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RESUMO
Partindo de um estudo de caso tendo como pano de fundo a cidade de Jaboticabal
no interior do estado de São Paulo, esta pesquisa apresenta os problemas
encontrados na circulação de pessoas com dificuldade de locomoção em espaços
públicos, considerando deficiências motoras e visuais. Este trabalho buscou
entender de que forma os espaços vem sendo construídos e como as questões
relativas à acessibilidade vem sendo abordadas pelo poder público e pelo usuário,
seja ele deficiente ou não. Para a realização deste estudo, traçou-se uma rota no
centro da cidade interligando importantes edifícios e espaços públicos, onde o fluxo
de pedestres é intenso. Conciliando conhecimento técnico e experiência funcional, o
percurso foi mapeado, documentado e analisado com base na ABNT NBR
9050/2015. Concluiu-se que a situação encontrada reflete um panorama comum nas
cidades brasileiras e atestam a dicotomia existente entre teoria (legislação e normas
técnicas) e prática (ações e políticas públicas), onde a implantação de elementos
promotores de acessibilidade esbarra em ações pouco conscientes, execuções
precárias, má conservação do bem público, dentre outros fatores. O produto final
apresenta o material fotográfico da área estabelecida para estudo, identificando os
elementos promotores da acessibilidade e os elementos limitadores de mobilidade,
apontando medidas que visam mitigar os problemas encontrados. A pesquisa
demonstra que a acessibilidade é tema que necessita ainda ser amplamente
debatido e que mudar essa realidade não é uma questão apenas de legislação, mas
de consciência.
Palavras-chave: Acessibilidade, Mobilidade, Autonomia.
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ABSTRACT
Based on a case study in Jaboticabal, São Paulo, this research presents the
problems by mobility in public spaces, considering peaple with motor and visual
disabilities. In order to understand how the cities have been built and how
accessibility issues are being addressed by the public power and the user, whether
deficient or not. For the accomplishment of this study, a route was traced in the
center of the city interconnecting important buildings and public spaces, where the
pedestrian flow is intense. Reconciling technical knowledge and functional
experience, the course was mapped, documented and analyzed based on ABNT
NBR 9050/2015. The situation found reflects a common panorama in Brazilian cities
and attests to the dichotomy between theory (legislation and technical norms) and
practice (actions and public policies), where the implementation of elements that
promote accessibility faces unconscious actions, precarious execution, bad
maintenance, among other factors. The final product presents the photographic
material of the area established for this study, identifying the elements that promote
accessibility and the limiting elements of mobility, indicating measures that aim to
mitigate the problems. This research shows that accessibility is a topic that still needs
to be widely debated and that changing this reality is not just a matter of legislation,
but of awareness.

Keywords: Accessibility, mobility, autonomy
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1.0

INTRODUÇÃO

A deficiência pode ser entendida como uma limitação ou mesmo a ausência de
condições de percepção e/ou usabilidade do meio e de seus equipamentos, de
forma permanente ou temporária. O crescente interesse mundial pelo tema
reverbera no Brasil com a criação de instrumentos legais com base na Lei Federal nº
10.098 de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, com os decretos que balizam a política nacional e com o recentemente
criado Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015. De igual
importância são as dezenas de normas técnicas que abordam questões relativas à
Acessibilidade, em especial a ABNT-NBR 9050, revisada em 2015.1
Tem-se observado através das normas, novas tentativas de se estabelecer
conceitos arquitetônicos capazes de adequar os ambientes às necessidades de
indivíduos com características diferentes daquelas estabelecidas para o chamado
“homem comum” ou “homem-padrão”, como abordado em diversos momentos da
história da Arquitetura e do Design, desde os tratados vitruvianos, passando pelos
ensaios de Da Vinci, pela formatação de uma regra usual nos preceitos do Neufert,
até o Modulor de Le Corbusier.2 As tentativas de se estabelecer um padrão de
estatura e envergadura para um corpo ideal deixou de lado a diversidade humana no
que diz respeito não somente às habilidades e condições perceptivas, cognitivas ou
de articulação, mas também às questões culturais e raciais.
O termo Universal Design, Desenho Universal ou Desenho Livre de Barreiras
foi usado pela primeira vez em 1985 pelo arquiteto americano Ronald Mace.
Formado em 1966 pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, Mace se viu
envolvido com a criação de ambientes que buscassem contemplar uma maior gama
de diferenças antropométricas, assim, o conceito de Desenho Universal preconiza a
concepção de ambientes, equipamentos e serviços de forma a atender um maior

1

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR9050/2015
VITRUVIUS, M. P. De Architectura (século I a.C) in MORGAN, M. H. (trad) VITRUVIUS, The ten
books of Architecture. Cambridge, Harvard University Press. London, 1914;
DA VINCI, L. O Homem Vitruviano. Gallerie dell’Academia, Veneza, Italia (1490);
NEUFERT, P. Arte de Projetar em Arquitetura. 18ª edição. GG, 2013 – (primeira edição de 1936)
CORBUSIER, L. Modulor I (1948) e Modulor II (1955);
2

6

número de pessoas. O tema se tornou recorrente no meio acadêmico desde então,
mas as ações no sentido de promoção da acessibilidade caminharam a passo
lentos.
Temos vivenciado nas últimas décadas, uma nova expectativa de vida. Com a
população vivendo mais, cresce o número de pessoas com restrições de mobilidade.
Podemos considerar um grande número de deficiências gerando portanto uma
grande variação de tipos e níveis de necessidades. Muitas dessas deficiências não
são detectáveis, o que dificulta ainda mais o entendimento das restrições que
algumas pessoas têm na percepção e apropriação do espaço urbano.

Tabela 1- Gráfico Pessoas com deficiência - Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - Brasil
2010

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010

Segundo o último senso do IBGE realizado em 2010, algo em torno de 35
milhões de brasileiros (cerca de 24% da população) declarou possuir ao menos um
tipo de deficiência. Destes, mais de 18% informaram ter limitações visuais. Apesar
deste expressivo número de deficientes visuais, sejam eles portadores de cegueira
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total ou de distúrbios que resultam em baixa visão, não se observa no país nenhum
tipo de política pública ou iniciativa a fim de propiciar dispositivos que elejam este
grupo como prioridade, quando o assunto é mobilidade. Quando se aborda o tema
acessibilidade, automaticamente se associa este à imagem do cadeirante.
2.0

MÉTODOS

Fruto de raras e esparsas pesquisas, o tema Acessibilidade carece de obras de
fôlego que busquem dar conta de um universo de diversidades que está ainda por
se conhecer. Nesse sentido, este trabalho se reveste de um caráter investigativo.
Partindo de um estudo de caso tendo como pano de fundo a cidade de
Jaboticabal no interior do estado de São Paulo, esta pesquisa, ainda que pautada na
experiência relativa de um núcleo urbano, apresenta um panorama que se mostra
constante em todo país. Frente a isso, buscará identificar os reais problemas
encontrados na circulação de pessoas com deficiência motora e visual em espaços
públicos nas cidades brasileiras, entendendo de que forma estes espaços vem
sendo construídos e como essas questões vem sendo abordadas pelo poder público
e pelo usuário, deficiente ou não. A partir disso, permitirá discutir propostas e
apresentar diretrizes que poderão servir como ponto de partida para a
implementação de ações e projetos que promovam a acessibilidade e mobilidade em
espaços públicos.
Mediante uma revisão bibliográfica, o trabalho se concentrou inicialmente no
levantamento de leis, normas técnicas e políticas públicas que visam promover a
acessibilidade no Brasil e pesquisas recentes que discutem a acessibilidade em vias
públicas, bem como experiências e iniciativas que vem sendo implementadas dentro
e fora do país, com resultados satisfatórios. Em seguida, foi delimitado um percurso
e feito um levantamento de campo na área central no município de Jaboticabal-SP,
realizando-se o mapeamento de rotas acessíveis, identificando dispositivos de
promoção de acessibilidade e barreiras já consolidadas. Os resultados obtidos foram
confrontados com os parâmetros indicados pelas normas técnicas vigentes no país.

8

2.1


OBJETIVOS GERAIS

Realizar uma revisão bibliográfica identificando pesquisas que se

dedicaram a estudar a acessibilidade no espaço público, bem como ações
cooperadas no sentido de difundir a implementar ideias nesse sentido;


Buscar compreender a dificuldade de pessoas com necessidades

especiais de locomoção e/ou interação no espaço público e os conflitos existentes
entre as diversas deficiências;


Estudar a aplicação de leis e normas técnicas frente às políticas

municipais e analisar até que ponto estas garantem segurança e autonomia aos
portadores de necessidades especiais;


Conciliar ações advindas da aplicação de conhecimento técnico em

contraponto com uma análise in loco, visando ampliar o conceito do termo
Acessibilidade.


Entender como o espaço urbano pode se adaptar estabelecendo

parâmetros que atendam às necessidades de locomoção, frente a limitações
sensoriais ou motoras.

2.2


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mapear rotas acessíveis na área central da cidade de Jaboticabal-SP,

identificando barreiras já consolidadas;


Analisar o espaço público da cidade de Jaboticabal-SP e avaliar a

autonomia da população em circular em calçadas, faixas de pedestres e áreas de
descanso, levando-se em conta critérios de acessibilidade;


Entender a eficácia de métodos, normas e medidas que visam

promover a acessibilidade no espaço público;


Identificar a sinalização, equipamentos e dispositivos existentes na

cidade que visam promover a acessibilidade e a mobilidade urbana e entende-los
dentro de sua real funcionalidade a fim de garantir autonomia e segurança ao
pedestre.
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Compreender de que forma medidas no sentido de favorecer o

cadeirante não prejudicam o deficiente visual e vice-versa;


Compilação

dos

resultados

e

elaboração

de

diretrizes

para

implementação da acessibilidade visando a autonomia e segurança do pedestre, na
área estudada.

3.0

RESULTADOS

O levantamento feito aponta para uma realidade comum em todos os
municípios brasileiros, as cidades que produzimos apresentam inúmeras barreiras
às pessoas que possuem alguma dificuldade de locomoção. Há vasta legislação em
todas as esferas do poder público, há normas técnicas detalhadas, diversos órgãos
e entidades de classe ligadas à arquitetura e à engenharia disponibilizam cartilhas
no sentido de orientar as ações projetuais, de planejamento urbano e até mesmo as
políticas públicas municipais, mas o que se vê de fato é uma série de ações
descoordenadas e uma produção de meios, métodos e dispositivos ineficientes. Há
uma complexidade de agentes envolvidos com as politicas públicas no intuito de
promover uma cidade acessível, mas as ações nem sempre se mostram capazes de
compatibilizar as diversas necessidades do usuário. Após o aprofundamento da
análise e com base no levantamento in loco, traçou-se um perfil do espaço
construído por amostragem, tendo Jaboticabal como estudo de caso.

4.0

DISCUSSÃO

A deficiência visual – breve histórico
Conforme Bruno (apud SANTOS; GALVÃO; ARAÚJO, 2009, p.256-257), Um
congresso realizado em 1992 na cidade de Bangkok na Tailândia discutiu a
importância de realizar uma avaliação clínica juntamente com uma avaliação
funcional da visão, pois se entendia que o desempenho visual seria mais um
processo funcional dinâmico do que uma simples medida de acuidade visual que
ocorre com a pessoa em posição estática (normalmente sentada na cadeira do
oftalmologista). Destacou ainda que na avaliação funcional, “deveria ser observado o
que a pessoa faz com o uso da visão que possui”, partindo do pressuposto que a
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avaliação deveria ser feita através de atividades funcionais, ou seja, em movimento,
realizando operações cotidianas.
Assim, as novas recomendações da OMS- Organização Mundial da Saúde
definiu que é considerada cega a pessoa com ausência total da visão, até a perda
da projeção de luz, sendo sugerido que o seu processo de aprendizagem se dê
através da integração dos sentidos tátil, cinestésico, olfativo, auditivo, gustativo,
utilizando os sistemas específicos para leitura e escrita. As pessoas com baixa visão
são aquelas que apresentam desde condições de indicar projeção de luz até o grau
em que a redução da acuidade visual interfere ou limita o seu desempenho.
Por muitos anos, as pessoas portadoras de deficiência passaram por vários
obstáculos e limitações no âmbito social. Fora dos padrões de normalidade eles
sofreram preconceitos e muitos tiveram seus destinos traçados pela sociedade as
quais pertenciam. Essa descriminação era feita a partir dos valores e ideologias
empregados na sociedade. Muitos acreditavam que os deficientes eram pessoas
possuídas por espíritos, e assim eram abandonadas e muitas vezes mortas. Essas
práticas eram bem comuns na Europa, na Grécia, Roma e no Egito, onde o corpo
saudável era muito presado pela população. As pessoas que nasciam com algum
tipo de deficiência eram descartadas, e consideradas subumanas.
Com a difusão do cristianismo as pessoas passaram a entender que os seres
humanos mesmo com algum tipo de deficiência eram criações divinas e que
deveriam ser acolhidas. Assim o extermínio dessa parcela da população começou a
ser condenado, e os deficientes acolhidos nas igrejas e conventos, como eram feito
com os leprosos, paralíticos e doentes venéreos. Essa época foi caracterizada pela
segregação dessas pessoas, e foi também parte importante para a criação do
primeiro hospital destinado a pessoas cegas.
Gugel (apud SILVA, 2010, p.16 ) disserta sobre uma instituição fundada em
Paris pelo rei Luís IX, por volta de 1260, com o objetivo de atender soldados que
haviam ficados cegos durante a Sétima Cruzada. O nome dado para o hospital foi
Quinze-Vingts, o que significa “15 vezes 20”, ou seja, 300 soldados cegos”.
Do século XV ao VXIII, houve uma mudança do olhar supersticioso para o
cientifico sobre os deficientes, principalmente no século XVIII da Idade Moderna,
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onde o entendimento da deficiência visual começou a ganhar estudos aprofundados,
como maneira de explicar o que era a doença e em busca de tratamento para a
mesma. Desse modo as superstições religiosas foram perdendo espaço com ajuda
dos médicos e cientistas e outros estudiosos.
Pessotti

(apud

NOGUEIRA,

2008,

p.4)

fala

que,

A fatalidade hereditária ou congênita assume o lugar da danação divina, para efeito
de prognóstico. A individualidade ou irrecuperabilidade do idiota é o novo estigma,
que vem substituir o sentido expiatório e o propiciatório que a deficiência recebera
durante as negras décadas que atenderam a medicina, também supersticiosa. O
médico é o novo árbitro do destino do deficiente. Ele julga, ele salva, ele condena.
Com base nos conhecimentos adquiridos, os órgãos responsáveis e a
população começam a reconhecer e conceder os direitos de forma justa a essa
parcela de pessoas com deficiência, principalmente o direito à educação. Em 1784
em Paris foi inaugurada a primeira escola destinada aos deficientes visuais, criada
por Valentin Haüy, com o nome de Instituto Real dos Cegos, onde faziam ouso de
letras impressas em relevo para que o tato fosse usado na alfabetização.
Inspirado no código usado pelos militares em mensagens secretas, Louis
Braille, um aluno que entrou para a instituição em 1819, criou um sistema hoje
chamado de Braille em 1829, onde a alfabetização é feita através de um sistema de
combinação onde letras, números, sinais de pontuação e símbolos matemáticos
poderiam ser identificados através de combinações pelo sentido do tato.
O sistema Braille foi a primeira grande conquista significativa que a população
cega teve, a partir do uso do mesmo na alfabetização da leitura e da escrita é que as
pessoas portadoras da cegueira tiveram a oportunidade do acesso à cultura. A partir
desse momento são criadas novas escolas em países da Europa, Alemanha e na
Grã-Bretanha, expandindo o olhar para a inserção desses deficientes na sociedade,
com expansão para outros países como Estados Unidos e no Brasil.
No Brasil foi fundado na cidade do Rio de Janeiro o Imperial Instituto de
Meninos Cegos em 1854, onde hoje é o Instituto Benjamim Constant (IBC), a
mudança de nome ocorreu após Benjamim Constant dirigir o instituto por mais de 30
anos.
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Para que os deficientes visuais conseguissem conquistando seus diretos, foi
preciso ir além da criação de uma instituição de ensino, era preciso também criar leis
e estabelecer parâmetros mínimos para o convívio dessas pessoas com a
sociedade. O sistema Braille foi o primeiro a quebrar as barreiras no âmbito
internacional, sendo concebido como um método universal de alfabetização para os
deficientes visuais. Na década de 1990 na Tailândia, foi empregado na Conferência
Mundial de Educação para todos, a Declaração de Salamanca de Princípios,
Politicas e Práticas para as Necessidades Educativas Especiais de 1994 e por último
na Convenção Interamericana foi o momento de intervir em leis para que fossem
dizimadas todos as formas de preconceito e descriminação contra pessoas
portadores de alguma deficiência. Porém na prática, até hoje observa-se que essas
barreiras sociais ainda existem, e por conta delas ainda persistem as barreiras
físicas no espaço construído.

4.1

Políticas

Públicas,

normatização

e

o

processo

de

conscientização

Sassaki

(2006,

p.40)

conta

sobre

o

processo

como:

[...] contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através de
transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e
externos, equipamentos, aparelhos e utensílios, mobiliário e meios de transportes) e
na mentalidade de todas as pessoas, portanto também do próprio portador de
necessidades especiais.
Estudos mais recentes AGUIAR (2003); AMÂNCIO (2005); CARVALHO
(2006) e SILVA (2008) se dedicaram a percorrer o tema Acessibilidade com foco na
qualidade do passeio público. SOCORRO (2010) faz uma análise interessante da
inserção do deficiente no cenário histórico de São Luiz do Maranhão. Destes,
apenas o último se debruça exclusivamente sobre o deficiente visual, mas a
abordagem ainda se mantém no campo social, sem se aprofundar nas questões do
espaço construído.
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Um artigo de Janete Lopes Monteiro desenvolvido na Universidade Federal
de Santa Catarina retrata a dificuldade dos deficientes visuais em Florianópolis,
capital do estado. O estudo foi realizado a partir de pesquisa exploratória de
abordagem quantitativa com ajuda de cinco colaboradores cegos de Florianópolis e
embasado por uma revisão bibliográfica de normas da ABNT, leis e decretos, que
auxiliaram na busca dos resultados da pesquisa, onde a mesma mostrou que a
cidade não oferece autonomia e segurança aos deficientes.
A pesquisa se inicia com o desejo de ajudar a população a ter o seu direito
garantido de ir e vim de forma autônoma em diversos pontos da cidade, porém o
enfoque não é arquitetônico e não analisa o espaço construído frente às barreiras
que se apresentam quer no desenho urbano, quer na sua execução. Há uma
escassa produção acerca do tema. Todos os trabalhos desenvolvidos relativos à
acessibilidade em espaços abertos ou construídos se detém às limitações motoras,
e não necessariamente visuais.
Um artigo resultante de alguns trabalhos de pesquisa desenvolvidos no
programa de pós-graduação em Direito, em parceria com o Programa de Pósgraduação em Ciências Sociais da PUC-Minas realizou estudos orientados sobre o
Estatuto da Cidade, sob orientação do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas daquela
instituição, tecendo reflexões preliminares sobre o objeto das dissertações de seus
autores (ARAUJO, 2006). Partindo de uma análise do Estatuto da Cidade sob um
olhar multidisciplinar, este estudo aponta que “apesar de consagrada pelo texto da
Constituição Republicana de 1988 (artigos 227, parágrafo 2º, e 244), a
acessibilidade urbana não é um direito efetivo”. Na tentativa de concretizar esse
direito, o Estatuto da Cidade ressalta a necessidade de valorização dos espaços
públicos como “locus natural de vocalização e execução das demandas sociais”,
revelando a importância da acessibilidade ser pautada na elaboração dos Planos
Diretores. Sob este ponto, discute os aspectos de Mobilidade vinculados à
circulação como uma das funções da cidade, pressuposto da Carta de Atena.
Ao se fazer uma leitura dos Planos Diretores, assim como ao se avaliar os
projetos e obras implementados nos mais diferentes municípios brasileiros, o que se
observa ainda é uma dicotomia e uma falta de entendimento do que é ou do que
poderia ser uma cidade acessível.
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No Brasil, a Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 5296/2004 estabeleceram
parâmetros para que a acessibilidade seja feita de forma justa e clara, de modo que
todos os cidadãos independentes de possuírem ou não uma deficiência, possam
fazer uso dos espaços com segurança e autonomia. Para os deficientes visuais a lei
abrange a implantação de sinais sonoros em travessias com semáforos para
encaminhar o individuo de forma segura em trânsito intenso. Em 2015, uma nova Lei
Federal agora com força constitucional foi criada, A LBI, Lei Brasileira de Inclusão
(LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015), que estabeleceu alguns conceitos
importantes e assumiu o Desenho Universal como medida a ser perseguida e
alcançada.
A ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas elaborou em 1983 a
primeira normativa de Acessibilidade (ABNT NBR 9050) que foi revisada em 1994,
2004 e mais recentemente em 2015. Disponibilizando parâmetros antropométricos
para uso de equipamentos, critérios de comunicação e sinalização, normas para
acesso e uso de espaços abertos e edificações, esta normativa ganhou força de Lei
no Brasil a partir da Lei Federal de 2000 e do Decreto de 2004. A norma traz
especificações técnicas com padrões mínimos que devem ser seguidos conforme
critérios do Desenho Universal. Especificamente para o deficiente visual, determina
o uso da informação como promotora de acesso. Sob o aspecto da circulação e de
forma mais específica no que tange o espaço construído, estabelece o piso tátil e as
guias de balizamento. Para Pisos táteis, foi criada pela ABNT em 2016 uma Norma
Técnica específica (ABNT NBR 16537: Acessibilidade — Sinalização tátil no piso —
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação.

Dentre algumas publicações de governos federais, estaduais, municipais ou
de órgãos ligados a estes, se destaca a iniciativa do CREA-MG em promover os
guias de Acessibilidade Urbana e de Acessibilidade em Edificações (CREA-MG,
2006) que abordam parâmetros antropométricos e roteiros de análise e
implementação de recursos para promoção da acessibilidade. A quase totalidade
dos itens presentes nestas duas publicações explora as limitações do cadeirante.
Observamos que os estudos no sentido de promover a inclusão do deficiente visual
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têm se restringido à área da saúde, da tecnologia da informação, pedagogia ou
sociologia. 3
Uma Convenção Interamericana que aconteceu na Guatemala em 2001 teve
participação brasileira e publicou um texto sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, assegurando-lhes
todos os seus direitos e levando a população a tomar medidas que ajudem a
protege-los. O Decreto nº 3.956/2001, fruto da Convenção da Guatemala, promulgou
a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
Em 2009, o Decreto Federal nº 6.949 estabeleceu o conceito de Adaptação
razoável como “as modificações e os ajustes necessários e adequados que não
acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a
fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais. Este conceito esclareceu que que garantir acessibilidade
não pressupõe prover autonomia plena, mas equiparar oportunidades e condições.
Em 2015 foi promulgada a LBI - Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da
Pessoa com Deficiência, com o objetivo de assegurar e promover em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com
deficiência, visando seu direito à cidadania e sua inclusão social.
Também em 2015, a convenção da ONU em Quito, determinou a Nova
Agenda Urbana, um extenso documento com linguagem diplomática, porém, um fato
histórico que pretende traçar um novo rumo para o desenvolvimento e para o
planejamento não apenas de cidades, mas de regiões onde estas se inserem. A
Nova Agenda Urbana estabelece 30 pontos chaves que representam ferramentas
claras, específicas e implementáveis, delegando às autoridades municipais e
organizações diversas da sociedade agirem para inverter a tendência atual da
urbanização. O documento estabelece um compromisso que envolve todos os
agentes urbanos e parte da conscientização para que se estabeleça uma vida mais
justa, harmônica, sustentável. Dentro deste último quesito especificamente, se inclui

3

Destacamos um artigo publicado em 2012 no IX ANPED-SUL, fruto de um trabalho realizado na
Universidade Federal de Santa Catarina (MONTEIRO, 2012)
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a Acessibilidade, não como processo inclusivo de minorias, mas como uma condição
indispensável à vida urbana e tema de responsabilidade de todos.
Observa-se que apesar de inúmeras tentativas, o espaço público ainda se
apresenta como um imenso campo isento de referências que distancia o deficiente
visual de um transitar seguro pela cidade, ao mesmo tempo em que esta se
apresenta descontínuo, com interrupções e obstáculos por vezes abruptos para o
cadeirante. Os dispositivos instalados se mostram desconexos, incoerentes com as
condições

locais,

frutos

de

ações

isoladas

que

refletem

um

sensível

desconhecimento da causa. Apesar de defender uma política inclusiva, o poder
público ainda esbarra em questões que revelam a falta de planejamento e ações
coordenadas entre quem projeta e produz a cidade. Não são raras as narrativas de
acidentes envolvendo cadeiras de rodas em pisos que possuem elementos podotáteis. Não são raras as medidas que prejudicam o deficiente visual em detrimento
do cadeirante, e vice-versa. As cidades continuam seu processo de crescimento e
desenvolvimento sem o amparo de uma política eficaz e sustentável, por outro lado,
continuamos a projetar espaços com barreiras.
Da mesma forma, a produção literária ainda é incipiente. Raras e esparsas
publicações abordam o tema de forma abrangente. Se destaca nesse cenário, o livro
Desenho Universal de Silvana Cambiaghi, que defende que o melhor caminho para
se conceber cidades para todos deve iniciar-se nas escolas de Arquitetura e
Urbanismo, introduzindo a matéria desde os primeiros anos e fazendo com que os
princípios do Desenho Universal permeie as disciplinas de Projeto durante todo o
curso.
4.2

Projetos de Acessibilidade no Brasil

Com o objetivo de transformar a cidade em um local com acessibilidade nos
lugares públicos, a Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana criou
um projeto a partir do Ministério das Cidades com a proposta de desenvolver uma
cidade justa no que diz respeito aos acessos públicos, com foco no deslocamento
das pessoas e não dos veículos. Pessoas portadoras de alguma deficiência física
ou com mobilidade reduzida são vítimas de barreiras físicas criadas no espaço
urbano a todo momento, dificultando assim a sua locomoção. Sob este enfoque, a
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acessibilidade deve ser algo palpável e palatável dentro das políticas urbanas,
inserindo-se no conceito de cidade sustentável e assegurando ao máximo,
liberdade, inserção social, segurança e autonomia a todos os seus usuários.
O Ministério das Cidades busca promover as diretrizes da politica nacional de
transporte público e da mobilidade urbana, com a ajuda da SeMob (Secretária
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana), onde a mesma criou e implantou o
Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana- Brasil Acessível, que busca a
promoção

de

programas

unidos

aos

governos

municipais

e

estaduais,

desenvolvendo projetos que auxiliem na mobilidade e na acessibilidade urbana em
todos os seus âmbitos, incluindo assim o processo de acessibilidade no crescimento
da cidade, considerando que o acesso deve ser total nos espaços públicos.
O Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana foi desenvolvido como forma
de apoio e estímulo para que os governos municipal, estadual e federal pudesse
garantir a mobilidade para pessoas portadoras de alguma deficiência ou dificuldade
de

locomoção,

dando-lhes

equipamentos

necessários

para

a

mobilidade,

acessibilidade e autonomia na cidade e na vida. Leva em consideração que a cidade
sempre deve ser pensada, desde o seu início como um espaço universal onde todos
têm direitos de ir e vir.
Foram previstos alguns pontos para que pudesse começar as ações de
desenvolvimento do projeto de melhorias na cidade. As ações envolviam a
capacitação pessoal, adequação dos sistemas de transportes, eliminação das
barreiras físicas, difusão de um único conceito para desenho no planejamento dos
sistemas de transportes e dos equipamentos públicos, estimular a integração dos
projetos de acessibilidade junto às ações governamentais, mostrar a importância
dessas ações para a sociedade, estimular as pessoas portadoras a se organizarem,
e estimular ainda o desenvolvimento de tecnologias. Foram usados instrumentos
para a implantação do projeto, como a publicação de material informativo e de
capacitação destinado à população, realização de cursos e seminários nacionais e
internacionais para o conhecimento do assunto e da proposta tratado no projeto,
edição de normas e diretrizes para o projeto, incentivo a pesquisa e implantação de
banco de dados, incentivo a implantação de Programas Municipais de Mobilidade
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com planejamento, implantação e avaliação dos resultados, criação de fontes para
financiamento dos projetos e divulgação das Boas Políticas.
Como exemplo das ações que foram criadas em algumas cidades brasileiras,
relatamos abaixo alguns exemplos entendidos como melhores formas de se adequar
o espaço às necessidades de todos os habitantes, principalmente dos que possuem
dificuldades de locomoção, tornando a cidade um local mais acessível.
4.4.

Políticas Públicas Municipais - Projetos desenvolvidos

Em Aracajú- SR, a Superintendência Municipal de Transportes e TransitoSMTT, junto com o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de
Deficiência, Associação dos Portadores de Deficiência Motora de Sergipe- ADM-SE
e o Centro de Apoio Pedagógico aos Deficientes Visuais de Sergipe- CAP’S,
auxiliaram de forma jurídica o projeto de acessibilidade nos transportes públicos. O
projeto desenvolvido tem como foco principal o sistema integrado de transportes,
iniciado em 1986 e busca oferecer à população a condição de usar o transporte
público para se deslocarem em áreas metropolitanas usando apenas uma
passagem, buscando ainda promover a inclusão das pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Esse projeto teve como resultado a construção do terminal de integração da
zona oeste e requalificação do terminal de integração da zona sul. Outros projetos
de terminais foram desenvolvidos com a proposta baseada sempre na mobilidade e
acessibilidade urbana, com preocupação nos pisos que favorecem a circulação,
banheiros adaptados e transportes públicos também adaptados para deficientes
físicos ou pessoas com mobilidade reduzida. Além da adaptação de mobiliários
públicos, como bancos, lixeiras, telefones, rampas, “lombo faixas”- travessias
elevadas, implantação do Braile em pontos informativos e pisos táteis.
A dificuldade encontrada no desenvolvimento do projeto e na execução do
mesmo foi a adequação da mobilidade e acessibilidade no entorno do terminal. Essa
dificuldade foi resolvida a partir do entendimento dos órgãos públicos sobre o tema,
e sobre a sua importância para a cidade e principalmente para os habitantes.
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O Governo Municipal de Aracajú desenvolveu nos últimos cinco anos mais de
14,6km de ciclovias, reabilitou mais de 3,5km e busca a readequação de mais de
5,0km de ciclovia, que interligam vários pontos importantes para os moradores da
cidade. Com essa iniciativa a cidade recebeu o prêmio da ABRADIBE- Associação
Brasileira de Fabricantes de Bicicletas, como a cidade que possui o melhor projeto
de mobilidade por bicicleta no Brasil no ano de 2005, e trouxe para a cidade o
reconhecimento de melhor capital no âmbito de qualidade de vida.
Em Belo Horizonte- MG a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte S/A- BHTRANS, junto ao Conselho Municipal da Pessoa Portadora de
Deficiência- CMPPD- planejaram o Programa Caminho da Cidade, com implantação
na Praça Sete de Setembro, Praça da Estação, Caminho Caetés e Caminho da
Saúde. O principal objetivo do Programa Caminhos da Cidade é a reorganização do
espaço, promovendo a reorganização dos espaços, de forma que haja resultados na
locomoção, melhorando também a qualidade ambiental e devolvendo o espaço para
uso e mostrando que o mesmo é um bem comum. Através desse projeto
concretizado, conseguimos fazer com o que a população, incluindo os que possuem
mais dificuldade de locomoção, possa usar o seu direito de ir e vir sem barreiras.
Para que o projeto funcionasse, era precioso fazer alterações nos
pavimentação das calçadas, no mobiliário urbano, na vegetação, nas travessias e
em toda área de circulação destinada aos pedestres. Para isso foi necessário fazer a
correção total das calçadas com degraus, depressões, buracos, rampas irregulares
que prejudicavam a travessia, drenagens de água, e ainda fazer a ampliação das
mesmas, incorporando um revestimento padronizado com mosaico português e
concreto. Foram postos ainda pisos táteis, refeitos as faixas de pedestres que agora
são um pouco mais elevadas que o piso de rolamento, dando assim mais segurança
aos pedestres, todo o mobiliário urbano (postes, lixeiras, pontos de ônibus,
semáforos, bancos, lixeiras, telefones públicos) foi reformado ou trocado e inserido
no espaço em lugar correto, de modo a não atrapalhar a passagem das pessoas.
Os resultados obtidos foram além da satisfação dos comerciantes, e da
população. Com a execução desse projeto a cidade recebeu o Prêmio Gentileza
Urbana pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil de Minas Gerais. Além desse projeto
foram desenvolvidos outros dois na cidade, sendo um a “Bilhetagem eletrônica para
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utilização do transporte coletivo pelas pessoas com deficiência com direito ou não a
gratuidade” e o outro sobre a “Rede de vagas de estacionamento especial para
veículos credenciados” junto a “Campanha Eu Respeito”.
Em Blumenau- SC o projeto desenvolvido junto a Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano- SEPLAN, representados pela Associação Blumenauense de
Deficientes Físicos, e o ACEVALI- Associação de Cegos do Vale do Itajaí foi sobre
Obras de Reurbanização em Parceria na região central da cidade.
O projeto de Reurbanização da Rua XV de Novembro e da Avenida Beira-Rio,
levou em conta principalmente a prioridade ao pedestre e a humanização da cidade
com olhar voltado para a acessibilidade, segurança e convivência, e implantação de
equipamentos que sejam capazes de controlar a velocidade média dos veículos.
Outras preocupações como a preservação do patrimônio histórico local também
foram algo do projeto, assim como a preservação e estética urbana, e o incentivo a
economia, cultura e comercio da cidade.
Para isso foram usados materiais de revestimento novos para o município, e
uso de novo mobiliário urbano inspirado nas edificações das vias da cidade. Foram
ampliadas as faixas de passeio, dando assim mais espaço e conforto aos pedestres
e a implantação de arborização que não existia.
Outro projeto abrangente no município foi o Programa de Melhoria de
Calçadas/ Acessibilidade, no ano de 2005 proposto pela FURB- Universidade
Regional de Blumenau, junto com a Prefeitura Municipal da cidade, a Secretaria de
Planejamento Urbano e PUC/ Pr. Para esse projeto foram avaliados a situação real
dos equipamentos dispostos sobre as calçadas, incluindo os equipamentos de
acessibilidade e as próprias calçadas em toda a cidade. Com uma pesquisa de
campo onde se avaliava a calçada a partir de uma nota que variava de 0 a 10, foram
obtidos os resultados de que entre 10 calçadas 6 eram inapropriadas, pois a nota
obtida pela cidade foi de 4,11. Com esse resultado tornou-se notável que a cidade
precisava de uma intervenção rápida, para isso foi realizado o Primeiro Seminário
Catarinense de Calçadas, em parceria com o CREA, FURB, SINDUSCON, ACIB e
Governo do Estado.
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Para que o Programa de Melhorias de Calçadas/ Acessibilidade fosse
executado foram necessários o projeto para reforma das calçadas e a construção de
passeios públicos onde não havia, e ainda assumir o papel de fiscalização nesse
processo. A elaboração da Cartilha como forma de orientação foi fundamental para
as novas calçadas construídas e na orientação aos donos de imóveis para que essa
mudança não tivesse cunho apenas governamental. Em Brasília-DF foram
desenvolvidas normas e leis para a melhoria da Acessibilidade em toda a cidade
com ajuda do Governo Federal, além de diversos programas com foco voltado para
pessoas com algum tipo de deficiência, através do primeiro decreto (Decreto nº
22.420 de 21 de Setembro de 2001) que implantou a Comissão Permanente de
Acessibilidade- CPA com o objetivo de orientar o Programa de governo
Acessibilidade Direito de Todos, levando em conta os próprios critérios do programa
e outros projetos que buscassem melhorias nesse sentido. Outro decreto também
implantado foi o Decreto nº 26.797 em 11 de maio de 2006, com foco na educação
de pessoas portadoras de deficiência auditiva, tornando-se obrigatório a implantação
dos meios de aprendizagem como forma de promover a inclusão social.
Uma série de cursos de Orientação de Aspectos Construtivos para
Acessibilidade pela Assessoria de Acessibilidade- SUCAR buscaram promover entre
os construtores e trabalhadores que prestam serviços ao GDF uma sensibilidade
maior no que se diz respeito a acessibilidade.
O projeto de Acessibilidade na Rodoviária do Plano Piloto da cidade está em
andamento. Todas as mudanças para melhoria na vida da população que possui
deficiência física ou mobilidade reduzida foram elaboradas a partir de levantamento
em campo, principalmente nos principais pontos da rodoviária. O Arquiteto Marcos
Mont Serrat propôs o projeto para Padronização e Otimização de Construção de
Rampas em toda a cidade, buscando promover e melhorar a acessibilidade na
cidade. As construções das rampas são feitas a partir de formas pré-moldas e
finalizadas no local, assim todas as rampas ficarão dentro dos padrões designados
pelas normas.
Outra proposta que busca melhorar a vida das pessoas portadoras de
deficiência é a campanha de Cardápios em Braile, com parceria entre a SUCARSecretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais, o INTEGRA-
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Instituto de Integração Social e Promoção da Cidadania e o Sindobar- sindicato de
hotéis, bares e restaurantes do Distrito Federal com o ABDV- Associação Brasileira
dos Deficientes Visuais que auxiliam na confeccionam os cardápios em Braile, onde
os interessados devem procurar pelo Sindobar, responsáveis pela intermediação
com SUCAR, que por sua vez confeccionam os mesmos.
Já em Campinas- SP a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
S/A- EMDEC junto com o CMADENE- Conselho Municipal de atenção as Pessoas
com Deficiência e Necessidades Especiais e o CMI- conselho Municipal do Idoso
desenvolveram o Programa Educação para Mobilidade- Circulação Cidadã na
Terceira Idade. Com proposta de Inserir as pessoas da Terceira Idade nos
exercícios da Educação para o Transito, promover instigação e principalmente a
atenção quanto aos mesmos no transito, levando sempre em conta a sua circulação
e as dificuldades enfrentadas, trazendo maior acessibilidade para que eles estejam
sempre presentes e autônomos na circulação e autonomia perante a cidade.
Promover ainda discussões sobre o tema e publicação da cartilha do Idoso em
Movimento.
Desse projeto foram obtidas as fundamentações para conhecimento do tema,
palestras, estudos em grupo, além de apresentações sobre a mobilidade e
acessibilidade na terceira idade nas escolas, postos de saúde, universidades e
secretarias municipais da cidade. E como resultado final foi notável a participação
enriquecida nas discussões que se voltaram à acessibilidade e o desenvolvimento
do tema frente aos segmentos sociais.
Em Florianópolis foi desenvolvido o Programa de Adequação à Mobilidade
Urbana e Padronização dos Passeis Públicos na cidade pelo Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis, junto com a AFLODEF - Associação
Florianopolitana
ACIC

–

Associação

de
Catarinense

Deficientes
para

a

Integração

Físicos
do

Cego

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
O projeto começou pelo acesso ao Balneário de Canavieiras, Acesso ao
Balneário dos ingleses e pela Avenida Hercílio Luz, com a proposta de atender as
indigências de transito de pedestres e principalmente o deslocamento das pessoas
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portadoras de deficiência visual e motora, sendo implantada a regularização e
alargamento das faixas de passeis das calçadas e das travessias, implantados
também faixas de pedestres com pisos diferenciados. As principais dificuldades para
a implantação do projeto foram principalmente referentes à fiscalização de obras, de
forma que uma vez sem fiscalização a obra pode ser executada de maneira errada e
comprometer todo o projeto, além de mobiliários que estejam foram da faixa
vermelha e onde a mesma se estendia inclusive sobre as rampas de travessia.
Em Foz do Iguaçu- PR, a prefeitura local junto com a União dos Deficientes
Físicos- UDF, Associação Cristã de Doente e Deficiente Físico- ACDD, APASFAssociação de Paes e Amigos de Surdos e a APAE Associação dos Paes e Amigos
dos Excepcionais da cidade propuseram o projeto do Perímetro Urbano da Cidade
de Foz do Iguaçu, iniciado em 2005, com a intenção de estimular a integração dos
pontos turísticos da cidade e criar novos potenciais com a implantação de Rotas
Turísticas em todas as regiões, valorizando a produtos fornecidos em cada uma
delas. Também serão implantados mobiliários urbanos padronizados e sinalização
adequada para cada área. Para completar esse projeto, foram feitos também a
melhoria das calçadas, implantação de sinalização horizontal e vertical e reparos na
pavimentação das vias públicas.
O projeto tem como foco principal a melhoria da cidade para fomentar o
turismo, fazendo a interligação entre eles, melhorando toda a infraestrutura urbana,
economia e qualidade de vida dos habitantes da cidade que usufruíram de todas as
reformas feitas na cidade em prol do turismo. A maior dificuldade encontrada na
implantação do projeto foram as calçadas.
Também foi realizado um estudo com mais de 150 acadêmicos e profissionais
voluntários dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da União
Dinâmica de Faculdades Cataratas- UDC, para avaliação dos calçamentos. A
pesquisa durou cerca de cinco meses com foco na região central e rotas turísticas
da cidade. Com base em uma planilha desenvolvida pelos arquitetos e engenheiros,
os pesquisadores avaliaram as calçadas com notas de 0 a 10 e o resultado final foi
em média de 4,5 para a qualidade das mesmas.
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Foram traçadas faixas de serviços para colocação de mobiliários urbanos,
faixas livres para passeio, com piso liso antiderrapante, sem degrau, de modo que a
mesma deva oferecer total acessibilidade e mobilidade para qualquer tipo de
pedestre, foram instaladas também faixas de pedestres para travessias mais
seguras e faixa de acesso para as calçadas maiores que 2,50 metros.
Em Jundiaí- SP a Prefeitura do Município de Jundiaí com a Secretaria de
Transportes e a Diretoria de Operações de Trânsito junto com o conselho Municipal
de Pessoas Portadoras de Deficiência Física são os responsáveis pelo Projeto
Travessia Segura, com inicio em 2002. O projeto se inicia com a pesquisa de riscos
em cada ponto da cidade, a partir desse levantamento são feitas intervenções para
que o risco de acidentes diminua efetivamente, são dispostos então postes de
iluminação, sinalização, remodelação geométrica, canteiros, rebaixos nas guias para
o uso de pessoas com deficiência física e emissão se sinais sonoros para
deficientes visuais e quando necessários gradis para que a travessia seja feita
apenas em pontos adequados.
A população recebe folders explicativos, além de orientação dos agentes de
transito para que os usuários saibam usufruir dos equipamentos corretamente e
assim

alcançar

o

objetivo

do

projeto,

além

da

fiscalização

realizada

sistematicamente com aparelhos eletrônicos que controlam também a velocidade
dos veículos.
Sobre os rebaixos nas guias, foram implantados a partir dos seguimentos
dados pelo CMPPD- Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, que
estabeleceu essa mudança como ponto mais importante, por auxiliar no trânsito da
cidade, na mobilidade e na reabilitação física e mental de pessoas que portam
periodicamente uma deficiência e também as pessoas que possuem doenças
crônicas, auxiliando também na locomoção de alunos para as escolas, postos de
saúde, locais de serviços, entre outros.
A implantação dos equipamentos com sinais sonoros para deficientes visuais
foram instalados com parceria com o Instituto Jundiaiense Luis Braille, e foram feitas
placas em Braille para que os deficientes também tenham orientação de como usar
os equipamentos dispostos para eles. O projeto atende todos os habitantes da
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cidade e mais os visitantes, além das pessoas que possuem algum tipo de
deficiência que somam 14% da população segundo o senso de 2002, sem incluir
mulheres gestantes, idosos, obesos e pessoas com mobilidade reduzida.
Na cidade de Suzano em São Paulo, a Diretoria de Transportes, Assuntos
Viários e Mobilidade Urbana, junto com o Movimento dos Deficientes Físicos de
Suzano- MDDFS elaboraram o Projeto Passeio Seguro, com a implantação na Rua
General Francisco Glicério, rua com grande fluxo de pessoas, cerca de 10 mil
pessoas por dia. O projeto proposto em 2005 é embasado nos Artigos 68 a 71 do
CTB, onde o mesmo busca trazer para a cidade espaços seguros de circulação.
O ponto para implantação do projeto contava com muitas ambulantes,
mobiliários em pontos que dificultavam a mobilidade, pedestres dividindo o espaço
com veículos em movimento, colocando em risco a vida.
Para

a

implantação

do

projeto

foram

transferidas

109

vagas

de

estacionamento Rotativo as ruas transversais e paralelas, liberando espaço para
outro uso. Foram dispostas também floreiras, de maneira que as mesmas demarcam
o caminho e evitam que os pedestres façam a travessia em locais inapropriados.
Foram também demarcadas vagas de estacionamento para pessoas portadoras de
necessidades especiais a cada quarteirão, além das vagas existentes do outro lado
da via. Melhoramento das faixas de pedestre, exclusão da circulação de bicicletas
sob a faixa estendida e melhoramento da sinalização.
A grande barreira do projeto foi a aceitação dos comerciantes, pois os
mesmos acreditavam que com a retirada dos estacionamentos as vendas poderiam
diminuir. Com palestras realizadas diversas vezes foi esclarecido que esse projeto
visa à qualidade de vida dos usuários da rua e também a segurança da população.
As barreiras poderão ser trocadas em alguns pontos por bancos para
descanso intercalados com as floreiras, e também serão implantados semáforos
audiovisuais nas travessias.
4.5 Plano Diretor de Jaboticabal.
Estabelecido e embasado nas leis e normas descritas no Plano Diretor de
Desenvolvimento de Jaboticabal (PDJ) e Leis Complementares da cidade, que são
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tomadas como diretrizes básicas para o desenvolvimento urbano e social da cidade,
baseado no bem-estar social, segurança, equilíbrio ambiental e uso da propriedade
urbana como principais pontos previstos em Lei Federal 10.257/2001, de 10 de
Julho de 2001, denominada “Estatuto da Cidade”, foi elaborado o Plano Diretor de
Jaboticabal em 2005 e posteriormente as leis complementadores em 2006. Todas as
ações previstas pelo Plano Diretor de Jaboticabal são criadas a partir dos planos
nacionais, regionais e estaduais para a ordenação do território e do desenvolvimento
social e econômico tanto da cidade quanto dos habitantes.
O Plano Diretor é traçado buscando promover os seguintes pontos:
I.

Justiça social e redução das desigualdades sociais e regionais;

II.

Inclusão social, compreendida como a garantia de exercício efetivo dos
direitos humanos fundamentais e de acesso aos bens, serviços e às políticas
sociais por toda a população;

III.

Direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia
digna, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;

IV.

Realização das funções sociais da cidade e o cumprimento da função social
da propriedade;

V.

Transferência para a coletividade, de parte da valorização imobiliária inerente
à urbanização;

VI.

Universalização da mobilidade e da acessibilidade;

VII.

Prioridade ao transporte coletivo público de passageiros;

VIII.

Preservação e recuperação do ambiente natural e construído;

IX.

Fortalecimento do setor público, através da recuperação e da valorização das
funções de planejamento, de articulação e de controle;

X.

Participação da população nos processos de decisão, de planejamento, de
gestão, de implementação e de controle do desenvolvimento urbano e rural.
(Plano Diretor Desenvolvimento Jaboticabal- 2005- pag. )

Destacando os principais pontos do Plano de Diretor de Jaboticabal que
envolvem a mobilidade e acessibilidade que devem ser oferecidos à população em
geral e especialmente às pessoas portadoras de necessidades especiais, e apontar
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os principais meios de promovê-las mediante análise das políticas públicas
instauradas na cidade.
Na Seção da Saúde, a política da cidade tem como princípios, promover o
bem estar físico e mental dos habitantes do município por meio de feitos
preventivos, de forma intersetoriais ligados à educação, esportes, meio ambiente e
cultura. Para que seja efetiva a melhoria e manutenção da qualidade de vida dos
moradores da cidade, devem ser garantidas pelos órgãos públicos responsáveis as
ações envolvendo o saneamento básico e ambiental, de modo que seja sempre feito
o controle da poluição, segurança no transito e consequentemente da mobilidade
urbana. A cidade também deve promover ações para lazer, como espaços para
descanso, cultura e práticas esportivas.
Como descrito no artigo 20 da Seção III do Plano Diretor de Desenvolvimento
de Jaboticabal, temos as seguintes diretrizes mais relevantes a pesquisa:
“XIII - promover ações voltadas aos portadores de necessidades especiais,
nos
diferentes níveis de atuação da saúde, visando à melhoria da qualidade de
vida dessa população;
XIV - promover ações voltadas às pessoas idosas, estruturando e capacitando
equipes de apoio multidisciplinar com foco na atividade física, terapia
ocupacional,
inclusão social, tratamento e assistência geriátrica, com atendimento
domiciliar nos casos necessários;
XVI - implementar serviços de referência, voltados ao combate da violência
sexual e doméstica;
XVII - promover a reabilitação e inserção social, das pessoas portadoras de
deficiência física, visual, auditiva e mental.”

Na seção voltada a Educação, temos uma política com base na formação de
pessoas ativas, críticas e participativas, a partir do conhecimento de seus direitos e
deveres sociais e públicos, orientando na evolução como aprendiz e cidadão, sendo
o município o principal agente da formação dos munícipes.
Também é assegurado o direto das vagas destinadas às pessoas portadoras
de necessidades especiais, independente de sua limitação, os mesmos tem livre
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acesso aos prédios escolares e ao ensino oferecido por eles. Os planos setoriais
devem asseguram ainda o projeto de Educação Inclusiva na rede municipal. Todas
as escolas devem ser projetadas ou adequadas às normas de acessibilidade.

No setor de Esporte e Lazer do município, é criado através do incentivo e
promoção da qualidade de vida, trazendo melhoramento da saúde física e mental
em todas as faixas etárias, seguindo os seguintes princípios descritos na Seção 5 do
Esporte e Lazer do Plano Diretor de Jaboticabal:
I - Assegurar o acesso universal da população, às práticas de esporte, lazer e
recreação, promovendo o bem estar e a melhoria de qualidade de vida de
todos os cidadãos;
II - Fomentar a cultura urbana, voltada para a prática de atividades de esporte
e
lazer de uma forma permanente e frequente, estimulando o integração
comunitário e o convívio informal e espontâneo;
III - Promover o esporte, como forma de integração social e da saúde
preventiva.
Como principais pontos que são de responsabilidade dos Planos Setoriais que
envolvem a pesquisa têm os seguintes tópicos:
IV - Promover a interligação entre os parques e áreas de esporte e lazer do
Município com pistas de caminhada e/ou ciclovias, estimulando essas
modalidades esportivas e facilitando o acesso a essas áreas;
V - Assegurar a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais e
de
mobilidade reduzida aos equipamentos de esporte e lazer do Município,
incentivando a prática esportiva desses segmentos da população;
VII - Manter escolas de esportes, com monitores especializados,
prioritariamente
voltadas à inclusão de jovens e adolescentes, que não podem frequentar
escolas
particulares ou clubes;
IX - Realizar atividades esportivas e de lazer, integradas com as áreas de
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Educação, Cultura e Assistência Social no Município, como instrumento de
formação integral do indivíduo.

Sobre a Assistência e Promoção Social o plano diretor estabelece para essa
seção o auxilio a população com necessidades básicas para se adequarem a
sociedade, geralmente a população que necessita desse auxilio são minorias que
estejam caracterizados como excluídos da sociedade ou que esteja vulnerável está
exclusão, como descrito no Art. 28. Da Seção VIII do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Jaboticabal.
I - o acesso à educação continuada para o trabalho, a geração de emprego e
renda, e a organização do trabalho cooperativista;
II - a garantia da segurança dos direitos sociais da criança e do adolescente,
dos idosos e das pessoas portadoras de necessidades especiais;
III - a manutenção do saneamento básico e da saúde preventiva;
IV - a oferta gratuita das atividades de esporte, lazer e cultura, adequadas às
diversas idades.
Para isso são estabelecidos alguns parâmetros para que seja eficiente a
intervenção da Assistência e Promoção Social, como alguns citados a baixo:
I - o estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas;
II - a prevenção de situações que levem à exclusão social, garantindo aos
cidadãos condições de dignidade, por meio do atendimento às necessidades
básicas;
III - o acesso à rede de serviços sociais, assegurando a inclusão social;
IV - a valorização da pessoa idosa e da pessoa portadora de necessidades
especiais, estimulando sua independência funcional e social;
V - o amparo à população infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade ou
exclusão social, com ênfase na proteção e autonomia, reconhecendo-os como
pessoas em situação peculiar de desenvolvimento e sujeitos de direito;
VI - o acesso à moradia digna, assegurando padrões mínimos de higiene,
salubridade;
VII - a oferta dos serviços essenciais, de abastecimento d'água, esgotamento
sanitário, energia elétrica, iluminação pública, coleta e destinação do lixo
doméstico;
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VIII - a pavimentação das vias de acesso, a oferta de transporte coletivo e a
implantação dos equipamentos públicos, nas áreas de saúde, educação,
esporte,
cultura e lazer.
Da seção XII sobre o Transporte e a Mobilidade Urbana são responsáveis
pela humanização e sistemas de circulação no perímetro da cidade, buscando
sempre a valorização do pedestre, prevenindo conflitos nas vias públicas devidos ao
grande fluxo de veículos e diferentes tipos de transportes. Preservando sempre a
integridade do pedestre e a educação no transito. Para isso são idealizados os
seguintes fundamentos:
I - No planejamento das vias e do suporte de comunicação, na sinalização e
na
fiscalização, relativas à segurança dos pedestres, ciclistas e condutores de
autos;
II - Na busca da qualidade e economicidade do transporte público;
III - Na criação de um sistema hierarquizado de vias e rotas que controlem
diferentes formas, densidades e rapidez do fluxo de veículos e pedestres,
tendo como elementos urbanísticos fundamentais a organização do sistema
em multi-anéis viários;
IV - Na valorização humanizadora das vias de pedestres, ciclistas e vias de
parques urbanos integrados;
V - Na criação de normas urbanísticas voltadas para a acessibilidade de
pessoas
portadoras de necessidades especiais e forma de construção de calçadas.
Sendo ainda os principais objetivos a melhoria da acessibilidade e a
homogeneização da mobilidade urbana principalmente para pessoas de baixa renda
que dependem de transporte público. Promover o melhoramento do transporte
público e das vias públicas, trazendo segurança, conforto e trazer melhoria no fluxo
do transito, melhorar ainda a ligação do sistema viário com os bairros e distritos.
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Aumentar o sistema de segurança para pedestres, ciclistas, e outros grupos
mais específicos, como idosos, pessoas com deficiência física, mães com carrinhos
de bebês, crianças, entre outros.
Assegurados ainda pelos Planos Setoriais de Mobilidade Urbana e
Transporte:
I - Priorizar o transporte coletivo de forma a reduzir o trânsito de veículos
leves,
especialmente nas áreas de maior fluxo;
II - Implantar rotas de transporte coletivo que atendam à necessidade de
mobilidade da população, priorizando as vias de maior fluidez de tráfego;
III - Condicionar a realização de atividades e a implantação e funcionamento
de
estabelecimentos à adequação da capacidade do sistema de transportes, da
rede
viária e das interferências na circulação de veículos e pedestres;
V - Reduzir o tráfego de veículos de grande porte nas ruas centrais,
direcionando-os para rotas alternativas com maior capacidade de fluxo e de
resistência do pavimento;
VI - Estabelecer programa de recuperação e conservação do sistema viário,
de
forma a incorporar tecnologias que contribuam para a melhoria da qualidade
ambiental;
VII - Regulamentar os sistemas de transporte público alternativo, em especial,
dos
táxis, moto-taxis e transporte escolar;
VIII - Desenvolver rotas seguras de circulação dos ciclistas, estimulando esse
meio de transporte;
IX - Projetar sistemas de deslocamento acessíveis a todos os segmentos da
população, eliminando obstáculos que impeçam o livre acesso aos portadores
de
deficiências físicas ou de outras necessidades especiais;
X - Disciplinar a oferta de locais de estacionamento, em áreas públicas e
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privadas,
de modo compatível com as propostas de uso e ocupação do solo, do sistema
viário e das condições ambientais;
XI - Incentivar a implantação de estacionamento rotativo em polos comerciais
de
grande demanda.
4.6 Decretos Municipais para a Promoção da Acessibilidade em
Jaboticabal-SP
A Lei Ordinária nº 4450, de 11 de Setembro de 2013, decretada pelo exprefeito de Jaboticabal, Raul José da Silva Gírio, dispõe sobre a Acessibilidade da
Pessoa com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida ao Meio Urbano, e dá Outra
Providência.
Em seu primeiro artigo a lei promulgada disserta sobre a reforma, construção
ou ampliação de edifícios públicos ou coletivos, com mudanças de uso ou não,
sejam ou se tornem acessíveis para pessoas portadoras de necessidades especiais.
Edificações multifamiliares, como condomínios e conjuntos habitacionais devem ter
suas áreas comuns acessíveis. As áreas comuns sem acessibilidade são facultativas
apenas em habitações unifamiliares, e áreas técnicas como casa de máquinas,
barriletes ou passagens técnicas não precisam ser acessíveis.
No segundo parágrafo aborda a Promoção da Acessibilidade, que é prevista
em Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, no Decreto Federal nº 5.296,
de 02 de dezembro de 2004, todas complementadas pelas normas brasileiras de
acessibilidade da ABNT NBR 9050/2015. Assim todos os estabelecimentos de
serviços ou comerciais, deveriam estar enquadrados nas normas citadas acima, de
maneira que o profissional responsável pela obra teria a responsabilidade de
enquadra-la nas normas e o proprietário a responsabilidade de construí-la de acordo
com o projeto para receber o alvará de funcionamento.
Estabelecimentos mais antigos, que foram construídos sem os parâmetros
necessários para a promoção da acessibilidade, teriam prazo para se adequarem as
normas, e receberam notificações pelo Setor de Licenciamento e Fiscalização da
Prefeitura, para apresentarem propostas no prazo de 15 dias, de modo que quando
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o responsável pelo estabelecimento não efetuasse a entrada do processo junto ao
órgão responsável, o mesmo perderia o alvará de funcionamento até que o
estabelecimento estivesse em condições de atender pessoas portadoras de
necessidades especiais, sujeito a medidas judiciais necessárias, com multas de
aproximadamente R$ 2.500,00.

5.0 LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA ÁREA CENTRAL
Com foco no cadeirante e no deficiente visual, este trabalho pretende discutir a
acessibilidade do passeio público nas cidades brasileiras, com base na segurança e
autonomia do usuário, tendo como estudo de caso a cidade de Jaboticabal, interior
do estado de São Paulo. Para tanto, traçou-se um percurso em área central, que
interliga edifícios públicos e espaços abertos. Por amostragem, o trabalho pretende
contribuir para o entendimento acerca do tema e colaborar para que as cidades se
construam ou se reestruturem promovendo a acessibilidade universal, partindo do
entendimento do Desenho Universal e do conceito da Adaptação Razoável definida
pelo decreto 6.949/2009.
Jaboticabal tem uma população de 76.196 habitantes e segundo o IBGE, o
último Senso identificou que cerca de 13 % dos habitantes que residem na área
urbana são portadores de necessidades especiais. O mapa abaixo apresenta a
região a ser analisada na área central.
Figura 1 - Mapa parcial de Jaboticabal . Demarcação do área analisada.

Figura 1 Localização da Área
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Biblioteca
Municipal

Setor 2
Setor 1
Setor 3

Figura 2 Apresentação dos principais pontos que envolvem a Área

A área escolhida para a intervenção e readequação usada como modelo para
a cidade de Jaboticabal, está localizada no bairro Centro, em uma área que une as
duas principais praças e as duas principais vias estruturais e comerciais da cidade.
Pela localização que abrange esses dois pontos principais- vias e praçastemos ainda um grande número de pontos de ônibus e um terminal central, sem
nenhuma sinalização e mobiliário que permita o uso seguro das pessoas portadoras
de deficiência física ou visual.
Todo o trajeto demarcado é cercado de serviços públicos usados pela
população de forma constante e outras ainda de forma diária, como agências
bancárias, Câmara Municipal dos Vereadores, pontos de táxi, pontos de ônibus
como já descritos, Biblioteca Municipal, Escola Estrelinha Azul- destinada a pessoas
com deficiência visual, Prever (Plano de Seguro de Vida), Igreja Catedral, agência
dos Correios e Hotel Municipal. Em um raio com uma abrangência um pouco maior,
encontramos escolas públicas e particulares, farmácias municipais, secretarias
municipais, delegacias, Fórum, Centro de Eventos e clubes. Esses equipamentos
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são utilizados com o auxílio dos meios de transporte público pela população mais
carente da cidade.
Para que fosse estudado de uma maneira mais clara e abrangente, o
percurso foi separado em três partes: Praça 9 de Julho conhecida como Praça dos
Bancos, setor 1; a junção das principais vias estruturais, Rua Rui Barbosa e Avenida
Pintos como setor 2 e por último a Praça Nossa Senhora do Carmo, conhecida como
praça da Fonte, designada como setor 3.

6.0 JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICAS DA ÁREA
Setor 1
O primeiro setor em análise é a Praça 9 de Julho, palco de grandes
apresentações e feiras de ciências promovidas das escolas municipais e estaduais,
divulgações de eventos na cidade e plantões promovidos pelas faculdades locais
para que a população tire duvidas sobre assuntos juridicos, financeiros, entre outros.
Também é a praça mais frequentada da cidade, pois seu entorno é basicamente
formado por agencias bancárias de porte médio, e está localizada em frente a
Câmara dos Vereadores e abrange em seu perímetro uma pequena delegacia. A
praça é ponto de encontro de idosos. Seus dois cruzamentos- o primeiro se dá sob a
Rua Rui Barbosa com a Avenida Benjamim Constant, e o segundo cruzamento é
feito pela Rua Barão do Rio Branco com Avenida Benjamim Constant- são de
intenso movimento e não há nenhuma priorização quanto à travessia de pedestres.
Não possui nenhum elemento destinado a deficientes visuais e as rampas que são
as únicas em todo o centro da cidade que deveriam promover a acessibilidade estão
fora do padrão estabelecido em norma.
Outros problemas identificados no perímetro da praça é a falta de
manutenção no piso de pedra portuguesa, onde muitas saíram do assentamento e
em outras partes o piso está desnivelado devido ao crescimento das raízes das
árvores. Cabe lembrar que este tipo de piso é inadequado pois gera trepidação em
dispositivos com rodas. Há ainda uma grelha para escoamento de água sem
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manutenção, com rebaixos em algumas áreas e com rasgos no sentido longitudinal
ao fluxo, que apresentam perigo, pois podem provocar a queda de uma pessoa em
cadeira de rodas.

Figura 3 Mapa indicação dos pontos críticos

Figura 4: Mudança de nível sem sinalização
(Fotos da autora)

Figura 5: Piso de Pedra Portuguesa solto

Nas imagens acima é possível notar a irregularidade do piso e um quadrante
em um nível um pouco mais alto que o piso, onde antes servia de perímetro para um
quiosque de sorvete desativado há pelo menos oito anos. Pelas imagens é visível
que não há nenhuma demarcação de alerta com piso tátil e nenhum elemento usado
como barreira para que as pessoas com deficiência visual não se machuquem. Na
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segunda imagem é evidente a falta de algumas pedras que compunham o piso,
principalmente embaixo dos bancos. Próximo ao leito carroçável também não há
nenhum elemento que indique o limite da praça para servir de alerta e de guia para
uma travessia segura.

Figura 4 e 5: Piso irregular. (Fotos da autora)

A irregularidade do piso é recorrente em todo perímetro. Na primeira foto é
possível ver que a irregularidade do piso que cria áreas onde a água empoça.
Observa-se espécies arbóreas inadequadas para o passeio público, cujas raízes
levantam o piso e a existência de mobiliário urbano em locais inapropriados,
interrompendo faixas livres de circulação. Tampas de caixas de inspeção não se
encontram niveladas com o piso adjacente, este está danificado, grelhas estão
soltas e desniveladas. Em alguns pontos, a largura da calçada é insuficiente e
postes semafóricos e de iluminação pública estrangulam passagens.

38

Figura 6 e 7: Piso irregular/grelha. (Fotos da autora)

Figura 11 Grelha sem manutenção
sinalização (Fotos da autora)

Figura 5 Rampa fora da norma e sem

Há rebaixamento de guia nos cruzamentos porém estes foram executados em
desacordo com a norma técnica. A acomodação o de nível entre o passei o público e
o leito carroçável é abrupto, com forte desnível na sarjeta. Não há sinalização tátil
nem tão pouco contraste visual. A sinalização sonora parece ser algo
desconsiderado de uma maneira geral.
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Figura 6 Travessias sem piso de alerta. Fotos da autora
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Setor 2

O segundo setor estudado é a ligação entre as principais vias da cidade,
estruturadoras do comércio e uma das primeiras construídas. Esse trecho é o mais
crítico com relação à travessia e qualidade das calçadas. Guias rebaixadas estão
fora do padrão estabelecido pela NBR-9050/2015, fora da faixa de pedestres e
muitas ainda estão impedidas de uso devido em parte a barreiras físicas
estabelecidas pelos lojistas, que se sobrepõe às calçadas.
Para o dimensionamento ideal das rampas e para que essas sejam
acessíveis são definidos os limites máximos de inclinação. “As rampas devem ter
inclinação de acordo com os limites estabelecidos. Para inclinação entre 6,25 % e
8,33 %, é recomendado criar áreas de descanso (6.5.) Nos patamares, a cada 50 m
de percurso. ” (ABNT- NBR 9050/2015). Para guias rebaixadas há determinações
específicas.
Quanto à sinalização é claramente destinada aos veículos, sendo que o
tempo de travessia para os mesmos é muito maior que para os pedestres. Entre o
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trecho que liga uma praça a outra, não há nenhuma vaga destinada a pessoas com
deficiência ou idosos, na rua paralela a Rui Barbosa, temos apenas uma vaga com
essa destinação, mas o indivíduo não consegue usa-la por não ter área de
transferência. A má execução e a falta de manutenção das guias rebaixadas e das
calçadas dificultam ainda mais o uso.

Figura 7 Rampa fora da faixa de pedestre

Figura 8 Rampa com barreira

Figura 9 pisos sem manutenção

Figura 10 rampa inapropriada sem sinalização e piso sem manutenção e alerta.
Fotos da autora
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Setor 3
O último setor analisado é a Praça N. Sra. Do Carmo, o mais crítico com
relação a mobilidade e acessibilidade. Abrange o terminal de integração de ônibus
urbano e os que se destinam aos distritos municipais tornando-se o mais
movimentado da cidade. Este terminal deixa cerca de mil alunos da rede pública
diariamente, e mais de 500 passageiros que usam o transporte para irem ao
trabalho, além de outros mais. Em frente ao ponto está a Biblioteca Pública
Municipal da cidade e a escola “Estrelinha Azul” que atende crianças e adolescentes
portadores de deficiente visual, auditiva (englobando surdos e mudos).

A Praça é uma pioneira na cidade e palco de eventos regionais,
apresentações de bandas, feiras livres e é a única na cidade disponível para
pequenos comércios durante os finais de semana e épocas festivas. Conta com dois
conjuntos de sanitários, porém os mesmos são totalmente inacessíveis a idosos e
pessoas com mobilidade reduzida, pois como estão em nível de subsolo possuem
apenas acesso por uma grande escadaria. Não possui elementos que promovam a
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acessibilidade, mobilidade e autonomia das pessoas com mais idade, tampouco das
pessoas com deficiência. Em todo o seu desenho há somente duas rampas no
interior da praça, com inclinação inadequada, ultrapassando visivelmente as os
parâmetros descritos na NBR 9050/2015 (máximo 8,33%). Além disso não possui
piso tátil e suas escadas estão irregulares, sem corrimão, com piso desnivelado e
danificado pelas raízes das árvores de grande porte. Estas, são em sua maioria,
inadequadas para o passeio público. A praça recebe limpeza quase que
diariamente, mas a sua manutenção não é muito efetiva.

Figura 2 Vista do ponto de ônibus
praça

Figura 3 Vista de uma das escadas da

Figura 4 Terminal de Integração e Biblioteca Municipal ao fundo

Figura 6 Imagens das rampas (Fotos da autora)

Figura 5 Ponto de Integração
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6.0 CONCLUSÃO
Conforme estudo e análise de forma segmentada, cada setor tem as suas
deficiências e dificuldades em inserir as ordens básicas para a promoção da
acessibilidade, mobilidade e autonomia para pessoas com deficiência visual, não
sendo possível apontar elementos que estejam cumprindo com os itens básicos para
esta promoção, descritas nas Normas e Leis como a NBR9050/2015 e Plano Diretor
de Jaboticabal-SP. Por outro lado, é possível notar em leis e complementos
municipais que a cidade possui algumas iniciativas para promoção de ações que
buscam melhorar a qualidade urbanística da cidade, porém, todas são voltadas
apenas para os cadeirantes. Como visto nos registros estudados de cada setor é
notável que a única preocupação municipal seja voltada ao uso de rampas, não que
estas sejam capazes de por si só promover a mobilidade de pessoas que
necessitam do uso da cadeira de rodas, mas é claro que já há uma preocupação
voltada para esse público.
Além dos elementos que deveriam oferecer uma melhoria na mobilidade
urbana para os cadeirantes não foram vistos outros importantes para pessoas com
deficiência visual, estudados no item 4.4 Políticas Públicas Municipais - Projetos
desenvolvidos deste trabalho, como por exemplo o piso-tátil e os semáforos com
dispositivos sonoros, que são os principais meios de auxílio para qualquer área da
cidade, como espaço público ou de serviços.
Recentemente houve o estudo de Acessibilidade e mobilidade urbana para a
cidade, como revisão dos artigos do plano Diretor de Desenvolvimento de
Jaboticabal, onde foram discutidos novamente com ênfase a autonomia do
cadeirante perante a cidade, e o deficiente visual como segundo plano, mesmo este
estando visivelmente mais presente na população municipal, com mais de 15% da
população com essa deficiência segundo o CENSO IBGE de 2010.
O exercício da inclusão social, diferentemente da integração social, determina
mudança de comportamento, aceitação das divergências individuais, convivência
dentro da diversidade humana e aprendizagem através da colaboração. Ou seja,
não é a pessoa com deficiência que tem que se habituar-se à sociedade, mas a
coletividade é que tem que estar preparada para recebê-la e daí resultar em uma
convivência harmoniosa e solidária.
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ANEXO 1
Termos e definições
Para as finalidades deste documento, aplicam-se os seguintes termos, definições e
abreviaturas, conforme NBR 9050/2015.
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento
para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público,
de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.
Acessível: espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que
possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa.
Adaptável: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas
características possam ser alteradas para que se torne acessível.
Adaptado: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas
características originais foram alteradas posteriormente para serem acessíveis.
Adequado: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas
características foram originalmente planejadas para serem acessíveis.
Ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias,
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade,
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social.
Área de aproximação: espaço sem obstáculos, destinado a garantir manobra,
deslocamento e aproximação de todas as pessoas, para utilização de mobiliário ou
elemento com autonomia e segurança.
Área de circulação: espaço livre de obstáculos, destinado ao uso de todas as
pessoas.
Área de descanso: área adjacente e interligada às áreas de circulação interna ou
externa às edificações, destinada a usuários que necessitem de paradas
temporárias para posterior continuação do trajeto.
Área de transferência: espaço livre de obstáculos, correspondente no mínimo a um
módulo de referência, a ser utilizado para transferência por pessoa com deficiência
ou mobilidade reduzida, observando as áreas de circulação e manobra.
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Banheiro: cômodo que dispõe de chuveiro, banheira, bacia sanitária, lavatório,
espelho e demais acessórios.
Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada
à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à
implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros
fins.
Calçada rebaixada: rampa construída ou implantada na calçada, destinada a
promover a concordância de nível entre estes e o leito carroçável contraste diferença
perceptível visual, tátil ou sonora.
Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a
serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
Equipamento urbano: todos os bens públicos e privados, de utilidade pública,
destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, em
espaços públicos e privados.
Faixa elevada: elevação do nível do leito carroçável composto de área plana
elevada, sinalizada com faixa para travessia de pedestres e rampa de transposição
para veículos, destinada a nivelar o leito carroçável às calçadas em ambos os lados
da via.
Faixa de travessia de pedestres: sinalização transversal ao leito carroçável,
destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da
via.
Fatores de impedância: elementos ou condições que possam interferir no fluxo de
pedestres, como, por exemplo, mobiliário urbano, entradas de edificações junto ao
alinhamento, vitrines junto ao alinhamento, vegetação, postes de sinalização, entre
outros.
Foco de pedestres: indicação luminosa de permissão ou impedimento de
locomoção na faixa apropriada.
Guia de balizamento: elemento edificado ou instalado junto aos limites laterais das
superfícies de piso, destinado a definir claramente os limites da área de circulação
de pedestres.
Impraticabilidade: condição ou conjunto de condições físicas ou legais que possam
impedir a adaptação de edificações, mobiliário, equipamentos ou elementos à
acessibilidade.
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Linha-guia: qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como
referência de orientação direcional por todas as pessoas, especialmente as com
deficiência visual.
Local de reunião: espaço interno ou externo que acomode grupo de pessoas
reunidas para atividades de lazer, cultural, política, social, educacional, religiosa ou
para consumo de alimentos e bebidas.
Mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos,
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de
forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais
nesses elementos, como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e
pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos,
marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.
Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por
pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva
de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.
Piso tátil: piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso
adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação,
principalmente, às pessoas com deficiência visual ou baixa visão. São de dois tipos:
piso tátil de alerta e piso tátil direcional.
Rampa: inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento,
com declividade igual ou superior a 5 %.
Reforma: intervenção física em edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento, que implique a modificação de suas características estruturais e
funcionais.
Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os
ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado
de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com
deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar
estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos,
corredores, escadas e rampas, entre outros.
Sanitário: cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais
acessórios serviço assistido apoio para auxiliar qualquer pessoa com dificuldade de
circular no ambiente ou de utilizar algum equipamento.
Uso comum: espaços, salas ou elementos, externos ou internos, disponíveis para o
uso de um grupo específico de pessoas (por exemplo, salas em edifício de
escritórios, ocupadas geralmente por funcionários, colaboradores e eventuais
visitantes).
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Uso público: espaços, salas ou elementos externos ou internos, disponíveis para o
público em geral. O uso público pode ocorrer em edificações ou equipamentos de
propriedade pública ou privada.
Uso restrito: espaços, salas ou elementos internos ou externos, disponíveis
estritamente para pessoas autorizadas (por exemplo, casas de máquinas, barriletes,
passagem de uso técnico e outros com funções similares).
Vestiários: cômodo para a troca de roupa, podendo ser em conjunto com banheiros
ou sanitários.

