
Detalhamento das informações do entorno 
 
 
Identificação do logradouro (placa oficial ou outra  forma) 
○ SIM - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, existir algum elemento visível com 
o nome do logradouro, como placa oficial ou outra forma de identificação. 
○ NÃO - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, não existir qualquer forma de 
identificação. 
 
Iluminação pública 
○ SIM - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, existir pelo menos um ponto fixo 
(poste) de iluminação pública. 
○ NÃO - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, não existir ponto fixo (poste) de 
iluminação pública. 
 
Pavimentação (asfalto, cimento, paralelepípedos, pe dras etc.) 
○ SIM - quando, no trecho do logradouro, na face percorrida, existir pavimentação, ou seja, 
cobertura da via pública com asfalto, cimento, paralelepípedos, pedras etc. 
○ NÃO - quando, no trecho do logradouro, na face percorrida, não existir nenhuma 
pavimentação. 
 
Arborização 
○ SIM - quando, na face percorrida, na sua confrontante ou no canteiro central, existir 
arborização, ou seja, existir árvore ao longo do passeio/calçada e/ou em canteiro que divida 
pistas de um mesmo logradouro, mesmo que apenas em parte. Considerar também a 
arborização quando existente em logradouros sem pavimentação e/ou sem calçada. 
○ NÃO - quando, na face percorrida, na sua confrontante ou no canteiro central, não existir 
arborização. 
 
Bueiro / boca de lobo 
○ SIM - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, existir bueiro ou boca de lobo, ou 
seja, abertura que dá acesso a caixas subterrâneas, por onde escoam a água proveniente de 
chuvas, as regas etc. Não confunda bueiro ou boca de lobo com tampões para acesso a 
galerias subterrâneas. 
○ NÃO - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, não existir bueiro ou boca de lobo. 
 
Lixão, depósito de lixo tóxico ou perigoso, ou acúm ulo de lixo 
○ SIM - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, existir local de depósito e acúmulo 
de lixo. Não considere a existência de caçamba de serviço de limpeza como acúmulo de lixo. 
○ NÃO - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, não existir local de depósito nem 
acúmulo de lixo. 
 
Esgoto a céu aberto ou vala 
○ SIM - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, existir vala, córrego ou corpo 
d’água onde habitualmente ocorra lançamento de esgoto doméstico; ou valeta, por onde 
escorra, na superfície, o esgoto doméstico a céu aberto. 
○ NÃO - quando, na face percorrida ou na sua confrontante, não existir valeta, vala, córrego ou 
qualquer corpo d’água onde habitualmente ocorra lançamento de esgoto doméstico. 
 
Meio-fio ou guia 
○ SIM - quando, na face percorrida, existir meio-fio/guia, ou seja, borda ao longo do logradouro. 
○ NÃO - quando, na face percorrida, não existir meio-fio/guia. 
 
Calçada/passeio 
○ SIM - quando, na face percorrida, existir calçada/passeio, ou seja, caminho calçado ou 
pavimentado, destinado à circulação de pedestres, quase sempre mais alto que a parte do 
logradouro em que trafegam os veículos. 
○ NÃO - quando, na face percorrida, não existir calçada/passeio. 
 
 



Rampa para cadeirante 
○ SIM - quando, na calçada da face percorrida, existir rampa, ou seja, rebaixamento da calçada 
ou meio-fio, geralmente nas proximidades das esquinas, destinado especificamente para dar 
acesso a pessoas que utilizam cadeira de rodas.  
○ NÃO - quando, na calçada da face percorrida, não existir rampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


