
Avaliador: Estado: Cidade:

Local avaliado: 

Quesito Nota Descrição Metodologia Balizadores (notas de 0 a 10)

1. Irregularidades 

(buracos, 

"montinhos" etc.)

Todo tipo de irregularidade no calçamento 

que dificulta ou impede o trânsito de 

pedestres (especialmente os com mobilidade 

reduzida) ou que ofereçam risco ao pedestre 

(torcer o pé, por exemplo) e que nao sejam 

temporários e nem estejam cercados e 

sinalizados apropriadamente (obras da 

companhia de água,por exemplo, estariam 

fora.)

Levar um carrinho de 

feira, uma mala de 

viagem e detectar onde 

ele empaca.

Zero: Calçada cheia de buracos, elevações e pedras soltas

...1...2...3...4...

5: Calçada com alguns desníveis e pequenos buracos

...6...7...8...9...

10: Calçada lisa, sem imperfeiçoes, permite caminhar e rodar 

sem solavancos

2. Degraus (ruas em 

aclive/declive) 

Degraus e elevações que ocupam toda a 

largura da calçada ou do passeio, que 

obriguem as pessoas (especialmente os com 

mobilidade reduzida, como usuários de 

cadeiras de rodas, idosos, pedestres com 

carrinhos de bebê) a seguirem o trajeto pelo 

leito carroçável da via.

Observar a presença de 

degraus, escadarias, 

rampas feitas para o 

acesso de automóveis a 

garagens, etc.

Zero: Calçada cheia de degraus e inclinada, o que força o 

usuário a ir para a rua

5: Poucos degraus, espaçados a mais de 5 metros

10: Calçada sem degraus, permite a passagem de cadeiras de 

rodas mesmo em ruas em declive

3. Inclinação 

(calçada inclinada, 

que dificulta o 

caminhar)

Pavimento inclinado (rampas) para a entrada 

de veículos, o que provoca dificuldade para o 

caminhar com equilíbrio, especialmente para 

pessoas idosas.

Caminhar e verificar a 

dificuldade provocada 

pela inclinação. Observar 

a dificuldade para 

pessoas idosas ou com 

deficiência.

Zero: Calçada muito inclinada, para entrada de carro, mas que 

impede a pessoa de caminhar por ali

5: Calçada levemente inclinada. Permite caminhar com 

alguma dificuldade

10: Calçada nivelada, horizontal nos dois sentidos
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Quesito Nota Descrição Metodologia Balizadores (notas de 0 a 10)

4. Largura da 

calçada

Calçadas muito estreitas, que impedem ou 

dificultam a passagem de pessoas idosas e 

cadeirantes. O Ministerio das Cidades 

distingue calçada de passeio:

- Calçada é todo o pavimento de pedestres, 

com o mínimo de 1,20 m

- Passeio: é a  faixa livre, que deve ter mais de 

0,90 m

Observação visual e 

medição, em caso de 

dúvida. 

Zero: Calçada inexistente (com menos de 30cm)

5: Calçada estreita (com menos de 1,20 )

10: Calçada de largura normal (com mais de 2 metros)

5. Rampas para 

cadeirantes na 

faixas de 

pedestres

Verificar a existência de rampas em todas as 

esquinas, alinhadas com as faixas de 

pedestres. Observar se a inclinação é 

adequada e não oferece risco aos cadeirantes. 

Observação visual e 

comparaçãp com foto de 

referência (no portal 

Mobilize Brasil)

Zero: Calçada sem rampas

5: Calçadas com rampas estreitas, muito inclinadas ou 

irregulares

10: Calçadas com rampas de acordo com a norma, com piso 

podotátil 

6. Presença de 

obstáculos na 

faixa livre 

Verificar também se há postes, cestas de lixo, 

carros estacionados ou outros objetos que 

impeçam a passagem. 

Fotografar os locais e 

mostrar os obstáculos

Zero: Calçada ocupada com postes próximos, lixeiras, carros, 

mesas e outros objetos

5: Calçada com postes e lixeiras 

10: Calçada completamente desobstruída, sem postes ou 

qualquer outro obstáculo

7. Iluminação da 

calçada

Calçadas mal iluminadas trazem insegurança 

aos pedestres e podem provocar acidentes.

Verificar (à noite, 

obviamente) se  há 

iluminação adequada.

Zero: Calçada completamente escura, com riscos para o 

pedestre

5: Iluminação da rua permite transitar bem pela calçada

10: Calçada com iluminação específica para os pedestres

8. Paisagismo e 

arborização

Árvores, canteiros e gramados melhoram a 

condição ambiental para quem caminha nas 

vias urbanas. O ideal é que as ruas tenham 

bancos ou pontos de descanso protegidos por 

vegetação.

Verificar se há vegetação 

e demais equipamentos 

de conforto.

Zero: Calçada árida, sem nenhum tratamento paisagístico

5: Calçada com algumas árvores e canteiros gramados

10: Calçada bem arborizada, com canteiros de plantas e flores, 

dotada de bancos para descanso e espelhos de água

9. Sinalização para 

pedestres

Verificar a presença ou ausência de faixa de 

pedestres, semáforos e placas para pedestres

Observação visual Zero: Nenhuma sinalização

5: Calçada + faixas de pedestres

10: Faixa bem demarcada com piso podotátil nas esquinas+ 

semáforos especiais com sinalizadores sonoros para 

deficientes visuais + placas orientativas aos pedestres 


