CALÇADAS

DEGRAU SEPARADOR
DE 3 A 5cm

,05

,15

A faixa livre deve ser con�nua, sem degraus, para garan�r o acesso a
pessoas em cadeira de rodas, pessoas idosas, pessoas com carrinhos de
bebê, andadores, entre outros.

DEGRAUS
SEPARADORES
NA RAMPA
DE ACESSO

Máx 3%

Máx 8

,33%

Faixa de
Acesso

Degrau
5 cm

Faixa de Livre

Faixa de
Serviço

A faixa livre deve acompanhar a inclinação longitudinal
da rua independentemente
de sua inclinação e preservar
a inclinação transversal da
faixa livre de no máximo 3%.

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL DEVE SER GARANTIDA LINHA GUIA
ADEQUADA OU APLICADO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

“AÇÃO EDUCATIVA DE ACESSIBILIDADE
PROGRAMA ACESSIBILIZANDO SÃO PAULO”

Se em sua calçada for realizada uma obra de acessibilidade, envie fotos
para publicarmos em nosso álbum no facebook, calçada amiga da pessoa
com deﬁciência, imprensasmped@prefeitura.sp.gov.br
Escaneie para ter

Versão Digital da Car�lha em:
h�p://bit.ly/livretocalcadassmped_01-20
acesso as Car�lhas

Sensibilização da população sobre a importância de uma calçada adequada
para todo, segundo os critérios da Norma ABNT NBR 9050:2015 e ABNT
NBR 16537:2016 e do Decreto Municipal nº 58.611/2019.
Comunicação SMPED - Versão 01|2020

Tire suas dúvidas enviando e-mail para: cpasmped@prefeitura.sp.gov.br

CARACTERÍSTICAS PARA CALÇADAS ACESSÍVEIS

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
Para garan�r a acessibilidade em calçadas, é necessário
observar as caracterís�cas dos pisos, o material de reves�mento, inclinações (longitudinal e transversal), desníveis, dimensões e padronização de mobiliários e elementos urbanos.

ITENS A SEREM OBSERVADOS
Na prá�ca todas as adequações servem para todas as pessoas
Faixa livre não pode ter degrau ou qualquer obstáculo, com
inclinação longitudinal acompanhando a topograﬁa da rua
(guia) e inclinação transversal máxima de 3%.

As calçadas devem ser organizadas em até 3 (três) faixas:

...............................................................................

Piso com super�cie regular, ﬁrme, con�nua, an�derrapante e
que não provoque trepidação.
...............................................................................

Toldos e Marquises
altura mínima
3,00 m

Faixa de Acesso
Na construção,
reconstrução de piso
de calçada deverá ser
u�lizado concreto
moldado no local
(”in loco”).

{

O material do pavimento da calçada é o concreto moldado no
local (”in loco”), com armadura metálica, juntas de dilatação e
o acabamento desempenado, ele não pode promover trepidação, nem ser escorregadio.

Obstáculos
Ver�cais
altura mínima
2,10 m

Faixa Livre
Metade da largura da calçada
Não poderá ser inferior a 1,20 m*

*(exceto em situações a�picas)
Guia
Quando a calçada for estreita admite-se
Sarjeta
0,80 m entre alinhamento e poste e 0,90
em frente entrada e garagens).

...............................................................................

Altura livre mínima de 2,10m para instalações móveis.
Faixa de
Serviço

...............................................................................
Linha guia

Largura
mínima
de
0,70
O piso
tá�l m
direcional

O piso tá�l
direcional

- Faixa livre ou passeio, des�nada exclusivamente à livre circulação
de pedestres;
- Faixa de serviço, des�nada a acomodar o mobiliário urbano, a
vegetação e os postes de iluminação ou sinalização;
- Faixa de acesso, des�nada à acomodação das interferências
resultantes da implantação, do uso e da ocupação das ediﬁcações
existentes.
Re
ba
ixa
m
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Garan�a da linha guia adequada ou,
na impossibilidade, piso tá�l direcional.
...............................................................................

Faixa livre destacada visualmente por meio de cores, texturas
ou juntas em relação às outras faixas.

...............................................................................

O acesso às garagens não deve interferir na faixa livre, não
criando degrau ou desnível. Na faixa de serviço e de acesso é
permi�da a existência de rampas.

...............................................................................

