A FAIXA LIVRE COM INCLINAÇÃO SUPERIOR A 3%.

Quando a cota de nível a ser vencida entre a Rua e o Lote for superior a 3%, 
deve-se ajustar essa diferença de medidas dentro do lote. Quando isso não for 
possível, pequenas rampas poderão ser implantadas na Faixa de Serviço e na 
Faixa de Acesso ao Lote. 

As demais faixas poderão ter inclinação superior a 3%.
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CALÇADAS VERDES

As ruas com menor fluxo de pedestres poderão ter suas faixas laterais 
ajardinadas.

Nos trechos onde houver ponto de embarque e desembarque, as faixas 
ajardinadas devem ser substituídas por calçamento contínuo.

O porte da espécie escolhida deve estar adequado à largura da calçada. Para 
saber qual árvore pode ser plantada em sua calçada, consulte a Secretaria do 
Meio Ambiente – SEMMA.

ARBORIZAÇÃO URBANA

Fonte: www.cidadeemmovimento.org

Nunca concrete a base da árvore, pois isso 
prejudicará o seu desenvolvimento.

Tratando-se de árvore existente, quando sua 
estrutura for maior do que a Faixa de Serviço, 
utilize grelhas arvoreiras. Modelo de Grelha Arvoreira
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RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
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A Rampa de Acessibilidade é obrigatória nas calçadas localizadas em esquina 
ou que confrontem com faixas de pedestre ou pontos de travessia.

A rampa pode ter diferentes formatos, de acordo com a largura da calçada.

Nota: 
i = inclinação

Fonte: 
NBR 9050/2015

Rebaixamento Padrão

Rebaixamento para Calçadas Estreitas



RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
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A rampa deve ser instalada sempre na direção do fluxo de pedestres, sendo 
importante observar a localização da faixa de pedestres para a seleção do 
modelo mais apropriado. 

Rampa de acessibilidade aplicada a Faixa de Pedestres 
sobrepostas (quando não há viabilidade da rampa convencional)

PISO TÁTIL:

O piso tátil constitui-
se por placas em 
alto-relevo que são 
fixadas no chão 
formando faixas,  que 
auxiliam na 
locomoção de 
deficientes visuais.

Os detalhes técnicos 
para aplicação do 
piso tátil constam 
definidos nas Normas 
Técnicas da ABNT -
NBR 16.537.

Para mais informações sobre as Normas de Acessibilidade, recomenda-se 

consultar a NBR 9050 ou buscar auxílio técnico de profissional especializado.

À esquerda piso tátil de 
alerta e à direita piso 
tátil direcional.



EXECUTANDO A CALÇADA CORRETAMENTE

É proibido depositar material de construção na calçada. Se você está 
construindo, reserve um espaço no interior do seu lote ou utilize caçambas.

A execução da calçada deve iniciar com a demarcação da Faixa Livre, ajustando-
a de modo a proporcionar perfeita conexão com as calçadas vizinhas. Degraus e 
rampas acentuadas não são permitidos na calçada.  

Tampas de caixas de inspeção devem estar perfeitamente niveladas com o piso 
acabado, sem deixar frestas.

Águas pluviais devem ser direcionadas por condutores até a sarjeta, sendo 
proibido despejá-las na calçada.

MATERIAIS RECOMENDADOS

PISO INTERTRAVADO: Blocos pré-fabricados de 
concreto, assentados sobre camada de areia, 
travados por contenção lateral e por atrito da 
camada de areia entre as peças. Recomenda-se 
blocos com quina viva, que evitam trepidação.

CONCRETO MOLDADO IN LOCO OU CONCRETO 
ESTAMPADO: Feito na obra, o concreto 
convencional é simplesmente desempenado e 
vassourado. Já o concreto estampado utiliza 
fôrmas para estamparia e pigmentos, podendo 
reproduzir cores e texturas variadas. 

PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO: Placas 
pré-fabricadas de micro-concreto de alto 
desempenho, assentadas normalmente com 
argamassa sobre base de concreto.
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• Base: utilizar brita graduada simples ou bica 
corrida compactadas sobre subleito também 
compactado. 

• Armadura da base: não aplicável. 

• Assentamento: assentar sobre camada de 
areia com 3 a 5 cm de espessura.

• Juntas: rejuntar com areia fina. 

* Informações e imagens extraídas do Guia Prático para a Construção de Calçadas –
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP

PASSO A PASSO PARA A EXECUÇÃO DA CALÇADA
PISO INTERTRAVADO

• Durabilidade: elevada durabilidade desde que respeitadas as características do 
produto, o modo de instalação e de manutenção. 

• Limpeza: jato de água e sabão neutro.
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• Base: Placas fixas - utilizar concreto magro com 
espessura de 3 a 5 cm; Placas removíveis -
aplicar brita graduada simples ou bica corrida 
compactada sobre subleito compactado. 

• Armadura da base: necessária somente para 
tráfego de veículos. 

• Assentamento: Placas fixas – assentar com argamassa de consistência seca sobre a 
camada de base. Placas removíveis – assentar sobre camada de pó de brita com 3 a 4 
cm de espessura sobre a base.

• Juntas: Placas fixas – opcional; Placas removíveis – não devem ser rejuntadas.

• Durabilidade: elevada durabilidade desde que respeitadas as características do 
produto, o modo de instalação e de manutenção. 

• Limpeza: jato de água e sabão neutro.

PASSO A PASSO PARA A EXECUÇÃO DA CALÇADA
PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 

* Informações e imagens extraídas do Guia Prático para a Construção de Calçadas –
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP
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• Base: solo compactado com camada 
separadora de brita. 

• Armadura da base: necessária somente para 
tráfego de veículos. 

• Juntas: executar em concordância com a 
modulação de estampagem, se houver.  Prever  
juntas de controle e de execução de obra.

• Durabilidade: elevada durabilidade desde que respeitadas as características do 
produto, o modo de instalação e de manutenção. 

• Limpeza: jato de água e sabão neutro.

PASSO A PASSO PARA A EXECUÇÃO DA CALÇADA
CONCRETO MOLDADO IN LOCO E CONCRETO ESTAMPADO

* Informações e imagens extraídas do Guia Prático para a Construção de Calçadas 
– Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP

* Informações e imagens extraídas do Guia Prático para a Construção de Calçadas –
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP

Orientações para a Construção Correta de Calçadas              Lei Municipal n° 7.181/2019



INFORMAÇÕES

(14) 3235-1093


