












as calçadas são
a pele da cidade



mas como estamos
tratando nossa pele?

















Pesquisa de opinião realizada pelo IPUF 
em 2015, com 2628 respostas.

Como andam nossas calçadas?

28% 30% muito ruins

muito boasboas

ruins

razoáveis

3% 0%

39%



http://espacospublicos.
pmf.sc.gov.br/
acoes-programas/
calcadacerta.html





8,33% é o
limite máximo
permitido

A rampa deve ser o mais 
suave possível
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Rampa para calçadas com 3 metros de largura ou mais.

A rampa também pode ser executada entre canteiros, desde que
respeitados a largura mínima de 150 cm e a inclinação máxima de 8,33 %.

i ≤ 8,33 %
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Largura ideal: a mesma da faixa de travessia

Largura ideal: a mesma da faixa de travessia
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Em calçadas estreitas,
rebaixamento total
com rampas laterais

1

20 

i<5%

i<5%

i ≤ 3%Largura ideal: a mesma da faixa de travessia
 

Exemplo de rebaixamento da calçada com rampa lateral de i < 5% na rua Tenente Silveira, Florianópolis. 

ANTES DEPOIS

A inclinação das rampas laterais
deve ser menor que 5% 



Faixa de travessia 
elevada no nível 
da calçada

Alargamento 
da calçada 
para redução 
do percurso de 
travessia



guia?
esse piso 



Fachada
contínua

Espaço
aberto



Descontinuidades das fachadas

Piso tátil direcional

Linha-guia
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90 cm
90 cm

Ideal: 225cm (5 pisos)

 Máximo: Largura da faixa de travessia

Mínimo: 150cm

Linha-guia

Dire
cio
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Alerta

Espaço sem o piso 
tátil, para facilitar 
o deslocamento de 
pessoas em cadeira 
de rodas.

T para Travessia



50 cm 50 cm
Sentido do atravessamento

O piso alerta deve seguir o sentido da travessia, não deve estar na curva da esquina



Fluidez no caminhar 

45°



Linha-guia

Linha-guia



Paver sem 
chanfro
(quina viva)

Concreto 
moldado
no local

Placa de concreto
sem desenhos

e antiderrapante
junta mínima 

Granito com 
acabamento 

antiderrapante

Basalto com 
acabamento 
antiderrapante

Piso drenante
com junta seca

Pisos
acessíveis

Regular

Firme

Estável

Não trepidante

Antiderrapante 

Evitar padronagem 
contrastante



Piso irregular e 
com muita textura 

[trepidante] 

Piso irregular e 
com muita textura 

[trepidante] 

Padronagem 
constrastantePiso escorregadio

O petit-pavé [ou pedra 
portuguesa], não deve ser 
utilizado em calçadas novas, 
pois apresenta problemas de 
trepidação e em muitos casos 
se torna escorregadio. 
Em áreas históricas, este 
pavimento deverá ser preservado 
e para qualquer intervenção 
deverá ser consultado o IPUF.

Pisos
inadequados



Piso com muita textura

Trepidante
 

Torna difícil a 
identificação do piso tátil



Visão com acromia / monocromia

Visão com acromia / mono.

Visão com acromia / mono.Foto original - Piso tátil vermelho Foto original - Piso tátil preto

Pouco contraste 

Pouco contraste Pouco
contraste 

Contraste  
perceptível

Pisos táteis branco e vermelho

45cm

45cm

45cm

45cm

Piso tátil preto



ANTES DEPOIS

Piso tátil direcional
apenas nas descontinuidades

da linha-guia



ANTES DEPOIS

Postes e troncos de árvore
não devem ser sinalizados



ANTES DEPOIS



ANTES DEPOIS
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