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RESUMO

O preconceito ainda é visível em se tratando de pessoas com Deficiência, porém, esta
exclusão social vem sendo dissipada com o tempo. Isto se deve a familiares que deixaram de
esconder seus entes deficientes em seus domicílios e a institutos e entidades que reabilitam
pessoas para ser o mais independente possível. Os deficientes perceberam que possuem
direitos como qualquer outro cidadão e que podem fazer parte da estrutura social. Isto gera
respeito e cria condições para a inclusão, tanto como participantes ativos no meio social como
o direito de ir e vir no espaço edificado ou meio urbano. Esta inclusão faz com que se perceba
a cidade com outros olhos, uma cidade acessível a todos, sem distinção, sem barreiras nem
obstáculos, baseada nos conceitos do Desenho Universal. O objetivo da pesquisa está em
identificar obstáculos e barreiras para propor adequações e soluções para questões de
acessibilidade e inclusão. A região escolhida é o loteamento Jardim Universitário localizado
na Zona Sete, na cidade de Maringá. Esta região é predominantemente ocupada por
estudantes que cursam ou querem estudar na Universidade Estadual de Maringá, sendo que a
mesma encontra-se ao lado deste loteamento. Baseado nas informações do Ministério da
Educação (MEC), em se tratando do aumento do número de deficientes com acesso a
educação, tanto no ensino fundamental como também no ensino superior, o estudo propõe
questões e melhorias com relação à acessibilidade de pessoas com deficiência em chegarem
ao Campus Universitário como também transitarem pelo loteamento onde residem ou utilizam
o espaço. A forma com que os indivíduos, tanto deficientes ou não, visualizam o espaço, sua
percepção espacial baseados nos conceitos de Kevin Lynch. Também foram levantadas
questões como barreiras arquitetônicas, facilidade de acesso a edifícios e de se deslocar no
meio urbano, calçadas e vias. Enfim, uma comparação entre as leis, mas especificamente a
Norma Brasileira 9050/2004 que trata de acessibilidade no espaço urbano, e o que existe de
fato na área de estudo focando a existência de preparo no meio físico do espaço urbano
aplicando os direitos dos deficientes físicos ou motores.
Palavras-chave: acessibilidade; inclusão; barreiras arquitetônicas; deficientes.

ABSTRACT

Prejudice is still visible in the case of people with disabilities, however, this exclusion has
been dissipated with time. This is because the family no longer hide their disabled loved in
their homes and offices and agencies that rehabilitate people to be as independent as possible.
Disabled people realized they have rights like any other citizen and that may be part of the
social structure. This generates respect and creates conditions for inclusion, both as active
participants in the social environment such as the right to come and go in urban or built space.
This inclusion makes you perceive the city with new eyes, a city accessible to all, without
distinction, without barriers or obstacles, based on the concepts of Universal Design. The
objective of the research is to identify barriers and obstacles to propose adjustments and
solutions to issues of accessibility and inclusion. The area chosen is located in University
Gardens subdivision Zone Seven, in Maringá. This region is predominantly occupied by
students who are studying or want to study at the State University of Maringa, where it lies
adjacent to this subdivision. Based on information from MEC, in the case of increasing the
number of disabled people with access to education, both in school as well as in higher
education, the study proposes improvements and issues regarding accessibility for people with
disabilities as they reach the University Campus also transit through the subdivision where
they live or use the space. The way in which individuals, both disabled or not visualize space,
spatial perception based on the concepts of Kevin Lynch. Also, questions were raised as
architectural barriers, ease of access to buildings and move in urban areas, sidewalks and
pathways. Finally, a comparison of the laws, but specifically the Brazilian Standard
9050/2004 which deals with accessibility in urban space, and what actually exists in the study
area focusing on the existence of preparation in the physical urban space defending the rights
of disabled engines or doing be respected.

Keywords: accessibility, inclusion, architectural barriers; disabled
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1 INTRODUÇÃO

As pessoas com necessidades especiais estão em desvantagem em se tratando
de acessibilidade tanto em edificações como no espaço público ou urbano. São pessoas que
por alguma razão têm seus aspectos sensoriais ou motores comprometidos, como idosos,
deficientes, algumas gestantes, entre outros. Portanto, dentro dos aspectos de pessoas com
necessidades especiais, os deficientes são os que mais necessitam de atenção, pois na maioria
das vezes são pessoas que possuem suas habilidades restritas por tempo indeterminado, ou
seja, terá que ter adaptações no espaço impreterivelmente para que tenha uma vida acessível.
É observada, ainda nos dias atuais, que os deficientes sofrem preconceito sendo considerados
incapazes ou inúteis. (ASSIS, PUSSOLI, LACERDA, 1995). Conforme o Centro de Vida
Independente (CVI, 2011), deficiência é todo e qualquer comprometimento que afeta a
integridade da pessoa e que prejudica a sua coordenação de movimentos, a fala, locomoção,
compreensão de informações, orientação espacial ou percepção. Ainda de acordo com o CVI
(2011), até a década de setenta, a maioria dos deficientes eram mantidos isolados pelos seus
próprios familiares. Porém, com a conscientização dos próprios deficientes, leis que
normatizam seus direitos e o esclarecimento para a sociedade sobre a inclusão, este parâmetro
vêm mudando.
De acordo com Neri (2003), o qual fez uma análise com os resultados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) baseado no censo realizado no ano de
2000, o Brasil possui cerca de 24,5 milhões de pessoas com alguma deficiência. A pesquisa
mostra que os cinco estados com maiores índices de pessoas com algum tipo de deficiência
estão na Paraíba, com 18,76%, seguindo os estados do Rio Grande do Norte (17,64%), Piauí
(17,63%), Pernambuco (17,4%) e Ceará (17,34%). O Paraná está entre os cinco estados que
possuem as menores taxas de pessoas com deficiências. Cerca de 13,57% da população
paranaense possuem algum tipo de deficiência. Apesar do Estado do Paraná estar entre um
dos cinco estados com menor índice, observa-se que é um número significativo da população
que possuem algum tipo de deficiência. Estes dados foram coletados através do Censo
realizado no ano de 2000, porém, em 2010, o IBGE realizou um novo censo divulgando
recentemente o resultado do número de deficientes no Brasil. Houve um aumento, antes era
24,5 milhões, agora com este novo Censo, pessoas que se declararam com algum tipo de
deficiência este número subiu para 45 milhões. Ou seja, 25% da população brasileira se
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declararam ter algum tipo de deficiência. Estes dados ainda estão sendo analisados e
reorganizados para que possam ser divulgados posteriormente com maior precisão de
detalhes.
Ainda relacionado com os dados do Censo de 2000, este revelam que das 24,5
milhões de pessoas com deficiências: 8,3% possuem deficiência mental; 4,1% deficiência
física; 22,9% deficiência motora; 48,1% deficiência visual e; 16,7% com deficiência auditiva.
Ou seja, de acordo com estes dados, conclui-se que das 24,5 milhões de pessoas deficientes,
27% são consideradas com deficiência física ou motoras. Estes resultados são fundamentais
para que os estados e municípios se adequem a realidade da inclusão. Esta conscientização,
aos poucos, está mudando a realidade de várias cidades. Isto se deve as entidades, fundações e
institutos que auxiliam e reabilitam o deficiente tornando-o independente e o trazendo para a
vida social, para o mercado de trabalho, entre outros (CVI, 2011). Porém, a questão da
inclusão não é um fato isolado, é uma realidade de âmbito mundial. Construir edificações e o
espaço urbano pensando em todos, sem distinção, faz parte do desenho universal que, de
acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua Norma 9050 de
2004, visa atender variações das características antropométricas e sensorias, defendendo que o
espaço deve ser destinado a todos, tanto para pessoas com atividades motoras normais como
para deficientes, além disto, nenhum indivíduo está livre da possibilidade de, por algum
motivo, torna-se deficiente, temporário ou definitivo. Baseados nos dados do Censo e nas leis
que determinam que o espaço urbano deva ser acessível a todos este estudo terá como foco
principal os indivíduos que possui algum tipo de deficiência física ou motora. De acordo com
Mercado (2008), a maior limitação das pessoas não está em sua deficiência física ou motora e
sim na inadequação do espaço construído. Esta inclusão se baseia na acessibilidade do espaço,
edificado ou não, o indivíduo consegue utilizar, com autonomia, os mobiliários e
equipamentos urbanos, os transportes, os sistemas e meios de comunicação. (CVI, 2011).
Inicialmente as cidades não eram pensadas e planejadas focando as questões de
acessibilidade e sim, projetadas para atender os aspectos sociais e de serviços. De acordo com
Benévolo (1999) as cidades do século XVI eram locais de estabelecimentos aparelhados e
diferenciados. Nascem de aldeias e transforma-se quando as indústrias e serviços já não são
mais oferecidos por agricultores. Assim nascem do contraste entre dois grupos, dominante e
subalterno, tornando-se capazes de projetar a sua própria evolução. Ao passar dos anos, era
vista ora como espaço do progresso ora com espaço da desordem, pensava-se como um lugar
de modernidade e progresso em oposição ao mundo rural, porém, no século XVIII, começou a
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ser pensada com racionalidade e planejamento (OLIVEIRA, 2002). A preocupação com a
acessibilidade só é projetada a partir do século XX, após o término da segunda guerra
mundial. De acordo com Araújo (2001), ao final da primeira e segunda guerra mundial, fez
aumentar o número de pessoas com deficiência de locomoção, audição e visão e com este
agravamento fez com que estes fatores ficassem expostos exigindo que o Estado torna-se um
agente protetor. Porém, no Brasil o aumento do número de deficientes não ocorre devido às
guerras e sim, de acordo com Araújo (2001), devido a acidentes de trânsito, falta de
alimentação e falta de condições de higiene. O autor ainda relata que há países em que a
proteção dos direitos dos deficientes é maior mesmo sem existir qualquer lei constitucional, já
o Brasil, esta garantia constitucional existe, porém, o que se observa é o descumprimento ou a
falta de fiscalização pelas autoridades em geral. A Emenda Constitucional nº 1 de 1969, foi a
primeira Lei Federal brasileira a colocar em seu contexto a proteção específica a pessoas com
deficiência, tratando de barreiras arquitetônicas, acesso a edifícios públicos, entre outros. Já a
Emenda nº 12 de 1978 condiciona a ampliação destes direitos. Já na década de 80 surgem as
primeiras publicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a respeito de
acessibilidade sendo substituída mais tarde pela Norma Brasileira (NBR) 9050 de 2004 que
estabelece e regularizam normas e medidas a respeito de acessibilidade em edificações,
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Estas medidas estão se consolidando e
contribuindo para se tenha conscientização perante a sociedade e seus governantes e mesmo
pelos próprios deficientes que conseguem ver seus direitos assegurados pela constituição
federal. Assim inicia-se uma reformulação em conceitos e aplicabilidade de acessibilidade
tanto em edifícios públicos como no espaço urbano, cabendo aos profissionais de Arquitetura
e Engenharia aplicar as normas de acessibilidade em seus projetos e empreendimentos e os
órgãos Municipais e Federais fiscalizarem e fazerem valer estes direitos.
Devido a estes fatores mencionados, este trabalho tem como meta estudar a
estrutura do meio urbano condicionando o foco a questão de acessibilidade e a existência de
barreiras arquitetônicas. O local da análise é o bairro Jardim Universitário da cidade de
Maringá. Local predominantemente ocupado por estudantes que cursam ou irão cursar a
Universidade Estadual de Maringá (UEM). A abordagem será no quesito estruturas existente
ou não de acessibilidade, equiparando com as normas existentes e propondo também a
regulamentação das condições de acessibilidade para o Bairro mediante a NBR 9050/2004.
Uma região que tem como característica principal à aproximação com a UEM. A maior parte
de seu potencial econômico gira em torno da Universidade, porém, um bairro onde não houve
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um planejamento adequando com relação a tamanho de ruas e dimensionamento de calçadas,
entre outros. Portanto, um bairro onde o estudo trará uma grande contribuição principalmente
no que diz respeito à inclusão de estudantes deficientes à Universidade, proporcionando
maiores condições de acessibilidade em seu entorno. De acordo com a Diretoria de Assuntos
Acadêmicos (DAA) da Universidade Estadual de Maringá observaram que, só no ano de
2012, mais de seiscentos alunos ao realizaram suas matriculas se declararam com algum tipo
de deficiência. Estes dados estão sendo analisado com maior detalhe, isto se deve ao grande
número de estudantes que se declararam deficiente, porém é um número considerável. Isto
mostra que oferecer uma estrutura acessível, tanto na Universidade quanto ao seu redor,
incentiva os estudantes de outras localidades a darem sequencias em sua capacitação cursando
o ensino superior.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral
Este trabalho tem por objetivo geral, identificar obstáculos e barreiras
arquitetônicas a fim de propor adequações e soluções para questões de acessibilidade e
inclusão de deficientes físicos e motores no espaço urbano, bem como aplicação das Normas
técnicas em específico a Norma Brasileira 9050/2004 a qual trata de acessibilidade em
edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, estipulando diretrizes para que não
haja impedimento, em qualquer espécie, de deficientes circularem por áreas Urbanas. A
análise contemplou como área de estudo o Jardim Universitário localizado na cidade de
Maringá, Paraná.

1.1.2

Objetivos específicos

Como

objetivos

específicos

destacam-se:

Análises

das

dificuldades

encontradas pelas pessoas com deficiência física ou motora no bairro Jardim Universitário
localizado na cidade de Maringá, Paraná; verificar e propor soluções para eliminar as
dificuldades que estas pessoas encontram ao transitar pelo local; estudar a situação em que se
encontram as vias do espaço urbano; propor soluções e melhorias, baseados nas Normas
Brasileiras para que se torne um bairro acessível a deficientes físicos e motores; estudar a
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mobilidade urbana do bairro; comparar a ação dos órgãos públicos e privados a respeito da
acessibilidade no espaço urbano com os direitos de ir e vir dos Deficientes; Comparar a
situação real do bairro com o ideal em relação à acessibilidade seguindo as Normas Técnicas
vigentes.
1.2 JUSTIFICATIVA

Inevitavelmente é observada a existência do preconceito e o descaso que o
deficiente sofre ao se deparar com a impossibilidade em se locomover e se orientar no espaço
urbano. Isto infringe seus direitos como cidadão e o torna privado de se inserir em
determinados locais públicos e privados. Existem normativas que estabelecem critérios com
relação à acessibilidade e inclusão no Espaço Urbano. Esta necessidade faz com que se
busque uma nova avaliação da situação em que se encontra o espaço urbano com relação à
acessibilidade. Portanto, este estudo será reportado à acessibilidade no espaço urbano, mais
especificamente o Jardim Universitário, justificado pelo fato de que os deficientes estão mais
ativos na sociedade, querendo residir próximos a Universidade que irão cursar. Esta escolha
fundamenta-se devido à incidência de estudantes oriundos de outras localidades e regiões,
residirem temporariamente ou não para cursar a Universidade. Esta escolha deve-se também
ao fato que, de acordo com o Ministério de Educação (MEC), houve um aumento significante
de estudantes deficientes matriculados em escolas regulares este aumento pode ser
comprovado através do gráfico gerado pelo MEC onde mostra o crescimento de incidências
de matrículas de educação especial (Figura 01).

Figura 01 – Gráfico da distribuição das matrículas de Educação Especial

Fonte: MEC/Inep, 2010
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Em dez anos houve um aumento de 493% de alunos especiais matriculados em
salas comuns de escolas públicas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE) através do censo realizado no ano de 2010, constatou que a educação
especial registrou 702.603 matrículas, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, 2009.
Isto se deve ao processo de inclusão de alunos com deficiência em escolas públicas. Como
consequência destes fatores, houve um aumento de deficientes ingressando-se ao ensino de
Nível Superior. Só no ano de 2012, segundo o Departamento de Assuntos Acadêmicos
(DAA), na Universidade Estadual de Maringá houve matriculas de seiscentos alunos que se
consideraram com algum tipo de deficiência. Estes valores estão sendo analisados, porém
estes dados mostram a necessidade de tornar mais fácil a circulação destes estudantes no
Bairro em que irão residir para cursar a Universidade, retirando as barreiras arquitetônicas e
dando condições de acessibilidade em seu deslocamento.
A estratégia usada é avaliar os diferentes canais de inserção que possibilitam
a esse indivíduo a equiparação de resultados ou de oportunidades com as que
não são Deficientes. Enfim, vamos expor as dificuldades desses excluídos e
destacar soluções que possam estar presentes nas salas de aula, na assistência
à saúde, nos meios de transporte, na prática de esporte, na cultura e no lazer.
(NERI, 2003).

Assim, o trabalho justifica-se ao fato de existirem Normativas e Leis de
acessibilidades e que estas não são empregadas no Espaço Urbano. A necessidade de se
eliminar barreiras arquitetônicas proporcionando, tanto a um grupo de pessoas com limitações
físicas e motoras como a pessoas sem deficiências, a garantia do direito de ir e vir no Meio
Urbano, igualmente, sem obstáculos.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
O trabalho está dividido em sete capítulos. O primeiro é composto pela
introdução, objetivos e justificativa, os quais abordam a relevância do estudo. No segundo
capítulo é apresentada a conceituação teórica utilizada para a fundamentação do estudo. Este
está subdividido em seis subitens:
1. Deficiência;
2. Acessibilidade e Mobilidade – a base do Desenho Universal;
3. Barreiras Arquitetônicas no Espaço Urbano;
4. Os Direitos de Inclusão dos Deficientes no Espaço Urbano;
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5. O Indivíduo e sua percepção do Espaço Urbano e;
6. Diretrizes de Acessibilidade no Espaço Urbano.
O terceiro capítulo trata da metodologia proposta fundamentada na
normatização, em estudos e na aplicação de questionários realizados no Bairro Jardim
Universitário localizado na cidade de Maringá como também entrevistas com representantes
de Entidades e com Secretário de Planejamento Urbano do Município. O capítulo quatro traz
um breve histórico da origem da Cidade de Maringá como também a relação do Município
com a acessibilidade e a análise de inclusão do indivíduo com deficiência física ou motora no
Jardim Universitário. No quinto capítulo apresenta os resultados e análise dos levantamentos
de campo, questionário aplicado, avaliação de calçadas, rampas, mobiliário urbano, ponto de
ônibus, arborização. O capítulo seis refere-se considerações finais dos resultados encontrados
neste estudo e conclusão da proposta de acordo com os objetivos específicos que foram
identificados no início do estudo. O capítulo sete contém as referências bibliográficas
utilizadas para fundamentar deste estudo. Após o capitulo sete estão os anexos contendo: o
questionário aplicado; e os quadro e tabelas de avaliação do espaço físico.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo terá a conceituação teórica utilizada neste trabalho. O primeiro
conceito trata-se da definição de Deficiência focando a Deficiência física e motora. Após vem
os conceitos de acessibilidade e mobilidade – a base do desenho universal o qual visa sempre
projetar o espaço para todos. Na sequencia tem conceitos de barreiras arquitetônicas, a
percepção do indivíduo no espaço urbano e, finalizando, com as diretrizes de acessibilidade
no espaço urbano, questões que serão analisadas e aplicadas neste estudo, tendo como base a
NBR 9050/2004. Após será exposto os direitos de inclusão que os deficientes possuem diante
do espaço urbano. Na sequência vêm, os quais fazem parte do Desenho Universal.

2.1 DEFICIÊNCIA
Em definição, Costa e Corrêa (2009), definem deficiência em qualquer
comprometimento que afeta o indivíduo, limitando e o prejudicando em sua locomoção,
coordenação de movimentos, a fala, compreensão de informações, orientação espacial,
percepção e relacionamento com outras pessoas. A NBR 9050 de 2004 define que indivíduos
que tem deficiência são aqueles que possuem redução, limitação ou inexistência das
condições de percepção do ambiente ou de mobilidade e que possuem condições reduzidas ou
sem condições para a utilização de edificações, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e
elementos, tanto temporário como permanente. Todavia, o estudo abordará especificamente
indivíduos que possuem deficiência física ou motora.

2.1.1

Deficiência Física
Na conceituação, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas

(IBGE, 2011), Deficiente Físico é todo aquele que possui tetraplegia, paraplegia ou
hemiplegia permanente como também falta de membro ou parte dele. Geralmente estes
indivíduos necessitam de algum meio de locomoção auxiliar como cadeiras de rodas. Na
figura 02 está o exemplo de um indivíduo que utiliza cadeira de roda para se locomover. Os
únicos membros que ele consegue utilizar para se deslocar são os braços e as mãos isto o
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condicionam a ter certas limitações, na imagem mostra a dificuldade que um cadeirante tem
em conseguir vencer um desnível, um degrau.

Figura 02 – Cadeirante tentando sozinho subir desnível entre rua e calçada

Fonte: Site - direito para todos

Em edifícios como também no espaço urbano caso haja desníveis acima de
15 milímetros, de acordo com a NBR 9050/2004, devem existir rampas de acesso, pois um
indivíduo cadeirante não conseguirá se deslocar sozinho, necessitando de uma ou às vezes, até
mais pessoas, para que o levantem e o conduzam até vencer este obstáculo, para que ele
continue seu trajeto. Isto significa dependência, e o que os deficientes mais querem é tentar
serem mais independentes possíveis. Por isso há a necessidade de se ter locais de livre acesso,
sem obstáculos ou diferenças entre patamares com rampas com inclinações compatíveis para
que os cadeirantes possam subir sozinhos.

2.1.2

Deficiência Motora
Deficientes Motores, de acordo com o IBGE (2011), são indivíduos incapazes,

com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir obstáculos. São pessoas
que possuem certa independência, às vezes caminha com auxílio de apoios como bengalas ou
muletas porem possuem dificuldades em subir degraus, vencer desníveis, situações que
necessitariam de ajuda ou de outra pessoa ou de corrimãos e barras de apoio. A figura 03
mostra um indivíduo com deficiência motora que, utiliza muletas para se locomover, subindo
escada com o auxilio de corrimão. Devido a estas dificuldades, a NBR 9050/2004 estabelece a
necessidade de se ter em rampas e escadas apoios ou corrimãos para que estes indivíduos
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consigam seguir seu trajeto sem a necessidade de uma segunda pessoa o auxiliando, sendo
assim, levar uma vida o mais independente possível, ter o direito de ir e vir, como qualquer
outra pessoa.
Figura 03 – Deficiente Motor apoiando-se no corrimão ao subir escada

Fonte: Site de notícias da Rede Globo de Televisão

Todo tipo de deficiência tem suas particularidades. Observa-se que nos dois
casos, deve haver em um espaço urbano, calçadas acessíveis, com larguras aceitáveis a um
cadeirante, sem desníveis e com inclinações mínimas para que um indivíduo deficiente possa
ter independência em seu deslocamento pelo espaço urbano. Este estudo, portanto está focado
em deficientes físicos e motores, os quais possuem suas habilidades motoras restritas.
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2.2 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE: A BASE DO DESENHO UNIVERSAL

A acessibilidade é uma condição fundamental para que um indivíduo tenha
uma vida independente e participativa na sociedade. A NBR 9050/2004 define acessibilidade
como uma “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização
com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e
elementos”. Um local acessível representa a ausência de barreiras ao indivíduo também em
relação as suas capacidades sensoriais e funcionais, procurando não restringir nenhuma
participação do indivíduo a atividades do cotidiano.
Com a Convenção da ONU, se não houver acessibilidade significa que há
discriminação, condenável do ponto de vista moral e ético e punível na
forma da lei. (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
2007).

Tratar de acessibilidade corresponde atender possibilidades que cada indivíduo
ou grupo social possui em participar das atividades necessárias ou desejadas deslocando-se no
espaço urbano. (SANTOS, 2007). De acordo com a Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE (2006), a acessibilidade se traduz em
possibilidades que as pessoas deficientes têm em viver de forma independente participando
plenamente de todos os aspectos da vida, tendo acesso a oportunidades e igualdades com
relação ao transporte, ao meio físico, a comunicação e a informação, tanto na zona urbana
como na rural, identificando e eliminando obstáculos e barreiras. O CVI (2011) define que a
acessibilidade é impor possibilidades e condições para que haja a utilização, com autonomia e
segurança, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes
e dos meios de comunicação, envolvendo os meios físicos e os meios de comunicação.
Segundo Melo (2005), com relação ao deslocamento realizado por pedestres,
deve haver melhorias em acessibilidade e mobilidade focando sempre em instalação e
conservação de calçadas como também em tratamento de interseções com o tráfego e outros
modos. Ainda de acordo com Melo (2005) mobilidade associa-se à capacidade,
disponibilidade e potencialidade de cada indivíduo, dentro de suas limitações físicas,
econômicas e temporais, adequando-se aos modos e tecnologias oferecidas, em se deslocar ou
transitar pelo espaço urbano. Raia Jr (2000) define a mobilidade como a capacidade de um
indivíduo ou tipo de pessoa em se deslocar. De acordo com Guimarães (2009), os problemas
que causam falta de acessibilidade nas cidades podem ser atribuídos a ações mal planejadas,
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estragos recentes, falta de manutenção como também a ilegalidade e impunidade dos
infratores. O espaço é para todos, deve ser projetado para todos, tanto no âmbito do edifício
como no meio urbano. Faz-se necessário que o espaço seja desprovido de qualquer obstáculo
ou elementos que impeçam o indivíduo de circular e desfrutar do espaço em que ele se
encontra. Ainda, de acordo com Guimarães (2009), alguns itens devem ser prioridade para o
Município e deve ser cobrado pela sociedade como: respeitar a mobilidade no espaço dos
pedestres, como a travessia elevada da faixa de pedestre (Figura 04); reformas e adaptação de
vias; programas de controle de estacionamento incluindo locais adaptados direcionados a
estacionamento de deficientes como a figura 05.

Figura 04 – Faixa de pedestre elevada, facilitando o deslocamento pela via de pessoas com mobilidade
reduzida

Fonte: Marcelo Pinto Guimarães (2009)
Figura 05 – Exemplo ilustrativo de estacionamento acessível

Fonte: Marcelo Pinto Guimarães. (2009)
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Um ambiente acessível a todos faz parte do conceito de Desenho Universal, o
qual consiste na produção de serviços ou ambiente projetado para toda a população em geral
prevalecendo à igualdade, independência e conforto, sendo qual for suas capacidades. A NBR
9050/2004 refere ao desenho universal como um dispositivo que visa atender à maior variação
possível de características antropométricas e sensorias da população. Uma concepção de
espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas de forma
autônoma, segura e confortável, na sua máxima extensão possível, baseando-se em elementos
que compõe a acessibilidade.

2.2.1

A Origem do Desenho Universal
De acordo com Krahenbuhl e Battistella (2008), esta expressão Desenho

Universal (Universal Design) surgiu nos Estados Unidos da América em 1985, pelo arquiteto
Ron Mace que influenciou mudanças de paradigmas tanto no desenvolvimento de projetos
urbanos, arquitetônicos e de design. Ainda de acordo com Krahenbuhl e Battistella (2008),
este conceito surgiu devido a reivindicações de pessoas com deficiência os quais desejavam
maior democratização no uso dos espaços já que suas necessidades não eram contempladas
nos espaços projetados e construídos por profissionais como Arquitetos, Engenheiros e
Designers.
Mediante estas solicitações foram criados sete princípios básicos para o
Desenho Universal os quais são: uso equitativo do ambiente que traduz em acesso seguro a
um edifício através de rampas com corrimãos e guarda-corpo (Figura 06); uso flexível do
local, como prever em projeto possibilidades de deslocamento de paredes ou divisórias para
ampliar ambientes da edificação adequando à necessidade de cada morador (Figura 07); uso
simples e intuitivo como eliminar complexidade desnecessária e ser coerente com as
expectativas do usuário; informação de fácil percepção como tornar prático o uso de espaço
ou equipamentos; a tolerância ao erro, privilegiar sempre a segurança na concepção e projetos
de ambientes e na escolha dos materiais de acabamento (Figura 08); esforço físico mínimo
como dimensionar elementos e equipamentos para que sejam utilizados de maneira eficiente,
segura, confortável e com o mínimo de fadiga (Figura 09) e; dimensionamento de espaço para
acesso e uso abrangente como mobiliários adequados que permitam a um cadeirante, acesso a
todos os compartimentos com conforto e segurança.
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Figura 06 – Acesso seguro a um edifício através de rampas com corrimão e guarda-corpo

Fonte: Habitação de interesse social, 2008

Figura 07 – Projeto deve prever possibilidades de deslocamento de paredes ou divisórias para ampliar
dormitórios ou outros ambientes

Fonte: Habitação de interesse social, 2008

Figura 08 – Exemplo de segurança na escolha dos materiais de acabamento

Fonte: Habitação de interesse social, 2008
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Figura 09 – Exemplo de esforço físico mínimo ao desempenhar a abertura de uma janela

Fonte: Habitação de interesse social, 2008

Na Europa, o conceito de acessibilidade iniciou-se, de acordo com Krahenbuhl
e Battistella (2008), em 1977 sendo que o Conselho da Europa, com sede em Estrasburgo
promulgou a resolução destinada a adaptar as habitações e suas respectivas áreas circundantes
às necessidades das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Em outubro de 1987, a
Comissão Europeia financiou o desenvolvimento de um manual europeu com critérios sobre
acessibilidade. Em 1996 foi apresentado um novo projeto, o Conceito Europeu de
Acessibilidade (CEA), o qual foi traduzido em diversas línguas e utilizado por vários países.
Assim, em 2003, em Luxemburgo, foi apresentada uma versão atualizada do CEA assumindo
os conceitos do Desenho Universal. Isto fez com que a União Europeia introduzisse estes
princípios nos programas de formação das profissões relacionadas com a construção de
edifícios, redes viárias, equipamentos e mobiliários urbanos ou espaços abertos ao público em
geral. Já no Brasil, o conceito de Desenho Universal surgiu em 1980, de forma tímida, mas
com a vinda do ano de 1981, o qual foi declarado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) como o ano internacional das Pessoas com Deficiência, com isso este tema ganhou
repercussão no País e se fortaleceu favorecendo a criação de novas legislações e melhorias em
leis já existentes.
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2.3 BARREIRAS ARQUITETÔNICAS

Na definição, barreiras arquitetônicas são obstáculos construídos em edifícios
ou no espaço urbano que possam dificultar ou impedir o livre acesso ou a livre circulação de
pessoas que possuem algum tipo de incapacidade transitória ou permanente. (EMMEL;
CASTRO, 2003).
Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental consiste em qualquer
elemento natural, instalado ou edificado que impeça a aproximação,
transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano.
(NBR 9050, p. 02).

Em resumo, barreiras são obstáculos que impedem ou dificultam o acesso a
edifícios públicos ou privados, como também o acesso ou circulação do espaço urbano.
Podem ser involuntárias ou não. Podem surgir através da falta de informação, descaso ou
desrespeito as leis vigentes. Os obstáculos podem ser considerados: desníveis; degraus; alguns
equipamentos urbanos como praças, estacionamentos, parques, entre outros (NBR
9284/1986); Alguns mobiliários urbanos como telefones públicos, caixas de correio, bancas
de jornal, semáforos, lixeiras, placas de sinalização, entre outros. (NBR 9283/1986). Não
necessariamente uma praça pode ser considerada uma barreira arquitetônica e sim caso não
tenha acessibilidade ou possui obstáculos que impeçam o indivíduo de usufrui-la. Estas
barreiras devem ser identificadas para assim, exclui-las ou adapta-las para que ela não
prejudique o fluxo ou o funcionamento do local.
De acordo com a NBR 9050/2004, as barreiras arquitetônicas ou obstáculos
também podem ser exemplificados como: escadas sem corrimão ou guarda-corpo; ausência de
rampas de acesso para cadeirante; ausência de orelhão, caixa de correio ou extintores de
incêndio adaptados; falta de manutenção de ruas e calçadas, bueiros sem tampa ou grades de
proteção; desníveis em portas que ultrapassem 5 centímetros e; falta de abrigos para sol e
chuva nos pontos de parada de ônibus.
Exemplos que podem ser destacados, em se tratando de barreiras no espaço
urbano, estão nas figuras 10 e 11, onde o cadeirante não consegue transitar pela calçada
devido a uma obstrução através de materiais de construção ou um elemento vertical como um
poste de energia em seu trajeto.
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Figura 10 – Materiais de construção obstruindo o trajeto do cadeirante em calçada

Fonte: Tuca Monteiro, 2011.

Figura 11 – Poste de iluminação pública impedindo a passagem de cadeirante

Fonte: núcleo de noticias, 2011.

De acordo com Guimarães (2009), em uma cidade que possui barreiras
arquitetônicas, deve se dar prioridade a reformas que enfoque adaptações em edifícios onde
abrigam serviços de interesse público. Já para novas construções, já devem conter
acessibilidade obrigatoriamente a todos. Um espaço bem planejado se exime de qualquer
elemento que possa vir a se tornar um obstáculo futuro.
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2.4

OS DIREITOS DE INCLUSÃO DOS DEFICIENTES NO ESPAÇO URBANO

O espaço urbano, inicialmente surgia como aldeias, nômades, onde a economia
e a sociedade giravam em torno do comercio e da agricultura. Na época Medieval, ruas e
calçadas estreitas faziam parte das antigas cidades em que o deficiente era visto como um
indivíduo excluso da sociedade, sem serventia. Nestes casos eram mantidos isolados dentro de
suas próprias casas. De acordo com Benévolo (1999), as cidades se transformam quando as
indústrias e serviços já não são mais oferecidos por agricultores. Com o passar dos anos, já no
século XVI, eram vistas como espaço do progresso e ao mesmo tempo geravam desordem. No
século XVIII, inicia-se, ao projetar as cidades, a preocupação com o planejamento e a
racionalidade em seus projetos e suas construções (OLIVEIRA, 2002). Só a partir do século
XX que aparece a preocupação com a acessibilidade nos espaços urbanos, isto se deve ao
término da segunda guerra mundial. Araújo (2001) relata que devido às guerras houve o
aparecimento de pessoas amputadas, com problemas motores, auditivos e de visão, isto se
deve aos combates ocorridos fazendo com que o Estado torna-se um agente protetor e
reabilitador destas pessoas. Já no Brasil o motivo do aumento de deficientes, de acordo com
Araújo (2001), foi gerado devido a acidentes de trânsito, falta de alimentação e falta de
condições de higiene. Este aumento faz com que gere locais dispostos a reabilitar estas
pessoas, estes passam a perceber que não estão sozinhos e que não são indivíduos sem
serventia, podendo e devendo fazer parte da sociedade ativamente. Assim, as questões de
facilidade de acesso a edifícios e de deslocamento pelas cidades torna um dos aspectos
primordiais nas discussões entre governantes e entidades que reabilitam pessoas deficientes.
(CVI 2011)
Observa-se que normas e leis que conduzam a inclusão de deficientes na
sociedade existem, o que falta é fazer valer estes direitos. O espaço urbano deve ser um local
de fácil acessibilidade a todos, sem distinção. Um local onde o indivíduo tem seus direitos de
ir e vir preservados. Com isso há a necessidade de uma observação mais específica com
relação à questão da acessibilidade no meio urbano, para assim tornar um espaço mais justo e
acessível a todos. Possuir uma deficiência não torna o indivíduo incapaz de produzir ou de se
socializar. Estes paradigmas ainda persistem em pleno século XXI. A sociedade ainda hesita
em seu comportamento de pena e/ou caridade mediante pessoas com deficiência. Esta atitude
arcaica dificulta o processo de inclusão, pois ao se planejar ou projetar espaços, teimam ainda
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a ignorar fatores de acessibilidade, talvez porque custe mais, ou pelo tempo em que se estende
uma obra. Não se justifica. O indivíduo sendo mais bem orientado e com menos preconceito
faz com que gere naturalmente atitudes de inclusão e respeito pelo deficiente e a sociedade.
Pessoas com deficiência têm os mesmo direitos de ir e vir que pessoas sem alguma
dificuldade física ou motora. De acordo com Araújo (2001), em outros países, a questão de
leis e normativas a respeito de deficientes é escassa, porém as atitudes é que são válidas, o
respeito a estas pessoas é primordial para o Governo e a Sociedade. Enquanto que o Brasil é
um dos poucos países a ter normas abrangentes com relação a estes Direitos, porém é um dos
que menos impõe e exerce estas Normativas.
Em outros pontos, ressalta que uma sociedade inclusiva é definida pelo
respeito e valorização das diferenças; reconhece a igualdade entre as
pessoas; considera a diferença um princípio básico, o que torna inaceitável
qualquer tipo de discriminação, inclusive na arquitetura e no urbanismo;
reconhece que a vida de uma pessoa pode ser restringida pelo ambiente em
volta dela, pelo contexto urbano, edificações, enfim, pelo espaço construído.
(Krahenbuhl e Battistella, 2008)

2.4.1

Normatizações em Benefício dos Deficientes
Retrocedendo a décadas anteriores, de acordo com Assis, Pussoli, Lacerda

(1995) a primeira ementa Constitucional a mencionar os direitos dos Deficientes no Brasil foi
à de 1969. Em seu conteúdo enfatizava Barreiras Arquitetônicas, acesso a edifícios Públicos,
entre outros. A Emenda Constitucional nº 12, de 10 de outubro de 1978 que altera a
constituição Federal em Art. Único determina que: “É assegurado aos deficientes à melhoria
de sua condição social e econômica especialmente mediante: II – Assistência, Reabilitação e
Reinserção na vida econômica e social do país; IV – Possibilidade de acesso a edifícios e
logradouros públicos”. O ano de 1981 foi considerado o mais importante no que diz respeito à
busca dos direitos dos deficientes. Proclamado pelas Nações Unidas 1981 foi considerado o
“Ano Internacional das Pessoas Deficientes” que se objetivou em chamar atenção para criação
de planos de ação na tentativa de enfatizar a igualdade de oportunidades e reabilitação dos
deficientes. Em decorrência ao Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 1982 foi criado
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Programa Mundial de Ação para Pessoas com
Deficiência evidenciando ainda mais os direitos dos Deficientes. O CONADE, Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, em seu decreto de lei nº 7853 de 24
de outubro de 1989, art. 2º, V, a, determina que, na área das edificações, tem que haver “a
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adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias
públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o
acesso destas aos edifícios, a logradouros e aos meios de transportes”. Em 02 de dezembro de
1999 o Ministério da Educação divulga a Portaria 1679 que dispões a obrigatoriedade em
condicionar o acesso básico à mobilidade e a utilização de equipamentos e instalações das
instituições de ensino superior determinando a eliminação de barreiras arquitetônicas para
circulação do estudante permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo, construção de
rampas com corrimãos ou colocação de elevadores facilitando a circulação de cadeira de
rodas, entre outros. Em 2004 foi publicado o Decreto Federal 5296 que regulamenta as Leis nº
10.048, de 8 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, esta última
estabelece normas Federais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. No Decreto
de Lei Federal nº 5296/2004, em seu Artigo 10 diz que “a concepção e a implantação dos
projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal,
tendo como referência básica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação
específica e as regras contidas neste Decreto”. Já, segundo a NBR 9050/2004, que foi
originalmente criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas em 1985, todos os
espaços sendo eles edificações, mobiliários ou equipamentos urbanos que forem projetados,
construídos ou implantados, bem como também as reformas e ampliações de edificações e
equipamentos urbanos, devem atender ao disposto desta norma para que sejam considerados
acessíveis. Portanto, Normas e Leis existem, só bastam serem respeitadas e cumpridas. Entre
outras diversas Normas e Leis existentes que objetiva e ressalta a obrigatoriedade de fazer
valer os direitos dos deficientes, vale ressaltar algumas que tratam além dos direitos, questões
de acessibilidade e mobilidade, assim devem ser citadas: Decreto de Lei 9348/1986 institui a
CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração de Pessoas Deficientes); Decreto de Lei
7853/1989 que dispões sobre o apoio às pessoas deficientes, sua integração social; Lei
8213/1991 trata das cotas para deficientes em empresa; Decreto de Lei 914/1993 institui a
política nacional para a integração da pessoa deficiente; Decreto de Lei 8899/1994 concede
passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual; a NBR
15250/2005 a qual trata de acessibilidade em caixas de autoatendimentos bancário; NBR
14022/2006 trata de acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte
coletivo; NBR 15570/2009 trata de especificações técnicas para a fabricação de veículos de
características urbanas para transporte coletivo de passageiros; entre outras.
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2.4.2

Municípios e Acessibilidade
A acessibilidade condiz com o respeito ao cidadão que tem garantido por Lei

Federal nº 5296/2004, o direito em se deslocar pelo espaço urbano sem constrangimentos nem
obstáculos que possam existir ou serem colocados. A implantação desta lei é dever do
Município, porém deve contar também com a contribuição e fiscalização da sociedade local.
Marcelo Pinto Guimarães, professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), realizou um trabalho junto ao laboratório Adaptse pertencente a
UFMG, o qual constitui em um espaço de pesquisa e apoio a deficientes baseados na inclusão
destes na sociedade focando a eliminação de barreiras em edifícios e no espaço urbano. Este
trabalho tornou-se um livro que está sendo distribuído em várias Prefeituras pelo País. O livro
consiste em denotar diretrizes aos Municípios para que possam desempenhar suas funções
administrativas e gerenciais sempre focados na acessibilidade a todos. O conteúdo e os
conceitos deste livro servem também como exemplo e complementação deste trabalho. De
acordo com Guimarães (2009), o Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos
direitos humanos como universais e, para sua efetivação, todas as políticas públicas devem ser
baseadas na promoção da igualdade e oportunidades, no respeito à diversidade e na
consolidação de uma cultura democrática e cidadã. Para Guimaraes (2009) a acessibilidade é
para todas as idades, para todas as habilidades e em todas as cidades. É garantir o respeito à
mobilidade nos espaços dos pedestres e nos meios de transportes públicos. Acessibilidade nos
pontos turísticos das cidades facilitando o deslocamento e o conforto de todos e por fim, mas
não menos importante, a criação de escolas inclusivas. Para Guimaraes (2009), estas questões
são básicas e essenciais para qualquer Prefeitura. Isto envolve a administração Municipal,
pois pode atuar eliminando problemas e promovendo a inclusão social realizando campanhas
de esclarecimento sobre o assunto. O Brasil possui políticas e recursos para a implantação da
acessibilidade em edifícios e em cidades. Cabe às Prefeituras organizarem projetos de
crescimento melhorando a qualidade de vida local juntamente com a sociedade, obtendo
recursos e suporte financeiro para desenvolver a acessibilidade a todos. Qualquer
administração municipal pode usar estes recursos desde que esteja preparado para fazer o
melhor, porém sempre com a participação ativa da comunidade local.
Deve haver alguns critérios básicos no plano de gerenciamento de
acessibilidade. Algumas diretrizes devem ser seguidas, de acordo com Guimaraes (2009),
para que haja o mínimo de acessibilidade nas cidades como: respeito à mobilidade nos
espaços dos pedestres; reformas e adaptação de bairros existentes; vínculos entre os meios de
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transporte; programa de controle de estacionamento; acessibilidade em pontos turísticos e
edifícios públicos; crescimento da área urbana acessível; escolas e instituições inclusivas e;
estratégias, grupos e programas de ação para a conscientização da sociedade. Cabe à
prefeitura, seus órgãos de serviço e parceiros, multarem ou punir com todo o rigor perante a
lei, aqueles que construam calçadas com degraus desnecessários, obstruções, desníveis,
declividade irregulares e pisos escorregadios. Impedir que ocorra obstrução em calçadas por
postes, pilares, barracas de ambulantes, equipamentos, bancas de jornal e revistas, mesas e
cadeiras de bares, lixeiras e obras em andamento, evitando o impedimento no transito de
pedestres. A figura 12 ilustra o correto posicionamento dos equipamentos urbanos e fluxo de
pedestre no espaço urbano gerando acessibilidade a todos. Na figura 13 pode ser observado
um exemplo simples para gerar acessibilidade, quando há obras no espaço urbano o
responsável pela obra deve sempre promover a passagem direta e segura dos pedestres,
incluindo cadeirantes, colocando rampas e criando desvios pelas vias, totalmente sinalizadas,
indicando ao pedestre o sentido do desvio temporário.

Figura 12 – Modelo de acessibilidade no espaço urbano com o posicionamento de equipamentos e fluxo de
pedestres

&ĂŝǆĂĞůĞǀĂĚĂ
ĚĞƚƌĂǀĞƐƐŝĂ

&ĂŝǆĂ
ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ

ZĂŵƉĂĚĞ
ĂĐĞƐƐŽăĐĂůĕĂĚĂ

&ĂŝǆĂůŝǀƌĞ
ĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
WŝƐŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂů
Fonte: Desenho Universal:
Habitação de interesse social, 2008
ŶŽƉĂƐƐĞŝŽ

Fonte: Desenho Universal: Habitação de interesse social, 2008
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Figura 13 – Exemplo de acessibilidade de pedestre quando há a existência de obras em andamento no
espaço urbano

Fonte: Marcelo Pinto Guimaraes (2009)

Construir adaptações, segundo Guimaraes (2009), não traz os melhores
resultados. Por isto é necessário fazer adequações já no início do projeto ou da obra
oferecendo soluções originalmente pensadas para a acessibilidade ao invés de alterar um
edifício ou espaço existente. Portanto, deve haver adaptações como nas áreas dos pontos de
parada de ônibus (Figura 14), nas áreas de parada de veículos e nas áreas de estacionamento
de veículos, instalação de rampas nas calçadas, ao menos na direção da travessia de pedestre
ou em cada esquina. Reinstalação de equipamentos como postes, lixeiras, fora da área de
pedestre, recoloca-las em locais que mantenham a largura mínima de passagem que, de
acordo com a NBR 9050/2004 é de 1,20 metros. Como exemplo de esquina com guia
rebaixada esta a figura 15 onde as rampas ocorrem em ambos os lados e na direção da faixa
de pedestre.
Figura 14 – Ponto de parada de ônibus acessível

Fonte: Marcelo Pinto Guimaraes (2009)
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Figura 15 – Guia rebaixada nas esquinas facilitando o deslocamento dos pedestres

Fonte: Marcelo Pinto Guimaraes (2009)

São atitudes simples e conscientes para que as Cidades consigam ter o mínimo
de acessibilidade, contribuindo com a inclusão de deficientes em atividades sociais e
disponibiliza o transito destes pelo espaço urbano. Esta relação de dicas provenientes do
laboratório Adaptse serve não somente a todas as Prefeituras e a sociedade, mas também ao
profissional da área de Engenharia e Arquitetura. O objetivo principal é estabelecer uma
forma de encarar a acessibilidade direcionada a todos, porém não substitui Decretos de Leis
Federais, Leis Estaduais muito menos Normas Técnicas relacionadas à acessibilidade,
devendo sempre ser consultadas e aplicadas sobre qualquer aspecto.
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2.5

O INDIVÍDUO E SUA PERCEPÇÃO DO ESPAÇO

Lynch (1999) trata a construção da cidade como uma obra arquitetônica em
construção e em grande escala ocorrida no espaço e que só é percebida ao passar um longo
espaço de tempo, tratando-a como uma arte temporal. A cidade é uma organização em
mutação e com múltiplas possibilidades. Um espaço com muitas funções, construída por
muitas pessoas em um período de tempo relativamente rápido. A vivencia do indivíduo
sempre está ligado ao que ocorre ao seu redor como a sequências de elementos e as
lembranças de experiências passadas ocorridas no espaço urbano. Cada indivíduo possui
recordações de partes da cidade fazendo parte ativamente deste cenário. As características que
Lynch (1999) descreve, relacionadas à percepção do espaço pelo indivíduo, estão dentro de
cada ser humano. Estas sensações que são obtidas através do caminhar, em um trecho da
cidade, são armazenadas e descritas de formas diferentes por cada cidadão. Isto significa que
cada indivíduo possui uma visão a respeito da cidade em que está inserido. Uma imagem clara
do espaço urbano torna-se uma base importante para o desenvolvimento individual. Um
ambiente característico e legível, além de oferecer segurança também reforça a profundidade
e a intensidade da experiência Humana. As imagens de um determinado ambiente, para Lynch
(1999) são resultados de um processo bilateral entre o observador e seu ambiente.
Algumas funções fundamentais de expressão podem ser encontradas na cidade
como a circulação, o uso principal do espaço urbano e pontos focais chaves. Através destas
expressões Lynch (1999) separa cinco elementos físicos que determinam partes importantes e
que marcam mentalmente as pessoas os quais são: vias que são canais de circulação ao longo
dos quais o observador se locomove de modo habitual; limites que são elementos lineares não
usados como vias pelo observador; bairros são regiões médias de uma cidade dotadas de
extensão bidimensional; pontos nodais são pontos ou lugares estratégicos através dos quais o
observador pode entrar e; marcos que é outro tipo de referência, mas neste caso o observador
não entra neles. Estes elementos serão resgatados e aplicados na área de estudo.
Quando se faz necessário a realização de levantamento, captação de
informações e dados de um determinado local faz-se necessário também à utilização da
percepção espacial que este local induz ao indivíduo. Esta percepção condiciona aos
resultados e complementa os dados do levantamento. Estas sensações captadas do espaço
urbano, são fundamentais também para os resultados e conclusão deste trabalho. Porém, o
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observador em questão, possui parâmetros diferentes, pois se trata de deficientes que utilizam
cadeiras de rodas ou equipamentos como muletas para sua locomoção.
Ao considerar um ser humano que não necessita de nenhum meio de
locomoção para se deslocar, ou seja, utiliza suas pernas para seu deslocamento, este indivíduo
tem um campo de visão diferente de uma pessoa que utiliza cadeira de rodas para se deslocar
no espaço urbano. De acordo com os conceitos de Lynch (1999), cada indivíduo tem uma
percepção diferente do espaço em que está inserido, porém Lynch (1999) trata em seus
conceitos indivíduos considerados “padrão”, ou seja, que se desloca em pé. Portanto, o
cadeirante ou o indivíduo que necessita de equipamentos para locomoção seria uma vertente
diferencial de visão do espaço urbano, pois seu ponto focal e sua percepção diferem do padrão
da maioria dos indivíduos. Neste trabalho o objetivo é resgatar a visão e percepção do espaço
de deficientes que necessitam de equipamentos para se locomover como cadeiras e muletas.
Para eles a imagem da Cidade os parece mais complicada e perigosa isto se deve a falta de
acessibilidade ou a presença de barreiras arquitetônicas no meio urbano. Isto condiciona o
deficiente em ter uma atenção maior quando se desloca no meio urbano isto o condiciona a ter
maior sensibilidade e atenção que uma pessoa que não possui algum tipo de deficiência.
Um indivíduo cadeirante enxerga o espaço da mesma forma que uma pessoa
sentada, ou seja, a meia altura. Isto significa que seu ponto focal no horizonte está em volto a
1,10 metros de altura, portanto, de acordo com a NBR 9050/2004, este indivíduo possui o
cone de visão corresponde às medidas contidas na figura 16, diferentemente de uma pessoa
que caminha em pé, sendo o seu cone de visão, em média, de 1,50 metros, conforme a figura
17.
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Figura 16 – medidas do foco de visão de um indivíduo em posição sentada

Fonte: NBR 9050/2004
Figura 17 – medidas do foco de visão de um indivíduo em posição ereta

Fonte: NBR 9050/2004
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De acordo com Moschetta e Beloto (2007) a produção arquitetônica referência
o “homem padrão”, isto tem gerado projetos homogêneos, sem uma percepção crítica em se
tratando de experiências espaciais das pessoas com alguma deficiência. Segundo Tuan (1980),
ter experiência é aprender e compreender significa atuar no espaço e conseguir criar a partir
dele. Isto demonstra que um espaço deve haver uma condição maleável em sua estrutura, ou
seja, focando sempre direcionar sua estrutura funcional que haja benefício a todos. Os
conceitos do desenho universal e da arquitetura inclusiva vão além do atendimento às normas,
mas sim, a percepção do espaço.
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2.6 DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO URBANO

Bahia (1998) enfoca que a acessibilidade deve assumir um caráter holístico,
negando medidas de atendimento exclusivo e segregado, beneficiando todas as pessoas,
independente do seu padrão, fugindo ou não da normalidade estabelecida pela sociedade.
Cada indivíduo possui características diferentes, tanto entre as pessoas consideradas “padrão”
como as pessoas com alguma deficiência. Em se tratando de indivíduos que são considerados
“padrão” estas características são baseadas em medidas retiradas do próprio corpo humano, já
os deficientes tem suas medidas comprometidas de acordo com o tipo de deficiência que
possui. Devido a estes fatores, serão apresentados conceitos relacionados à origem da busca
por relações métricas para indivíduos considerados “padrão” como também as diretrizes de
medição utilizadas para o indivíduo que possui algum tipo de deficiência física ou motora
focando sempre na inclusão da pessoa no espaço urbano.

2.6.1

Sistemas Métricos
Qualquer indivíduo possui parâmetros básicos de medidas e estas se

relacionam diretamente com partes do corpo humano. Qualquer referência métrica
relacionando o indivíduo ao espaço edificado ou não, está baseada nos conceitos do modulor
(Figura 18). Em definição, de acordo com Possebon (2004), Modulor, é um sistema de
proporcionamento do espaço arquitetônico baseado em critérios geométricos (secção de
ouro1) oferecendo toda uma gama de dimensões, estas, por sua vez, estão relacionadas ao
corpo humano. Criado pelo Arquiteto francês de origem suíça Le Corbusier, as dimensões
externas aplicam-se aos detalhes diminutos dos instrumentos de precisão e à escala dos
grandes projetos de planejamento. Uma palavra composta a partir de module, o qual significa
unidade de medida e a palavra section d´or vinda de secção de ouro. Originou-se a partir de
indagações do Arquiteto Francês como a existência de uma carência de medida ou sistema
proporcionalizador e padronizados que satisfaçam a qualquer um e em qualquer parte do
mundo em questões de racionalidade, simplicidade na ordenação de cálculos e adequação à
escala humana para a arquitetura. O modulor em sua primeira versão, conforme a figura 19

1

Secção de ouro ou proporção áurea é uma constante real algébrica irracional, muito utilizada pela
pintura renascentista. Está envolvida com a natureza do crescimento. Trata da divisão de uma reta de
tal modo que o segmento menor está para o maior assim como o segmento maior está para o todo.
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tinha como base, um homem com 1,75 metros de altura já, na segunda versão, tem como base
um indivíduo com 06 polegadas ou 1,82 metros de altura. Através destas e outras medidas do
corpo humano pode ser criadas relações métricas facilitando assim o projetar para todos,
adequando o espaço ao ser humano. O modulor de Le Corbusier serviu como base para
diversos profissionais, principalmente na arquitetura, influenciando diversas pesquisas e
desenvolvimentos métricos. Ernst Neufert em seu livro “A Arte de Projetar em Arquitetura”
utiliza os conceitos do sistema modulor como base para explorar e divulgar medidas básicas
para se compor um projeto arquitetônico.

Figura 18 – Posições e características físicas utilizadas por Le Corbusier para compor o Modulor

Fonte: http://www.ionone.com/arclecorbu.htm

Figura 19 – Sistema métrico produzido por Le Corbusier – O Modulor

Fonte: http://www.arqhys.com/articulos/el-modulor-corbusier.html
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2.6.2

Diretrizes Para Deficientes Físicos e Motores
Baseados nos estudos realizados por Le Corbusier e em outros estudiosos na

área de construção de medidas antropométricas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
instituiu a NBR 9050 que tem como base modulações, medidas e critérios baseados nas
condições de pessoas com Deficiência. Sendo assim, priorizando a inclusão de deficientes
físicos e motores no espaço urbano, este trabalho terá como fator primordial a verificação e
aplicabilidade da acessibilidade no meio urbano do Jardim Universitário a NBR 9050/2004. O
modulo de referência que será adotado para um cadeirante projetado no piso será de 0,80
metros por 1,20 metros conforme a figura 20. Já pessoas em pé, o deslocamento adotado será
de 1,20 metros de frente e 1,20 metros de lateral, conforme figura 21.
Figura 20 – Dimensões do módulo de referência

Fonte: NBR 9050/2004
Figura 21 – Dimensões de deslocamento de pessoas em pé

Fonte: NBR 9050/2004

Uma pessoa em cadeiras de rodas circulando em linha reta necessita de 0,90
metros para que consiga trafegar em um passeio publico, porém a base referencial para este
estudo será um cadeirante com um acompanhante em pé ao seu lado necessitando no mínimo
de 1,20 metros de largura conforme a figura 22.
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Figura 22 – Largura para deslocamento em linha reta

Fonte: NBR 9050/2004

Quando um deficiente cadeirante deseja realizar manobras sem deslocamento,
as medidas necessárias para que giro ocorra são: para rotação de 90º deve ser de 1,20 metros
por 1,20 metros; quando for para uma rotação de 180º deve ser de 1,50 metros por 1,20
metros e; rotação para 360º o diâmetro deve ser de 1,50 metros. A medida de manobra
utilizada neste trabalho será para deslocamento de 90º com 1,20 por 1,20 metros conforme a
figura 23. Já a área de manobra com deslocamento, quando há a necessidade de mais espaço,
utiliza-se como referência o deslocamento de 90º conforme demonstração da figura 24.
Figura 23 – Área de manobra sem deslocamento para rotação de 90º

Fonte: NBR 9050/2004
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Figura 24 – Área de manobra com deslocamento para rotação de 90º

Fonte: NBR 9050/2004.

O módulo referencial com relação à altura em que um cadeirante necessita para
desenvolver atividades como utilizar uma lixeira ou um telefone público no espaço urbano,
por exemplo, deve ser de acordo com as medidas descritas na figura 25. Já as empunhaduras
que são os corrimãos ou barras de apoios deverão ter diâmetro de 3,0 a 4,5 centímetros
devendo estar afastado no mínimo 4,0 centímetros da parede ou do objeto onde está fixado.
Devem também sempre ultrapassar 30 centímetros nos fins de cada segmento de rampa ou
escada. (Ver figura 26).

Figura 25 – Alcance lateral manual – relação entre altura e profundidade de pessoas cadeirantes

Fonte: NBR 9050/2004
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Figura 26 – Imagem a esquerda - empunhadura para suporte de deslocamento. Imagens da

direita – avanço do corrimão em escadas e rampas

Fonte: NBR 9050/2004.

2.6.2.1 Sinalizações
Quanto às formas de sinalização, podem ser consideradas como: permanentes,
quando deve identificar comandos, diferentes espaços ou elementos de um ambiente;
direcional, quando indica a direção de um percurso ou a distribuição espacial dos diferentes
elementos de um edifício; de emergência, quando a sinalização indica rotas de fuga e saídas
de emergência e; temporárias, para indicar informações provisórias ou que podem ser
alteradas periodicamente. Estas informações são essenciais em espaços urbanos, mobiliários,
edificações e equipamentos urbanos, devendo ser aplicadas conforme a tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Aplicação e formas de comunicação e sinalização

Edificação/
espaço/
equipamentos

Mobiliário

Visual

Tátil

Permanente

X

X

Direcional

X

X (no piso)

De emergência

X

X

X

Temporária

X

Permanente

X

X (no piso)

X

Temporária

X

Sonora

Todo ambiente ou espaço que possui acessibilidade deve conter o símbolo
internacional o qual informa ao usuário que tanto os serviços como também os espaços, as
edificações, os mobiliários e os equipamentos urbanos são acessíveis a todos. Devem ser
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afixados em local visível ao público principalmente nos seguintes locais: entradas; área e
vagas de estacionamento de veículos; áreas acessíveis de embarque e desembarque; sanitários;
áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência; áreas reservadas para
pessoas em cadeira de rodas e; equipamentos exclusivos para o uso de pessoas com
deficiência. A simbologia é de caráter internacional e pode ser representada com a cor branco
sobre o fundo azul (figura 27 - a), na cor branco sobre o fundo preto (figura 27 - b) ou na cor
preto sobre o fundo branco (figura 27 - c). Sempre voltadas para o lado direito, sendo que
nenhuma modificação, estilização ou adição pode ser feita nestes símbolos. Quando há a
necessidade de se identificar locais que possuem rampas deve ser simbolizado de acordo com
a figura 28.
Figura 27 – (a) Desenho na cor branco sobre fundo azul. (b) Desenho na cor branco sobre fundo

preto. (c) Desenho na cor preto sobre fundo branco

(a)

(b)

(c)

Fonte: NBR 9050/2004

Figura 28 – Desenho de representação de rampas de acesso

Fonte: NBR 9050/2004

2.6.2.2 Pisos e Rampas
Os revestimentos do piso de acordo com a NBR 9050/2004, devem ter
superfícies regulares, estáveis, firmes e antiderrapantes que não provoquem trepidações em
qualquer dispositivo com rodas, como cadeiras de rodas. Admite-se para superfícies internas
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uma inclinação transversal de até 2% e para superfícies externas de 3% e para inclinação
longitudinal deve ser no máximo de 5%, quando são superiores a este valor já são
consideradas rampas devendo ter inclinação máxima de 8,33% a 12,5% este ultimo em casos
excepcionais. Estes desníveis devem ser evitados. Quando há desníveis e forem até 5,0
milímetros não demandam tratamento especial, porém, quando for superiores a 5,0 milímetros
e até 15 milímetros devem ser tratados em forma de rampa com inclinação máxima de 50%
(Figura 29), quando forem superiores a 15 milímetros, devem ser considerados degraus e ser
sinalizados conforme a NBR 9050/2004 (Figura 30).

Figura 29 – Tratamento de desníveis

Fonte: NBR 9050/2004

Figura 30 – Sinalização de alerta de degraus

Fonte: NBR 9050/2004

As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do fluxo
principal de circulação, porém, quando instaladas em rotas devem estar no sentido transversal
ao movimento e ter dimensão máxima de 15 milímetros em seus espaçamentos. (Figura 31)

Figura 31 – Exemplo de desenho de grelha

Fonte: NBR 9050/2004
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As tampas e caixas de inspeção e de visita devem ser firmes, estáveis e
antiderrapantes, estando totalmente nivelada com o piso onde se encontram. As rampas que
possuirem entre 6,25% e 8,33% de inclinação devem ser previstas áreas de descansos nos
patamares a cada 50 metros de percurso. Em ocasiões de reformas, em casos exepcionais, o
limite máximo de inclinação da rampa deve ser de 12,5%. Com relação à largura das rampas,
o recomendável é 1,50 metros, porém, é aceitável a largura mínima de 1,20 metros. No início
e término das rampas deve haver patamar com 1,50 metros de comprimento, isto o
recomendável, porém é aceitável a distância de 1,20 metros. Os corrimãos laterais devem
prolongar-se pelo menos 30 centímetros antes do início e após o término de cada rampa e as
alturas devem ser de 0,70 metros e 0,92 metros. Em calçadas e passeios no espaço urbano, a
inclinação não deve ultrapassar a 8,33% de inclinação longitudinal. Com relação à inclinação
transversal, não deve ultrapassar de 3%. As calçadas e passeios devem ter a largura mínima
livre de 1,20 metros e altura livre mínima de 2,10 metros. Devem ser completamento
desobstruídas e isentas de interferências como vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de
infraestrutura urbana e obstáculos proveniêntes de desníveis do imóvel tangente ao passeio
como, por exemplo, rampas de acesso de veículos que são colocados para fora do lote do
imóvel. Quando houver obras e há presença de tapumes na calçada, devem ser seguidas as
recomendações da figura 32.
Figura 32 – Sinalização de alerta de degraus

Fonte: NBR 9050/2004

2.6.2.3 Faixas elevadas e rebaixamento de calçadas
Quando forem insltaladas no leito carroçável, a faixa elevada de acordo com os
exemplos “d” e “e” posicionados na figura 33, deve ser sinalizada com faixa de travessia de
pedestres devendo ter declividade transversal de no máximo de 3%. Sua localização pode ser
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em esquinas ou no meio de quadras. Porém, de acordo com a NBR 9050/2004 a sua utilização
é recomendada em travessias com fluxo de pedestre superior a 500 (quinhentos) por hora e
fluxo de veículos inferior a 100 (cem) por hora como também em vias com largura inferior a
6,00 (seis) mestros.

Figura 33 – Imagem (a), vista superior de faixa elevada. Imagem (b), perspectiva da faixa elevada

(b)

(a)
Fonte: NBR 9050/2004

As calçadas devem ser rebaixadas aonde possui travessias de pedestres sendo
construída na direção do fluxo de pedestre, não devendo haver desníveis entre o término do
rebaixamento da calçada e o leito carroçável. A inclinação das calçadas rebaixadas não deve
ser superior a 8,33% e sua largura não deve ser menor que 1,20 metros. Devem ser dispostas,
quando estão em lados opostos, uma de frente para a outra. Na figura 34 podem ser
observados os modelos de guias rebaixadas que podem ser utilizadas. Na figura 35 estão
representadas as guias rebaixadas em esquinas, cruzamentos e no meio das quadras.

Figura 34 – Imagem (a) e (c) - vista superior exemplo de rebaixamento de calçada. Imagens (b) e

(d)-exemplo em perspectiva de rebaixamento de calçada

(a)

(b)
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(d)
(c)
Fonte: NBR 9050/2004

Figura 35 –vista superior - (a) exemplo de rebaixamento de calçada em esquinas e (b) no meio da quadra

(a)

(b)
Fonte: NBR 9050/2004

2.6.2.4 Vagas de Estacionamento para Deficientes
As vagas no perímetro urbano para deficientes, de acordo com a NBR
9050/2004 são de caráter municipal. As vagas devem conter: sinalização horizontal conforme
figura 36; contar com um espaço de circulação adicionals com no mínimo 1,20 metros de
largura; ter sinalização vertical para vias públicas e para vagas fora da via pública conforme a
figura 37; quando afastadas da faixa de pedestre, devem ter um espaço adicional para
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circulação da cadeira de rodas incluindo rampas de acesso à calçada; estar localizada de forma
a evitar a circulação entre veículos e; estar vinculada a rotas acessíveis que integrem os polos
de atração. Podem prever estacionamento com recuos nas calçadas para a saida de deficientes
do veículo (ver figura 38) como também o proprio estacionamento recuado no calçamento
como a figura 39.
Figura 36– Sinalização horizontal de estacionamento: (a) paralelo a calçada; (b) perpendicular a calçada;
(c)-em 45 graus com a calçada

(b)

(a)

(c)

Fonte: NBR 9050/2004
Figura 37 – Sinalização vertical de estacionamento para deficientes: a esquerda vias públicas e a direita
espaço interno

Fonte: NBR 9050/2004
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Figura 38 – Vagas de estacionamento para deficiente com recuo na calçada para acesso de deficientes

Fonte: NBR 9050/2004

Figura 39 – Vagas de estacionamento para deficientes recuadas utilizando o espaço da calçada

Fonte: NBR 9050/2004
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3

METODOLOGIA

A problemática da pesquisa é enorme em se tratando da inclusão social. Ainda
deve ser melhorados conceitos e opiniões da sociedade a respeito de acessibilidade e inclusão
de pessoas com deficiência em edificações e no meio urbano. Gerar o meio físico respeitando
o direito de ir e vir de todas as pessoas, independente de seu estado de saúde ou seu grau de
dificuldade temporário ou definitivo em se locomover.
Este trabalho tem como finalidade propor condições de acessibilidade a
deficientes físicos e motores no espaço urbano, mais especificamente no Bairro Jardim
Universitário localizado na cidade de Maringá. Para isso são considerados os conceitos de
Kevin Lynch relacionados à percepção do espaço como também as recomendações descritas
na NBR 9050/2004 que trata de acessibilidade de deficientes a Edificações, Espaços,
Mobiliários e Equipamentos Urbanos. A princípio foi realizados levantamentos no local
constituindo através de mapeamentos e fotografias resgatando assim a situação de
acessibilidade no bairro. Foi realizada uma tabela com as principais características, de acordo
com a NBR9050/2004, para gerar acessibilidade no espaço urbano (Tabela 02). Foram
verificadas questões quantitativas a respeito de rampas para deficientes nas esquinas ou meio
de quadras, quantidade de obstáculos nas calçadas e se estas possuem superfície regulares e
firmes, quantos edifícios comerciais com acessibilidade, entre outros. Assim conseguiu-se
obter valores em percentuais com relação à quantidade de elementos que estão fora da
NBR9050/2004. A região foi separada por segmentos de quadras, ou seja, uma quadra possui
04 segmentos de ruas, totalizando em 38 segmentos de quadra, e assim cada trecho recebeu as
avaliações contidas na tabela 02.
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Tabela 2 – Modelo de formulário para avaliação das diretrizes de acessibilidade
/ZdZ/^^^//>/EK^WKhZEKWZϯϴ^'DEdK^
>^^dh^K/ZZK:Z/DhE/sZ^/dZ/KKZKKD
EZϵϬϱϬͬϮϬϬϰ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ
ŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞ
ĐĂĚĞŝƌĂŶƚĞͲϬ͕ϴϬŵ;ůŝǀƌĞͿ
ŽŶĚŝĕĆŽĚĞĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞƉĞƐƐŽĂĞŵƉĠĂŽůĂĚŽ
ĚĞĐĂĚĞŝƌĂŶƚĞͲϭ͕ϮϬŵ;ůŝǀƌĞͿ
ŽŶĚŝĕĆŽƉĂƌĂŵĂŶŽďƌĂƐĞŵĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ
ϭ͕ϮϬǆϭ͕ϮϬŵ;ĞƐƋƵŝŶĂƐͿ
ŽŶĚŝĕĆŽĚĞŵĂŶŽďƌĂĐŽŵĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ
ϭ͕ϲϬǆϮ͕ϬϬŵ;ĞƐƋƵŝŶĂƐͿ
^ŝŶĂůŝǌĂĕĆŽͲƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
WŝƐŽĐŽŵƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƌĞŐƵůĂƌ
WŝƐŽĐŽŵƐƵƉĞƌĨşĐŝĞƐĨŝƌŵĞƐ
WŝƐŽĐŽŵƐƵƉĞƌĨşĐŝĞĂŶƚŝĚĞƌƌĂƉĂŶƚĞ
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƉŝƐŽƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĂŝŽƌƋƵĞϯй
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽĚŽƉŝƐŽůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůŵĂŝŽƌƋƵĞϱй
/ŶĐůŝŶĂĕĆŽŵĂŝŽƌƋƵĞϱйƋƵĞƐĞƚƌĂĚƵǌĞŵƌĂŵƉĂ
ĂůĕĂĚĂƐĞƉĂƐƐĞŝŽƐ͕ĂůƚƵƌĂůŝǀƌĞĚĞϮ͕ϭϬŵ
ĂůĕĂĚĂƐŝƐĞŶƚĂƐŶŽƐĞƵƚƌĂũĞƚŽĚĞ͗ǀĞŐĞƚĂĕĆŽ͖
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƵƌďĂŶŽ͖ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ƵƌďĂŶĂ͖ŽďƐƚĄĐƵůŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĚĞƐŶşǀĞŝƐĚŽ
ŝŵſǀĞůƚĂŶŐĞŶƚĞĂŽƉĂƐƐĞŝŽ
WƌĞƐĞŶĕĂĚĞŽďƌĂƐĐŽŵƚĂƉƵŵĞƐͲƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƌĂŵƉĂƐ
ĞĚĞůŝŵŝƚĂƌƚƌĂũĞƚŽĨŽƌĂĚŽƉĂƐƐĞŝ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ƐŝŶĂůŝǌĂĚŽ
&ĂŝǆĂĞůĞǀĂĚĂĞŵĞƐƋƵŝŶĂŽƵŵĞŝŽĚĞƋƵĂĚƌĂ
ĂůĕĂĚĂƌĞďĂŝǆĂĚĂ;ƌĂŵƉĂͿĂŽŶĚĞŚĄƚƌĂǀĞƐƐŝĂĚĞ
ƉĞĚĞƐƚƌĞ
&ĂŝǆĂĚĞƉĞĚĞƐƚƌĞ
ZĂŵƉĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞŶƚƌŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐ

WĞƌĐĞŶƚƵĂů

Após realizou-se a aplicação de questionários direcionados tanto ao público
alvo, os quais são os deficientes fisicos e motores como também pessoas sem deficiencias que
residem ou utilizam o espaço urbano do Jardim Universitário. A definição em questionar tanto
deficientes como pessoas sem deficiências se deve a obtenção de resultados mais abrangentes
em se tratando da percepção do espaço como também das condições de acessibilidade vistas
por pessoas com necessidades diferentes. Com as respostas obtidas através dos questionários
foi possível avaliar e obter indicativos da relação de pessoas com ou sem deficiência no
espaço urbano do Jardim Universitário, sua percepção do espaço, a qualidade visual do local,
qual a identidade do local, a frequência de utilização do espaço, os motivos de utilização, a
facilidade ou não em transitar pela região e a situação de manutenção e acessibilidade em que
se encontram passeios, mobiliários equipamentos e vias do Bairro. Foi realizada também
entrevistas com secretário do Município e com representantes de instituições.
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3.1 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Como complemento da metodologia foi elaborado dois questionários “A” e
“B”. As pessoas foram definidas primeiramente de acordo com indicação de entidade de
reabilitação que apresentou indivíduos que possui algum tipo de deficiência física ou motora e
que utiliza o espaço destinado ao Estudo. Os demais entrevistados foram definidos pelo
posicionamento de sua moradia mediante o Bairro como também indivíduos que necessitam
se deslocar pelo local frequentemente. Ambos os questionários foram aplicados a 40 pessoas e
destas, 09 foram deficientes que residem ou transitam pelo local, 16 foram pessoas que
utilizam o espaço urbano, uns a trabalho outros apenas como transito e 15 pessoas que
residem no local de estudo. Os questionários foram entregues juntamente com o mapa da
região contendo as ruas e os segmentos de quadras estipulados para o desenvolvimento do
estudo. Foram aplicados a cada indivíduo e este com suas próprias palavras descreveram e
responderam o que estava sendo solicitado no mesmo sempre com o apoio e orientação do
pesquisador que se dispôs a qualquer dúvida e necessidade de compreensão do entrevistado.
Ao conclui-los, foram devolvidos ao pesquisador para a conclusão deste trabalho. O primeiro
questionário A, refere-se à percepção do espaço que cada indivíduo possui. Utilizando os
métodos de Kevin Lynch contidos em seu livro “A Imagem da Cidade” obteve-se as
definições mentais e as sensações do espaço físico de cada indivíduo. Estes elementos,
segundo Lynch (1999), são classificados em cinco tipos: vias; limites; bairros; pontos nodais;
marcos. O segundo questionário, B, teve como referência o questionário aplicado por Rakelly
Giacomo Mercado em sua dissertação de Mestrado com o título “Acessibilidade e Mobilidade
de Cadeirantes no Transporte público Urbano de Maringá”. A aplicação do questionário “A”
foi conhecer e obter uma percepção e avaliação das pessoas com ou sem deficiência diante do
espaço urbano do Jardim Universitário da cidade de Maringá no que se diz respeito aos
aspectos sensoriais e de acessibilidade do Bairro. Diante da dificuldade em conversar com os
deficientes que necessariamente utilizam o Bairro, foi aplicado não somente a deficientes
físicos e motores, mas também foi aplicado a pessoas sem deficiência que utilizam o espaço
do Jardim Universitário. Os questionários serviram para conhecer os frequentadores do
Bairro, os deficientes ou algum parente ou conhecido, a frequência em que estes utilizam o
espaço urbano do Jardim Universitário e para quais finalidades.
As questões apontadas no primeiro questionário referem-se à percepção do
espaço, sensação que cada indivíduo possui ao transitar pelo local, os pontos principais e que
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podem ser destacados do Bairro. Estas sensações servirão para a conclusão da percepção geral
que o Bairro transmite a sociedade. Os entrevistados tiveram o apoio do pesquisador com
relação a dúvidas e conceitos que por ventura não obtinham este conhecimento. O segundo
questionário serviu para avaliar as condições físicas do espaço urbano do Jardim Universitário
remetendo a qualidade do espaço em questões de acessibilidade, a presença de barreiras e
obstáculos com: situação das calçadas, tanto no seu dimensionamento como situação do piso e
obstáculos em seu trajeto; como se encontram o mobiliário urbano como lixeiras, telefones
públicos, se estes possuem acessibilidade; entre outros.
Com relação ao fluxo e a acessibilidade do local, foram apresentadas questões
para que as pessoas avaliassem o grau de relevância dos itens como: se os passeios (calçadas)
estão inadequados para atender o fluxo de pedestre; falta de piso (revestimento), piso
inadequado ou mau estado de conservação; entre outros. Como o objetivo deste questionário
foi resgatar a opinião das pessoas tanto com deficiência ou não e que utilizam o espaço
público do Jardim Universitário para assim, avaliar e propor adequações de melhoria do
espaço em questões de acessibilidade e fluxo, as identidades das pessoas foram preservadas,
evitando assim a sua exposição.
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3.2 ENTREVISTAS – ENTIDADE E MUNICÍPIO

Para complementar este trabalho foi realizado entrevistas com o representante
do Centro de Vida Independente de Maringá (CVI) que auxilia e encaminham deficientes a ter
uma rotina de vida independente, valorizando-o como individuo, e com o Secretário de
Controle Urbano e Obras Públicas do Município de Maringá, com o intuito em recolher dados
e conhecer projeto de acessibilidade tanto para a cidade de Maringá como no Bairro Jardim
Universitário, caso existam. Na entrevista com o representante do CVI, os questionamentos
foram a respeito: do trabalho realizado pela entidade; a quantidade de deficientes que a
entidade auxilia; as principais dificuldades em que os deficientes relatam ao utilizar o espaço
urbano de Maringá; quantos deficientes físicos e motores residentes ou que utilizam o bairro
do Jardim Universitário e que frequentam a entidade; as dificuldades que os deficientes
relatam ao utilizar o Jardim Universitário e; o que o Município tem contribuído com a
Entidade em se tratando de melhorias de acessibilidade, tanto no Jardim Universitário como
na cidade de Maringá. A entrevista com o Secretário de Controle Urbano e Obras Públicas do
Município de Maringá foi realizada com o intuito de conhecer: o que o Município tem feito
para tornar a cidade de Maringá mais acessível; quais os projetos em fase de implantação e
projetos futuros que o Município possui para o espaço urbano de Maringá e para o bairro do
Jardim Universitário a respeito de acessibilidade e melhorias sempre com o objetivo focados
na acessibilidade e no fluxo de deficientes físicos e motores.
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3.3 FORMULÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM CAMPO

Após a aplicação dos questionários a 40 (quarenta) pessoas que moram ou
transitam pelo local e após a conclusão da entrevista com Entidade e Município, foi aplicado
um formulário a estas mesmas 40 (quarenta) pessoas. Este formulário que se encontra no final
desta dissertação, Apêndice C, teve com foco principal as características físicas do local
mediante a situação de manutenção ou acessibilidade. Este foi elaborado com o intuito de
avaliar mais especificamente itens presentes no espaço urbano no que diz respeito à
acessibilidade, através de notas que vão de zero a dez, onde a nota zero consiste que o item
não existe e a nota dez condiz que o item está em perfeitas condições (Ver tabela 3).

Tabela 3 – Intervalo de notas aplicadas no formulário

NOTAS

CONCEITO

0 (zero)

inexistente

1e2

Péssimo

3e4

Ruim

5e6

Regular

7e8

Bom

9 e 10

ótimo

A avaliação foi separada por ruas da região, portanto cada rua do Bairro
recebeu notas a respeito da qualidade de quesitos de acessibilidade. A tabela 3 mostra um dos
formulários aplicado na Rua Professor Lauro Eduardo Werneck. Os outros formulários
seguem o mesmo conteúdo, porém específico para cada Rua do Bairro. As demais Ruas
também receberam notas as quais geraram uma média que possibilitou um percentual geral da
qualidade de acessibilidade do Jardim Universitário de acordo com os entrevistados. Após a
obtenção dos dados estes foram compilados e analisados para a conclusão deste estudo.
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Tabela 4 – Modelo de formulário para avaliação do espaço urbano do Jardim Universitário

NOTAS ATRIBUÍDAS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO URBANO

Rua Professor Lauro Eduardo Werneck
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada
veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios
comercias
Acesso com acessibilidade em edifícios
residenciais
Mobiliário urbano – lixeiras, telefones
públicos, ponto de ônibus
Sinalização (comunicação visual) no espaço
urbano

0

1

2

3

4

5

6

7

NOTAS
8 9 10
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4

ESTUDO DE CASO

O local do estudo destina-se ao Bairro Jardim Universitário, localizado na
Cidade de Maringá, a qual se localiza na parte Noroeste do Estado do Paraná (Figura 40).
Considerada de médio porte contém uma população de aproximadamente 357.177 mil
habitantes, dados coletados através do censo realizado pelo IBGE em 2010. Foi criada em 10
de maio de 1947 como Distrito de Mandaguari e elevada em município em 14 de novembro
de 1951. (MERCADO, 2008).

Figura 40 – Localização da Cidade de Maringá no Brasil e no Estado do Paraná

Maringá
Brasil

Paraná

Fonte: site maringá.com - modificado pela autora

A cidade teve um Planejamento Urbano inicial realizado por Jorge de Macedo
Vieira em meados dos anos quarenta. Em seu traçado inicial, apresentaram-se os elementos
que vão inserir no discurso da Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP) e alardear a
vanguarda e a modernidade de seu plano (CORDOVIL, 2008). A CTNP que mais tarde tornase Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), foram os desbravadores das
terras do norte do Estado do Paraná. De acordo com Cordovil (2008), diante de uma região de
terras fartas e promissoras e que não possuía características nem qualidades individuais, o
intuito estava na diferenciação das demais cidades e sobre tudo criar individualidade. Foi
concebida baseada nos conceitos de “cidade-jardim2”, aonde Jorge de Macedo Viera a projeta
2

O conceito urbanístico das cidades-jardim foi criado no final do século XIX, pelo urbanista inglês
Ebenezer Howard e trazido para o Brasil por meio dos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker. Este
conceito baseia-se em bairros planejados sendo que a prioridade é a baixa densidade de ocupação, com
ampla arborização distribuída por praças, arruamentos e jardins internos e distribuição ordenada dos
serviços e transporte e circulação racional de veículos.
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com a presença de vários parques e elementos urbanísticos que vão conferir uma qualidade
diferenciada como o desenho das principais avenidas e ruas amplas e canteiros centrais,
aproveitando a topografia do local, as rotatórias-jardins nos principais cruzamentos viários e,
sobretudo, a farta arborização em quase toda a cidade (Figura 41). Em seu plano original, a
Cidade setoriza regiões denominadas em Zonas que são: Zona 01, o centro da cidade; Zona
02, a parte residencial principal; Zona 03 designa a vila operária; as Zonas 04, 05 e 08 designa
a parte popular da cidade; Zona 07, área residencial e; Zona 10 designa a área industrial da
Cidade. Todas projetadas em torno de um eixo ferroviário no segmento leste a oeste e que
divide a cidade em Norte e Sul.

Figura 41 – Projeto da Cidade de Maringá realizado por Jorge de Macedo Vieira

Fonte: Arquivo pessoal da Autora
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4.1 A CIDADE DE MARINGÁ: QUESTÕES DE ACESSIBILIDADE

Em 2004 foi publicado o Decreto Federal 5296 que regulamenta as Leis nº
10.048, de 08 de novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, esta última
estabelece normas Federais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. No Decreto
de Lei Federal nº 5296, em seu Artigo 10 diz que “a concepção e a implantação dos projetos
arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como
referência básica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as
regras contidas neste Decreto”. Isto evidencia que o Município tem a responsabilidade em
adequar à cidade deixando-a totalmente acessível a todos.
O número de deficientes físicos e motores na cidade de Maringá, de acordo
com o IBGE através do censo realizado no ano de 2000, são de 13.184 pessoas, o equivalente
a 4,57% da população. Deste, deficientes físicos totalizam 1.386 pessoas (0,48%). Indivíduos
que possuem falta de membro ou parte dele são 737 pessoas e correspondem a 0,26% da
população. Os deficientes motores totalizam 11.061 pessoas, o equivalente a 3,83%, sendo o
mais representativo dos três. Números expressivos que mostram a necessidade de viabilizar a
acessibilidade em toda a Cidade. Maringá têm se esforçado para se adequar a este conceito.
Em 2011 foram realizadas alterações no código de obras do município, a Lei Complementar
335/1999, que determinava poucos itens a respeito de acessibilidade, porém na Lei
Complementar 910/2011, que substitui a Lei 335/1999, as alterações realizadas pautaram mais
as questões acessibilidade em edificações do que no espaço urbano. Os edifícios públicos em
sua maioria já possui acessibilidade, os que não possuem serão ou estão sendo adaptados. As
praças e locais turísticos também estão recebendo tratamento para se adequar as Normas de
acessibilidade. De acordo com o Censo realizado pelo IBGE em 2010, Maringá esta
posicionada em primeiro lugar entre as cidades do Estado do Paraná com relação às condições
de suas calçadas, arborização e acessibilidade. Em relação à pavimentação asfálitca, a Cidade
se posiciona em terceiro lugar e com relação à iluminação pública ficou em segundo lugar do
Estado. Este bom índice de qualidade em infraestrutura pode ser devido ao bom Planejamento
inicial que a Cidade teve em sua origem. Nas figuras 42 e 43 podem ser observados alguns
procedimentos que comprovam que a Cidade tem se preocupado com acessibilidade no
espaço urbano como guias rebaixadas em esquinas, travessia com canteiro central rebaixado
fazendo ligação entre as esquinasem e faixa de pedestre nivelada com a altura da calçada.
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Figura 42 – Acessibilidade em Maringá: Imagem esquerda, Av. Tiradentes com Av. Papa João

XXIII – rampa em todas as esquinas; Imagem à direita, Av. XV de Novembro com Av. Paraná –
canteiro rebaixado de ligação entre quadras

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 43 – Acessibilidade faixa elevada Av. Guedner

Fonte: Fonte: Jornal O Diário

Já a figura 44, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura
Municipal de Maringá, mostra uma das 390 rampas préfabricadas que a Prefeitura adquiriu
em 2008 a quais foram implantadas em vários locais da Cidade, principalmente no centro. Na
figura 45 é apresentada a imagem dos funcionários da Prefeitura executando rampas de acesso
no canteiro central da Avenida Brasil.
Figura 44 – Acessibilidade, rampas na Av. XV de Novembro com Av. Duque de Caxias

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá
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Figura 45 – Acessibilidade, execução de rampas Av. Brasil com Av. Getúlio Vargas

Fonte: http://angelorigon.com.br/2012

O Censo de 2010 revela também que 17,19% dos 107.673 domícilios
localizados em Maringá possuem rampas de acessibilidade para cadeirantes. Este índice é
considerado razoável, porém, considera-se uma vitória e mostra que a conscientização da
inclusão está crescente na cidade. De acordo com o Jornal O Diário, em sua edição de 16 de
maio de 2012, as escolas Municipais e Estaduais da cidade de Maringá estão sendo
reformadas e adaptadas priorizando construção de rampas ou instalação de elevadores. Dos 31
estabelecimentos de ensino Estadual de Maringá, 14 deles não contam com nenhum item de
acessibilidade exigido pela NBR 9050/2004 e das 45 escolas Municipais, atualmente, 14 delas
estão passando por reformas que obedecem as Normas. O levantamento realizado pelo Jornal
O Diário de Maringá em 19 de fevereiro de 2012, para avaliar e verificar a real situação de
acessibilidade nas escolas Estaduais, porém não foi muito animador, como pode ser
observado na figura 46. O levantamento só revela o descaso da inclusão de alunos deficientes
nas escolas Estaduais.
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Figura 46 – Levantamento de acessibilidade em Escolas Estaduais de Maringá

Fonte: Jornal O Diário

Na região central como as Avenidas Brasil, XV de Novembro e Tiradentes
possuem em sua maior parte esquinas com guias rebaixadas. Porém ainda falta muito para ser
uma Cidade totalmente acessível, pois muitas dessas guias rebaixadas não possuem sequência
com rampas em seu trajeto (Figura 47) ou não estão nas diretrizes da NBR 9050/2004. Em se
tratando dos edifícios comerciais, alguns estão sendo adaptados, porém a maioria ainda reluta
em deixar seus edifícios acessíveis, esta atitude impossibilita cadeirantes em frequentar as
lojas comerciais do centro da Cidade. (Figura 48)
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Figura 47 – Falta de continuidade de acessibilidade e inadequação de rampa de acordo com a

NBR 9050 na Rua Mario C. Urbinat

Fonte: Arquivo autora
Figura 48 – Falta de acessibilidade no comércio de Maringá

Fonte: Arquivo autora

Observa-se o interesse do Municício em tornar a Cidade cada vez mais
acessível, porém ainda que a Cidade de Maringá tenha sido considerada a primeira no Estado
em se tratando de conservação de calçadas, ainda se encontra no centro da Cidade calçadas
em péssimas condições, ponto de ônibus sem nenhuma acessibilidade, entre outros. Esta
conduta pode ser observada na figura 49. A questão está na localização destas calçadas as
quais estão em regiões bem movimentadas, próxima a clínicas e hospitais. Tem que haver
uma conscientização maior destes proprietários e mais fiscalização dos órgãos competentes
para que esta situação melhore. Na Avenida São Paulo a situação é divergente, pois o que se
constata na esquina com a Avenida Tiradentes é que em uma das esquinas possui duas rampas
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uma ao lado da outra utilizando a mesma faixa de pedestre (Figura 50) enquanto na outra
esquina, paralela a mesma, não possui nenhuma rampa tanto na esquina como no canteiro
central impossibilitando um cadeirante atravessar a Avenida (Figura 51).

Figura 49 – A esquerda, ponto de ônibus sem acessibilidade. À direita, calçadas em péssimo

estado, sem condições de acessibilidade

Fonte: Blog de Andrea Berger

Figura 50 – Duas rampas na mesma esquina. Av. São Paulo com Av. Tiradentes

Fonte: Arquivo autora, 2012
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Figura 51 – Falta de acessibilidade. Ausência de ramas na Av. São Paulo com a Av. Tiradentes

Fonte: Arquivo autora, 2012
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4.2 JARDIM UNIVERSITÁRIO – ÁREA DE ESTUDO

A primeira legislação urbanística da Cidade de Maringá, na forma de Código
de Posturas e Obras, após o projeto inicial feito por Jorge de Macedo Vieira, foi a Lei nº
34/59, aprovada em 31/10/1959 e, de acordo com Cordovil (2008), foi uma lei que incentivou
a expansão urbana surgindo novos loteamentos nos limites da Cidade, ultrapassando o
perímetro urbano do plano inicial. A consequência dessa lei foi à segregação da cidade e com
o intenso crescimento urbano, a partir da década de 60, faz com que a população de baixa
renda se desloque do centro para além dos limites Norte do plano inicial. Isto faz com que a
cidade que foi toda projetada com amplas ruas, avenidas e calçadas, não tenha em seus novos
loteamentos a preocupação com quesitos que foram executados no plano inicial, resultando
assim alguns loteamentos com ruas e calçadas estreitas. Assim surge o loteamento Jardim
Universitário o qual pode ser visualizado em imagem superior pela figura 52. O loteamento
está inserido no bairro Zona Sete da Cidade de Maringá. Um loteamento predominantemente
residencial e que, de acordo com Barreto (1999), tem sido alvo constante de incorporadores e
construtores interessados na verticalização do Bairro. Com o aumento populacional e a
especulação imobiliária torna o Jardim Universitário um bom local para se investir, porém sua
infraestrutura e subestrutura, tanto de vias como passeios, não suportaria este aumento
significativo em sua população. A verticalização está surgindo vertiginosamente, porém as
“infras” e “subs” estruturas continuam as mesmas.

Figura 52 – Vista aérea do Jardim Universitário em Maringá

Fonte: Google Earth, modificado pela autora, 2012.
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O Bairro possui uma densa população, tanto famílias fixas no local como
estudantes que residem periodicamente. A proximidade com a Universidade Estadual de
Maringá torna o loteamento importante para a cidade, tanto no âmbito educacional como no
fator econômico. A figura 53 mostra a relação do Loteamento com seu entorno e a cidade de
Maringá. Pode ser observada na imagem a sua proximidade com a UEM e a Vila Olímpica,
local de eventos esportivos tanto regionais como nacional.
Figura 53 – Localização do Jardim Universitário com relação ao seu entorno

Fonte: Google Earth, modificado pela autora, 2012.

No local foi realizados estudos a respeito de identificação de barreiras
arquitetônicas como também o mapeamento de pontos com ou sem acessibilidade. Foram
coletados dados sobre barreiras a fim de readequá-las ou se for o caso, elimina-las para
facilitar o fluxo ou a acessibilidade. Nas vias públicas como calçadas e pavimentação foram
levantado questão de acessibilidade, presença de desníveis ou fragmentação de calçadas,
entradas das edificações, tanto residencial como edifícios comerciais se possuem acessos
através de rampas. As situações das árvores e sua influência no meio físico como raízes ou
galhos baixos. Faixas de pedestres se estão coerentes com as guias rebaixadas. Comparar o
que o Município já implantou na cidade, em se tratando de inclusão e acessibilidade, com o
que o bairro Jardim Universitário possui ou necessita. Enfim, foram coletados questões de
acessibilidade na área de estudo sempre baseados na NBR 9050/2004.
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4.2 LEVANTAMENTO

Neste subcapítulo serão apresentados dados que foram coletados na área de
estudo sendo representados através de materiais fotográficos, levantamentos, mapas de
identificação e elementos de acessibilidade. De acordo com estes levantamentos, se observar
predominantemente a ausência da aplicação da NBR 9050/2004 no que diz respeito à
acessibilidade do Espaço Urbano como também aos acessos a edifícios comerciais e
residenciais. Para facilitar o levantamento e como metodologia em captação de informações
foi utilizado o mapa da região cedido pela Prefeitura Municipal de Maringá com
fragmentações da área por segmentos de quadra, ou seja, cada quadra foi seccionada em
trechos pertencentes às mesmas totalizando um número de 38 (trinta e oito) segmentos de
quadras conforme a imagem 54. As ruas do bairro são estreitas e só as vias principais
possuem sentido único. As calçadas em sua maioria são estreitas possuindo obstruções como
árvores, degraus e rampas de veículos de residências para fora do limite do lote o que
impossibilita totalmente o deficiente físico ou motor em circular pelas calçadas do Bairro.
O Jardim Universitário é composto pelas Ruas: Professor Lauro Eduardo
Werneck; Professor Carlos Weiss; Professor Ney Marques; Bragança; Professor Antônio de
S. Rosa; Professor Oberon F. Ditter; Paranaguá; Itamar Orlando Soares; Mario C. Urbinati e;
Guido Inácio Bersch. Salientando que há uma rua que não possui nomenclatura definida. A
figura 41 mostra o mapa com a nomenclatura e localização das Ruas.
Figura 54 – Delimitação do loteamento Jardim Universitário

Fonte: Arquivo autora, 2012
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Os cruzamentos que merecem destaques com relação ao alto fluxo de pedestres
e veículos do são as intersecções entre as Ruas Itamar Orlando Soares com a Rua Lauro
Werneck e com a Rua Bragança (Figura 55) e entre as Ruas Bragança e Mario C. Urbinati
(Figura 56). As calçadas das Ruas Lauro Werneck, Bragança e Mario C. Urbinati, em sua
maioria, estão em bom estado. São largas e predominantemente regulares o que facilita o
deslocamento por estas vias.
Figura 55 – Cruzamento entre as Ruas Mario C. Urbinati com Rua Bragança.

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 56 – Cruzamento entre as Ruas Bragança e Itamar Orlando Soares

Fonte: Arquivo autora, 2012

As calçadas da Rua Lauro E. Werneck possui em parte do seu trecho, 5,0
metros de largura. Ao se aproxima do portão lateral da Universidade Estadual de Maringá, sua
largura vai diminuindo até chegar 3,0 metros quando encontra a Rua Itamar Orlando Soares.
As calçadas das Ruas Mario Urbinati e Bragança também possuem dimensões apropriadas
com aproximadamente 3,0 metros de largura. Já as calçadas das demais Ruas do local são
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estreitas, com aproximadamente 2,0 metros de largura predominantemente irregulares, com
obstruções e mau estado de conservação. A calçada da Rua Itamar Orlando Soares, uma das
vias importantes do Bairro, em toda sua extensão está impossibilitada de transito por
cadeirantes, mesmo indivíduos sem deficiência encontram dificuldades em transitar
necessitando utilizar a trechos da rua para se deslocar pelo local. Salvo apenas um pequeno
trecho próximo a Rua Lauro Werneck onde se encontra com o piso nivelado e um bom
revestimento de piso. Além de ser estreita, possui muitas árvores e estas estão com suas raízes
expostas obstruindo o caminho e danificando a calçada. Há a presença de caçambas
destinadas ao lixo residencial que por sua vez estão dispostas ocupando parte da calçada
dificultando o transito. A parte de infraestrutura como postes e a parte de equipamentos
urbanos como placas de sinalização estão dispostos próximas ao meio fio não acarretando
transtorno. As residências e os poucos edifícios comercias localizados nesta Rua não possuem
rampas de acesso. Na figura 57 pode ser observada a dimensão estreita como também a
presença de caçamba de lixo obstruindo a calçada.
Figura 57 – Trecho de calçada estreita da Rua Itamar Orlando Soares

Fonte: Arquivo autora, 2012

A Rua Mario C. Urbinati é considerada mista, ou seja, há a presença tanto de
edifícios residenciais como edifícios comerciais, isto a torna a principal Rua da região. Existe
um grande movimento tanto de pessoas devido ao comércio existente como padarias, lojas de
roupas e escolas de línguas, como de veículos devido a sua ligação entre a UEM e a Av.
Mandacaru. Está entre as poucas com acessibilidade, porém possui alguns trechos com
árvores obstruindo o caminho e danificando o revestimento do piso e caçambas de lixo
ocupando trechos da calçada. Existe em seu trecho a construção de um edifício residencial em
andamento utilizando tapumes para vedação externa da obra acarretando obstrução da calçada
(Figura 58). Os edifícios comerciais existente no trecho que compreende ao Jardim
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Universitário, cerca de 95% (noventa e cinco por cento) não possui acessibilidade, os que
possuem rampas, estas não estão de acordo com a NBR 9050/2004. Há ao longo de seu trajeto
apenas uma rampa de acessibilidade localizada na esquina com a Rua Bragança, porém não
existe sequência de rampas nem faixa de pedestre e estão fora das normas da NBR9050/2004
(Figura 59).
Figura 58 – Árvores e tapumes de obras obstruindo o trajeto da calçada da Rua Mario C.

Urbinati

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 59 – Única rampa do cruzamento entre as Ruas Bragança e Mario C. Urbinati

Fonte: Arquivo autora, 2012

A calçada da Rua Lauro Eduardo Werneck, por enquanto, é considerada a
melhor em questão de qualidade no revestimento de piso, largura do passeio e ausência de
obstrução por árvores, placas de sinalização, entre outros. Predominantemente comercial,
porém a maioria das edificações não possui rampas de acesso (Figura 60). Foi relatada apenas
a presença de um equipamento urbano fora da área destinada ou mesmo, trata-se de um cesto
de lixo (Figura 61) posicionado no meio do passeio havendo necessidade de desvio pelo
pedestre. Nas esquinas há a presença de faixa de pedestres e rampas de acessibilidade estando
sequencialmente colocadas ao longo do trajeto longitudinal, entretanto estão fora da NBR
9050/2004 como pode ser observado na figura 62.
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igura 60 – Falta de acessibilidade com desníveis na entrada do comércio Rua Lauro E. Werneck

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 61 – Cesto de lixo no centro da calçada induzindo o pedestre a desvia-la para seguir seu

trajeto

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 62 – Imagem esquerda, sequência de rampas. Imagem à direita rampa fora da

NBR9050/2004

Fonte: Arquivo autora, 2012

A questão de calçamento da Rua Bragança está, em partes, adequada no que
diz respeito à largura, nivelamento e revestimento de piso. Local predominantemente
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residencial, onde se observa o interesse dos proprietários em realizar manutenções periódicas
para manter a qualidade das calçadas. O ponto de ônibus (ver figura 63) é o único com
estrutura e cobertura em policarbonato, da região, porém não está adequado ao sugerido pela
NBR 9050/2004. Os equipamentos urbanos estão dispostos próximos ao meio fio como pode
ser observado na figura 64, facilitando assim o transito de pessoas, entretanto não há a
presença alguma de rampas nas esquinas.
Figura 63 – Imagem do ponto de ônibus localizado na Rua Bragança

Fonte: Arquivo autora, 2012
Figura 64 – Calçadas em bom estado de conservação pertencente à Rua Bragança

Fonte: Arquivo autora, 2012

As demais calçadas do Bairro possuem aproximadamente 2,0 metros de largura
e estão parcialmente danificadas. Há varias árvores com raízes expostas danificando a
estrutura e o tráfico do passeio. Pode ser presenciado pedestre utilizando as ruas para se
locomover devido à deterioração das calçadas. A manutenção destas está defasada e não há
cobrança nem fiscalização perante os órgãos competentes para que haja reformas e
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adaptações, pois a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Existem situações no local
que, devido à inclinação do terreno os proprietários dos lotes residenciais utilizaram parte do
passeio para iniciar suas rampas de acesso para o interior do lote, obstruindo e prejudicando o
transito de pessoas (Figura 65).
Figura 65 – Rampas de veículos ultrapassando os limites do lote e invadindo a calçada

Fonte: Arquivo autora, 2012

Em nenhuma das Ruas estudadas existe presença de estacionamento exclusivo
destinado a deficientes. Por mais que a decisão a respeito de quantidade de vagas para
deficientes em vias públicas, de acordo com a NBR9050/2004, seja estabelecida e executada
conforme critérios do órgão de trânsito que tem a jurisdição sobre a via e respeitando o
Código de Trânsito Brasileiro, deveria haver sempre, independente da região, a inclusão
estacionamento para deficientes. Na figura 66 a esquerda está a imagem da esquina entre as
Ruas Bragança e Guido Inácio Bersch, em foco, a ausência de rampas e faixa de pedestre. A
direita, imagem da Rua Professor Antônio de S. Rosa, observa-se calçadas estreitas, desníveis
no piso e presença de caçamba de lixo obstruindo o passeio.

75

Figura 66 – Á esquerda cruzamento entre as Ruas Bragança e Guido Inácio Bersch e à direita a
imagem da Rua Prof. Antônio de S. Rosa

Fonte: Arquivo autora, 2012

A deteriorização das calçadas, falta de manutenção e o estrago causados pelas
raizes das árvores em vários locais da região estão exemplificados na figura 67 comprovando
a existencia de dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de deslocamento pelos passeios
do Bairro.
Figura 67 – Imagem (a) calçamento Rua Guido Inácio Bersch. Imagem (b) calçamento da Rua

Bragança. Imagem (c) calçamento da Rua Prof. Antônio De S. Rosa. Imagem (d) calçamento
Rua Ney Marques

(a)

(b)
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(c)

(d)
Fonte: Arquivo autora, 2012.

Exemplos de barreiras arquitetônicas como desníveis, degraus, rampas em
desacordo com a NBR9050/2004, caçamba de lixo preenchendo parte da calçada, entre
outros, podem ser observados na figura 68. A imagem (a) e (b) mostra rampas inadequadas e
desníveis no piso da calçada da Rua Paranaguá. A imagem (c) mostra a caçamba de lixo
adentrando ao passeio ocasionando um estrangulamento dificultando a passagem de
cadeirantes. Imagem (d) mostra a falta de acessibilidade através de rampas no comércio da
Rua Lauro E. Werneck.
Figura 68 – Exemplo de Barreiras Arquitetônicas, desnível, falta de acesso ao comércio,

obstrução e estrangulamento em calçada

(a)

(c)

(b)

(d)
Fonte: Arquivo autora, 2012
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5

RESULTADO E ANÁLISE

Primeiramente foi realizado o levantamento no local para captação de
informações. Assim pode ser elaborado um formulário baseados nas diretrizes e critérios de
acessibilidade da NBR 9050/2004 e aplicados na região de estudo. A etapa seguinte, após o
contato com o Centro de Vida Independente e visitas ao local de estudo, foram selecionados
40 pessoas que responderam a dois tipos de questionários e a um formulário de notas de
avaliação. Destas 40 pessoas, 09 (nove) foram deficientes que residem ou transitam pelo
local, 16 (dezesseis) foram pessoas que utilizam o espaço urbano do Bairro e 15 (quinze)
pessoas que residem no local de estudo sendo representados através da figura 69. Os
deficientes foram indicados pelo CVI, já os demais entrevistados foram escolhidos
aleatoriamente conforme foram aceitando participar deste estudo desde que as identidades não
fossem expostas.

Figura 69 – Classificação das pessoas que responderam os questionários
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Para melhor compreensão e captação das informações deste trabalho, a região
do Jardim Universitário foi dividida em segmentos de quadras, ou seja, cada trecho de quadra
recebeu uma numeração para facilitar o levantamento e tornar mais compreensão do
entrevistado. Aos entrevistados foi apresentado este mapa com a fragmentação e numeração
das quadras para que auxiliassem nas respostas dos questionários. No total, a região foi
dividida em 38 segmentos de quadras como pode ser observado na figura 70.
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Figura 70 – Mapa com os segmentos de calçadas definidas pelo pesquisador

N

Fonte: Arquivo autora

Foram aplicados inicialmente dois questionários “A” e “B” para avaliações
específicas sobre a percepção do espaço e a acessibilidade do Jardim Universitário,
respectivamente. Após a realização dos questionários, foi entregue aos entrevistados
participantes da pesquisa, o formulário de notas para que pudessem atribuir valores a itens
existentes no espaço a fim de obter médias relacionadas à qualidade, estado de conservação e
acessibilidade do Bairro.
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5.1 RESULTADO LEVANTAMENTO E FORMULÁRIO

Com o levantamento no local foi possível desenvolver um mapeamento
sintetizado com alguns dados importantes para melhor compreensão da região estudada. Este
mapa contem elementos como localização de faixa de pedestres, rampas para deficiente nas
calçadas, os sentidos das ruas, eixo comercial, intersecção de ruas com mais movimento,
pontos de ônibus e obras em andamento (Figura 71).
Figura 71 – Mapa gerado através de dados levantados no Jardim Universitário

N

Fonte: Arquivo autora, 2012

De acordo com o mapa gerado, pode ser observado que o Bairro é desprovido
de rampas para deficiente nas calçadas. Apenas 10 rampas existem no local dificultando a
circulação de deficientes físicos e motores no Bairro. Existem apenas 07 faixas de pedestres
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distribuídas apenas nos cruzamentos da Rua Lauro E. Werneck com as Ruas Guido Inácio
Bersch, Mario C. Urbinati e Itamar Orlando Soares. Os outros cruzamentos são desprovidos
de faixa de pedestre tornando o indivíduo mais vulnerável ao atravessar ruas da região.
A área de estudo possui apenas dois pontos de ônibus, estes possuem cobertura,
porém não estão dentro das diretrizes de acessibilidade disposto na NBR9050/2004. Existem
quatro obras em andamento na região com tapumes ocupando parte da calçada não
considerando as recomendações da Norma em realizar desvio temporário sinalizado por cones
e com rampas ligando à calçada a rua. Predominantemente a circulação do Bairro está
comprometida por obstáculos principalmente por árvores com raízes expostas danificando o
revestimento e o nivelamento do piso das calçadas. As pessoas que necessitam circular pelo
local preferem, de acordo com entrevista realizada, se deslocar pelas ruas do que pelos
passeios devido às características físicas encontradas.
O descaso pela maioria dos proprietários em relação às calçadas e a falta de
fiscalização pelos Órgãos competentes é visível na região, talvez por serem na maioria
imóveis de locação, porém não justifica este descaso, pois se trata de uma região importante
para o Município, tanto no âmbito da educação como no fator econômico. Atrai pessoas de
vários lugares do País que encontra na região, moradia para realizarem seus estudos na UEM.
Portanto, um local que deveria receber mais atenção em questão de acessibilidade,
A procura por itens que favoreçam a acessibilidade no Jardim Universitário
gerou também um formulário baseado nas diretrizes básicas de acessibilidade contidos na
NBR9050/2004. Foram selecionados alguns itens pertencentes à Norma para serem analisados
e comparados com o que existe no Bairro a respeito de acessibilidade. As seleções destes itens
estão baseadas na circulação do indivíduo deficiente, físico ou motor, nas calçadas, edifícios
comerciais e residenciais, na travessia de ruas, entre outros. Os dados obtidos foram
compilados em tabela disponível no apêndice D e assim gerou-se o gráfico que pode ser
observado na figura 72 e os valores estão expresso através de quantitativo percentual a
situação real do Bairro relacionado às características básicas para tornar o espaço urbano
acessível a todos.
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Figura 72 – Questões de acessibilidade para a avaliação dos entrevistados

As condições de acessibilidade encontrado no Bairro estão fora dos padrões
exigidos pela NBR9050/2004. Existem rampas de ligação entre passeio e rua em apenas 26%
da região e destas apenas 3% estão dentro das Normativas. Um local com movimento intenso
de pedestres que se deslocam do Bairro até a UEM, porém apenas 18% dos cruzamentos há
faixas para pedestre a qual deveriam estar presentes em cada cruzamento do Bairro. Em
poucos locais que existem acessibilidade e nas rampas ou calçada rebaixada não existe a
sinalização universal de caracterização destinada aos deficientes. Apenas 32% da superfície
de piso das calçadas estão nivelados isto indica que 68% das calçadas possui algum tipo de
desnível ou obstrução em seu trajeto. Apenas 24% das calçadas estão sem obstáculos com
boas condições de tráfego, as demais estão providas de árvores, mobiliários urbanos ou
obstáculos dificultando o transitar das pessoas pelo local. As condições mínimas para
deslocamento de cadeirante que, de acordo com a NBR9050/2004 é de 80 centímetros só é
respeitada em apenas 24% das calçadas da região, ou seja, 76% dos passeios não possui
largura mínima acessível para o deslocamento de cadeirante. Condições para um indivíduo
cadeirante realizar manobras com deslocamento podem ser realizados em apenas 26% das
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esquinas do Bairro, nas demais o cadeirante tem que ter ajuda de terceiros para complementar
o seu deslocamento. O único ponto considerado adequado à acessibilidade está na altura livre
de obstáculos nos passeios chegando a 100% de aprovação.
Torna-se redundante ou repetitivo a análise dos resultados obtidos pelas
avaliações realizadas no local, porém são pontos relevantes para que o espaço esteja adequado
à acessibilidade indicados pela NBR. O que pode ser constatado é que a região encontra-se
sem condições de acessibilidade em quase todas as suas calçadas. Os mesmos obstáculos e
barreiras arquitetônicas podem ser encontrados em todos os segmentos de calçada, definidas
neste estudo, ocasionando repetições nos resultados e diagnósticos, porém são fatores
importantes que sempre deverão ser lembrados.
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5.2 QUESTIONÁRIO “A”

O primeiro questionário teve como objetivo a captação da percepção espacial e
visão do indivíduo a respeito da área de estudo, seguindo os conceitos de Kevin Lynch
contidos em seu livro “A imagem da Cidade”. O objetivo foi resgatar as sensações que o
indivíduo possui com relação ao espaço. Através do questionário foi possível desenvolver o
mapa com os resultados do questionário “B” juntamente com os desenhos do mapa mental
que os entrevistados realizaram. As respostas foram separadas entre deficientes e pessoas sem
deficiência. As questões e respostas mais incidentes para a obtenção dos resultados foram
selecionadas e divulgadas neste estudo. A primeira questão trata se o individuo sabe o nome
do Bairro em que se encontra. Entre os deficientes os resultados foram 44,44% disseram sim e
55,56% responderam negativamente a questão. Entre os sem deficiência, 58,06% disseram
não e 41,94% responderam sim. Na segunda questão foi referente ao que vem primeiro na
mente do entrevistado quando escuta o nome do Bairro Jardim Universitário. Tanto os
deficientes como as pessoas sem deficiência foram quase unanimes ao responder
Universidade Estadual de Maringá. Com relação à questão três, os foi perguntado quais as
vias que eles mais utilizam no Bairro. Entre os deficientes a predominância foi a Rua Lauro E.
Werneck, 63% dos entrevistados. Já os indivíduos sem deficiência responderam a Rua Mario
C. Urbinati com 52% dos entrevistados. A questão quatro refere-se aos pontos mais marcantes
do Bairro. Entre os deficientes as respostas predominantes foram: com 46% a UEM e; com
22% responderam a Livraria do Chain. Já para os sem deficiência as respostas foram: 57%
UEM e; 32% Bar localizado na esquina das Ruas Lauro E. Werneck com a Rua Mário C.
Urbinati. No que se refere à questão cinco foi perguntado quais os pontos mais conflitantes do
Bairro relacionados ao fluxo de pessoas e veículos. A resposta predominante dos deficientes
foi o cruzamento entre as Ruas Lauro E. Werneck com Itamar Orlando Soares com 43% dos
entrevistados. Já os sem deficiência responderam em sua maioria o cruzamento entre as Ruas
Bragança e Mário C. Urbinati, com 51% dos entrevistados. A sexta questão refere-se à
identidade que o Bairro possui para os entrevistados. Para a maioria dos deficientes a resposta
foi local universitário, com 67% das respostas. Já os sem deficientes responderam que a
identidade do Bairro seria local festivo com 48% dos entrevistados. A sétima questão foi com
relação à acessibilidade no bairro. Os deficientes classificaram como péssimo, com 81% dos
entrevistados. Já os sem deficiência consideraram a acessibilidade do Bairro regular, com
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52% dos entrevistados. A oitava questão refere-se ao local, espaço ou região do Bairro mais
utilizado pelo entrevistado. Destes, 55% dos deficientes e 46% dos não deficientes
responderam que seria a UEM. A nona questão solicitou ao entrevistado desenhar como ele
visualiza o Bairro e com os resultados dos desenhos pode ser observado às características com
maior incidência nas respostas, assim gerou-se o mapa de percepção espacial do Bairro
(Figura 71) baseados nas respostas e nos 05 elementos de Lynch (1999): vias; bairros; limites;
pontos nodais e; marcos.

Figura 71 – Mapa gerado pelas respostas de percepção espacial dos entrevistados

N

Fonte: Arquivo autora, 2012

Pode ser observado que as Ruas Itamar Orlando Soares e Mario C. Urbinati
foram caracterizados pela maioria dos entrevistados, baseados nos conceitos de Lynch (1999)
como Vias isto se deve à maioria utilizar estas Ruas como locomoção habitual caracterizada
predominante em sua imagem. O limite escolhido pela maioria dos entrevistados foi a
Universidade Estadual de Maringá devido a sua extensão e situação de fronteira, pois divide a
Zona sete em duas faces. O Bairro, caracterizado por Lynch (1999) como regiões médias ou
grandes de uma cidade aonde o observador pode penetrar mentalmente possuindo
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característica comum. De acordo com os entrevistados, as Ruas Mario C. Urbinati e Lauro E.
Werneck foram consideradas como Bairro, pois são ruas com características comum e de
importância para o Bairro. Os Pontos Nodais definidos pelos entrevistados foram a UEM, a
padaria localizada na Rua Mario C. Urbinati e o bar posicionado na esquina das Ruas Mario
C. Urbinati e Lauro E. Werneck. A escolha se deve a estes lugares serem considerados como
pontos estratégicos do local aonde o observador consegue penetrar no ambiente. Os Marcos
descritos pela maioria dos entrevistados foi o cruzamento entre as Ruas Lauro E. Werneck
com a Itamar Orlando Soares e com a Mario C. Urbinati. O Marco, de acordo com Lynch
(1999), trata-se de um local de referência porem o observador não consegue penetrar e são
usados como referências radiais.
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5.3 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO “B”

O segundo questionário denominado “B” foi aplicado aos entrevistados logo
após o término do questionário “A”. Neste caso não houve a separação de pessoas com ou
sem deficiência, apenas na questão dois foi feito a separação para saber o tipo de deficiência
que os entrevistados possuíam. Portanto, foram 40 pessoas entrevistadas sendo 09 (nove)
deficientes que residem ou transitam pelo local, 16 (dezesseis) pessoas que utilizam o espaço
urbano do Bairro e 15 (quinze) pessoas que residem no local de estudo. Este questionário teve
como objetivo principal levantar opiniões das pessoas com relação às condições de
acessibilidade que o Bairro Jardim Universitário se encontra. Primeiramente os foi perguntado
sobre a vinculação com alguma entidade ou associação de reabilitação. Dos 09 deficientes
entrevistados seis apenas participam ativamente de alguma entidade. O restante prefere
encarar as situações difíceis do cotidiano sozinhos. Após foi indagado a respeito do tipo de
deficiência que possuíam e, de acordo com a figura 71, a maior parte, 45% possuíam
deficiência física ligada à tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente. Em sequência
vieram à deficiência motora com 33% e por ultimo a deficiência física ocasionada por falta de
algum membro com 22% dos entrevistados com deficiência.
Figura 71 – Classificação do tipo de deficiência dos entrevistados
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Foi verificado através da entrevista que os entrevistados deficientes não
conseguem utilizar plenamente o Bairro por haver dificuldades em se utilizar as calçadas do
Bairro, limitando apenas em utilizar determinados lugares, restringindo a utilização
necessária.
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Com relação aos entrevistados que residem no Bairro foi questionado se estes
são proprietários de suas moradias ou são locatários, moradores temporários. A maioria dos
entrevistados respondeu, com 60%, que são moradores proprietários de seus imóveis e 40%
residem temporariamente no local. (Figura 72)

Figura 72 – Quantidade de pessoas que residem na área de estudo temporariamente ou são

proprietários
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A questão a respeito da frequência em que os entrevistados utilizam as calçadas
do Jardim Universitário, em sua maioria, sendo 35%, necessita utiliza-las todos os dias,
podendo ser comprovado pela figura 73. Mostrando o quão importante está em realizar
manutenções periódicas das calçadas. No espaço urbano, as calçadas são para o transito de
pedestre, quando não há a condição de deslocamento, acabam utilizando as ruas para
seguirem o percurso, isto gera um fator de risco ao pedestre o condicionando a estar
competido o espaço da rua com o veículo.
Figura 73 – Frequência que os entrevistados utilizam as calçadas do Bairro
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O Bairro não contem apenas áreas residenciais e a UEM, é possui também
edifícios comerciais como padarias, papelarias, lojas de roupas, cafeterias, lanhouses, salão de
beleza, escola de línguas, entre outros. Para os entrevistados, a maioria, utiliza o Bairro para
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estudo, salientando que este resultado independe se residem ou não no local, a questão foi
com relação à utilização do local no cotidiano. Isto reflete diretamente com a importância que
a UEM exerce sobre o local. De acordo com a figura 74, a utilização do Bairro para o trabalho
ficou em segundo lugar, porém outras questões como lazer e saúde devido na região não
existe nenhuma área de lazer nem instituição de saúde, os entrevistados tem que se deslocar
para recreação ou busca de apoio à saúde.

Figura 74 – Classificação a respeito da finalidade de utilização do Bairro pelos entrevistados
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No que se refere à utilização dos edifícios comerciais constatou-se que os
entrevistados encontram na região um apoio comercial básico. Portanto, de acordo com a
figura 75, constata-se a maioria dos entrevistados utilizam o comércio local de 3 a 5 vezes por
dia, aqueles que não utilizam são a minoria caracterizando a importância do comércio para a
região e a necessidade de se ter acessibilidade nos edifícios comerciais.

Figura 75 – Frequência que os entrevistados utilizam os edifícios comerciais do Bairro
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A acessibilidade é o ponto principal deste trabalho, portanto foi questionado
qual seria o grau de importância de certos itens encontrados no espaço urbano com relação à
acessibilidade. A classificação foi determinado como irrelevante, desejável ou necessário.
Pode ser observado, de acordo com a figura 76, que a maioria dos entrevistados responderam
que os itens como iluminação pública, espaço adequado na espera de transporte público
incluindo espaço destinado a cadeirantes sem atrapalhar o fluxo na calçada, são necessário.
Questões como guias rebaixadas, piso antiderrapante e edifícios residenciais com rampas de
acesso são considerados pela maioria como desejáveis e questões como presença de caixa de
correio são questões irrelevantes para a maioria. A necessidade de acessibilidade, na maioria
dos entrevistados, não é percebida, isto quando o indivíduo não possui ou não tem algum
familiar com deficiência, estas questões só são debatidas quando se discute o assunto, caso
contrário, são esquecidas pela sociedade.

Figura 76 – Classificação do grau de importância de itens no espaço urbano

Outro questionamento, tratando de acessibilidade no espaço urbano do Jardim
Universitário está em os entrevistados responderem relevantes ou irrelevantes para questões
como calçadas inadequadas para atender o fluxo de pedestre, desníveis acentuados entre os
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passeios e as ramas de garagem ou vagas de estacionamento para deficientes. São questões
básicas que a cidade deveria implantar em toda sua extensão, mas a situação encontrada não
foi a solicitada pela NBR9050/2004. De acordo com a figura 77 pode ser constatado que
questões como materiais utilizados em obras obstruindo a calçada, falta de circulação nos
passeios públicos, lixos jogados no espaço urbano e dejetos de animais foram os mais
relevantes, de acordo com os entrevistados. Já, questões como gotas de água pingando de
aparelhos de ar condicionado ou bom escoamento de águas pluviais vinda de calhas e
marquises são questões irrelevantes para a maioria dos entrevistados.

Figura 77 – Itens que mais afetam a segurança e diminui a qualidade de deslocamento pelo

Bairro

O transporte urbano está para facilitar o deslocamento do indivíduo no espaço
urbano. Foi questionado aos entrevistados qual a frequência de utilização do transporte
público com o objetivo de conhecer qual a importância deste para os moradores do Bairro.
Pode ser observado, através da figura 78 que, a maioria dos entrevistados utilizam o
transporte público de 3 a 5 vezes por semana para se deslocar até ao centro da Cidade, para ir
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a estágios acadêmicos ou ir a estação rodoviária da Cidade. Aqueles que utilizam uma vez ou
eventualmente fazem parte da minoria dos entrevistados.

Figura 78 – Relação da frequência em que os entrevistados utilizam o transporte público
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5.4 RESULTADO QUADRO DE NOTAS
Foi aplicado aos entrevistados o formulário para que dessem notas para
quesitos de acessibilidade e estado de conservação do espaço urbano do Jardim Universitário.
Os intervalos de notas compreendiam entre zero e 10, conforme tabela 03, sendo que zero
caracterizava inexistente, notas 1 e 2 caracterizava em péssimo, 3 e 4 seriam ruins, notas 5 e
6, regulares, 7 e 8 significavam bom e notas 9 e 10 caracterizavam em ótima condição dos
itens avaliados. Cada entrevistado pode realizar a avaliação por Ruas e as questões foram
relacionadas a respeito de calçadas rebaixadas, faixas de pedestre, obstáculos nas calçadas,
entre outros. Os formulários utilizados para gerar as notas juntamente com os resultados de
cada Rua estão disponíveis no Apêndice C deste trabalho. Pode ser observado que as notas
dadas pelos entrevistados, na maioria, não foram altas gerando médias de avaliação para cada
Rua com valores abaixo de sete caracterizando a situação ruim do Bairro no que diz respeito à
acessibilidade. Estas médias estão dispostas na tabela 05 onde estão dispostos os nomes das
ruas juntamente com a média geral das 40 pessoas entrevistadas para este estudo.
Tabela 5 – Médias computadas a partir do formulário de notas

RUAS

MÉDIA

Lauro E. Werneck

6,75

Guido Inácio Bersch

3,5

Mário C. Urbinati

6,42

Itamar Orlando Soares

4,67

Paranaguá

5,92

Oberon F. Ditter

4,75

Sem denominação

4,92

Professor Antônio de S. Rosa

3,92

Bragança

6,0

Professor Ney Marques

5,5

Professor Carlos Weiss

4,17

MÉDIA GERAL

5,14

A média geral de todas as Ruas e de todos os entrevistados foi de 5,14.
Considerada baixa em se tratando de condições de acessibilidade no espaço urbano refletindo
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diretamente na urgência de adaptações para criar condições de uso por deficientes físicos e
motores no Jardim Universitário. Para que um local seja considerado acessível, de acordo com
o CVI, a média dos itens avaliados deveria ser acima da nota oito, portanto o local está abaixo
dos requisitos mínimos de acessibilidade exigidos pela NBR9050/2004 e devendo receber o
mais rápido a atenção tanto da população local como dos Órgãos Competentes a fim de
melhorar o índice encontrado neste estudo.
De acordo com a Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência,
tem que haver igualdade e respeito. Todas as pessoas com deficiência devem viver na
sociedade, com a mesma liberdade de escolha que os demais, tomando medidas efetivas e
apropriadas facilitando assim o pleno gozo de seus direitos e a sua plena inclusão e
participação na comunidade.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliação das necessidades em que deficientes físicos ou motor encontram
no espaço urbano, focando seu livre acesso a circulação e deslocamento seguro pelo espaço
urbano do Jardim Universitário tornou-se um dos aspectos primordiais deste estudo. O que
pode ser observado na Região, no geral, é a falta de acessibilidade tanto no espaço urbano
com em edificações comerciais e residenciais.
O deficiente físico, com todas as dificuldades que possui devido a sua
deficiência, ainda enfrentada no dia a dia, no espaço urbano, obstáculo pela falta de
acessibilidade constrangimento ao se deparar com a impossibilidade de transitar por um local.
O IBGE em censo realizado no ano 2000, conforme dito anteriormente, divulga os dados em
que no Brasil existem 24,5 milhões de pessoas com deficiências e destas, 4,1% são deficientes
físicos e 22,9% são deficientes motores, números significativos. Já em Maringá, ainda de
acordo com dados do IBGE do censo de 2000 existem 13.184 pessoas deficientes físicas ou
motoras, o equivalente a 4,57% da população. Deste, deficientes físicos totalizam 1.386
pessoas (0,48%). Pessoas que possuem falta de membro ou parte dele são 737 pessoas e
correspondem a 0,26% da população. Os deficientes motores totalizam 11.061 pessoas, o
equivalente a 3,83%, sendo o mais representativo dos três. Enfim, tanto nacionalmente com
regionalmente, estes valores são expressivos, devendo haver uma atenção maior pelos
governantes e população a respeito da acessibilidade.
O levantamento realizado no local foi válido para analisar o real estado de
conservação do espaço urbano como também a presença de locais acessíveis. Sendo assim, foi
possível aprofundar os estudos e juntamente com os questionários aplicados e entrevistas com
entidades e com o Secretário de Controle Urbano Obras Públicas do Município de Maringá
foi possível concluir este estudo.
Deve haver uma maior preocupação com estes quesitos, pois a Região é um
polo importante para a cidade de Maringá, tanto no âmbito educacional, onde abriga centenas
de estudantes que procuram o local para residirem ao ingressar na Universidade Estadual de
Maringá, como também o fator econômico, pois estes estudantes deixam na Cidade um valor
significativo tanto com relação ao comércio como na aquisição ou ocupação temporária de
imóveis. Partindo do princípio que as Leis e Decretos Federais publicaram a obrigatoriedade
do espaço urbano ser acessível a todos, os direitos dos deficientes em ir e vir no espaço, sem
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barreiras nem obstáculos que impeçam seu deslocamento, a obrigatoriedade da aplicação dos
conceitos do Desenho Universal que defende que o espaço e o edifício tem que ser adaptado
ou projetado a todos, independente de seu estado físico, este estudo gerou indicativos que
possibilitam a cobrança do cumprimento destas Leis e Decretos.
Em comparação ao centro da cidade de Maringá e os resultados obtidos
neste estudo, o Jardim Universitário está com índices de acessibilidade bem abaixo do
esperado. Condicionar este espaço para que estudantes deficientes possam vir estudar na
UEM, tendo um local em que possam residir próximo a mesma, podendo ter o livre acesso ao
espaço urbano, sem a necessidade de auxilio de terceiros torna-se um dos objetivos principais
deste trabalho.
A avaliação do espaço urbano pelos entrevistados mostra a situação real em
que se encontra o Bairro. Calçadas sem condições de transito devido a barreiras arquitetônicas
e obstáculos existentes como árvores com raízes expostas, piso deteriorado com desníveis
acentuados ou degraus no trajeto, falta de rampas nas esquinas, falta de mobiliário urbano ou
posicionamento inadequado para utilização de deficientes, entre outros. As notas dadas pelos
entrevistados foram consideradas baixas denotando mais uma vez a falta de manutenção e
acessibilidade do espaço urbano. A média geral ficou em 5,14, isto gera um resultado abaixo
do esperado e do índice de qualidade e de acessibilidade do espaço que, de acordo com CVI
(2011), compreende a nota oito.
Sugestões são válidas, principalmente quando estão baseadas em Leis e
Decretos que viabilizam a execução de espaços acessíveis, portanto este trabalho foca a
conscientização da população em geral como também a execução de serviços ou adaptações
criando condições de acessibilidade no Jardim Universitário. Para melhorar a acessibilidade
no Bairro poderão ser previstas ampliações da largura das calçadas, pelo menos em um dos
lados da via, principalmente nas ruas em que estas são estreitas facilitando assim o
deslocamento do cadeirante. A retirada das árvores com raízes expostas condicionadas ao
replantio de espécies adequadas no mesmo lugar que foram retiradas, evitando assim a
estrangulação das calçadas e facilitando a manutenção da mesma. A alteração do fluxo de
veículos tornando as vias com sentido único em toda a região facilitando o transito e
condicionando ao aumento da largura dos passeios. A execução faixas de pedestre e rampas
ou guias rebaixadas com medidas e inclinação de acordo com a NBR9050/2004 em todas as
esquinas e no meio das quadras, pelo menos nas ruas principais do Bairro. Criação de um
programa de conscientização a respeito de acessibilidade nas edificações, tanto comercial
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como residencial e dos conceitos do Desenho Universal, juntamente com o aumento da
fiscalização dos Órgãos competentes para que as adaptações sejam realizadas. Colocação de
sinalização evidenciando que o espaço ou a edificação possui acessibilidade. Inclusão de
estacionamentos exclusivos para deficientes principalmente nos locais em que existe
comércio, visto que a região esta provida de edifícios comerciais de apoio ao Bairro,
facilitando o cotidiano do deficiente. Solicitação aos proprietários para retirar as rampas de
veículo posicionadas nos passeios públicos os quais obstruem o fluxo de cadeirantes e
pedestres pelo espaço urbano.
Enfim, a problemática existe e pode ser solucionada, basta ter consciência
da situação, não pensando no assunto apenas quando se tem um amigo ou familiar com
deficiência. Tem que haver a conscientização independente das condições físicas das pessoas.
Falta mais empenho dos municípios. Com relação a Maringá, o município vem se
preocupando em condicionar espaços acessíveis, porém os Bairros estão fora dos projetos de
inclusão de acessibilidade o que gera conflitos, pois o deficiente tem o direito de ir e vir em
edificações e no espaço urbano como qualquer cidadão em qualquer região. E por em prática
este estudo como também os conceitos do Desenho Universal. É dever de Arquitetos e
Urbanistas, Engenheiros e demais profissionais que trabalham na área de projeto incluir as
normativas de inclusão e acessibilidade em seus trabalhos. Gerar ambientes para todos, sem
barreiras, acessíveis não é uma meta impossível, muito menos difícil basta ter sensibilidade
nos critérios de projeto ou desenvolvimento do espaço como também fazer serem cumpridos
Leis e Decretos existentes em defesa dos deficientes.
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APENDICÊ A
QUESTIONÁRIO APLICADO “A”

UEM-DEC-PEU
Avaliação da percepção do espaço urbano com base nas características mentais e visuais
presentes em cada indivíduo, conforme os conceitos de Kevin Lynch
Pesquisadora: Tatiana Queiroz Bardi Augusto
Prezado(a) senhor(a), o questionário apresentado servirá de fonte de informações para a
dissertação de mestrado “Acessibilidade no meio Urbano – Um Estudo de Caso no Jardim
Universitário em Maringá“. Assim, o preenchimento dos dados será muito importante para
que sejam identificadas situações relevantes para a identificação e melhoria do espaço
urbano para pessoas com deficiência física ou motora. Caso haja dúvida no preenchimento,
entrar em contato com Tatiana Bardi pelo telefone 9112-7192, ou pelo e-mail
tatianabardi@hotmail.com.br
Obrigada por sua colaboração!
É vinculado a alguma associação ou entidade? Se sim, qual?_________________________
Data:____/____/_______

1 – Você sabe o nome do Bairro em que está inserido?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2 – Ao escutar a palavra Jardim Universitário o que vêm primeiro em sua mente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 – Quais as vias que você mais utiliza no Bairro?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4 – Qual ou quais os pontos mais marcantes do Bairro?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5 – Qual os pontos mais conflitantes do Bairro com relação ao fluxo de pessoa e veículos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6 – Qual a identidade que o Bairro passa a você?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7– Em se tratando de acessibilidade, como você classificaria o Bairro?
(
(
(
(

) Péssimo
) regular
) Bom
) Ótimo

8– Qual o espaço, região ou lugar que você mais utiliza do Bairro?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9 – Desenhe, em formato de croqui, o mapa mental que você possui do Bairro. (Mapa
indicativo de como seria o Bairro, fluxos, trajetos, edifícios importantes para o entrevistado)
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APENDICÊ B

QUESTIONÁRIO APLICADO “B”

UEM-DEC-PEU
Avaliação do espaço urbano com enfoque a acessibilidade para pessoas com deficiência física
ou motora.
Pesquisadora: Tatiana Queiroz Bardi Augusto
Prezado(a) senhor(a), o questionário apresentado servirá de fonte de informações para a
dissertação de mestrado “Acessibilidade no meio Urbano – Um Estudo de Caso no Jardim
Universitário em Maringá“. Assim, o preenchimento dos dados será muito importante para
que sejam identificadas situações relevantes para a identificação e melhoria do espaço
urbano para pessoas com deficiência física ou motora. Caso haja dúvida no preenchimento,
entrar em contato com Tatiana Bardi pelo telefone 9112-7192, ou pelo e-mail
tatianabardi@hotmail.com.br
Obrigada por sua colaboração!
É vinculado a alguma associação ou entidade? Se sim, qual?______________________
Bairro: ________________________________________________________________
Data:____/____/_______
1 - Quem é a pessoa com deficiência em questão?
( ) Não sou
( ) Eu mesmo
( ) Parente. Grau de parentesco: _____________________
2 - Qual o tipo de deficiência?
( ) Deficiência física (tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia) permanente
( ) Deficiência física – falta de membro ou parte dele (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar)
( ) Deficiência motora – incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar
ou subir escadas.
3 - A pessoa com deficiência ou você utiliza o espaço urbano do Jardim Universitário?
( ) Sim
( ) Não. Motivo: __________________________________________________
4 – Em caso afirmativo, qual(is) rua(s)?_____________________________________
5 - Reside no Jardim Universitário?
( ) Sim
( ) Não. Aonde: __________________________________________________
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6 – Situação de moradia?
( ) Temporário (locatário)
( ) Proprietário
7 – Com que frequência frequenta o espaço urbano, ruas e calçadas do Jardim Universitário?
( ) Todos os dias. Quantas vezes por dia? _____.
( ) Pelo menos 5 vezes por semana.
( ) De 3 a 5 vezes por semana.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
( ) Eventualmente.
( ) Não utilizo.
8 - Qual(is) é(são) o(s) motivo(s) de sua(s) utilização(ões)?
( ) Trabalho
( ) Estudo
( ) Lazer
( ) Compras
( ) Saúde
( ) Outro. Qual(is)? ____________________________________________________
9 – Qual o(s) destino(s) mais freqüente(s)? ____________________________________
______________________________________________________________________
10 – Com qual frequência utiliza os edifícios comerciais do Jardim Universitário?
( ) Todos os dias. Quantas vezes por dia? _____.
( ) Pelo menos 5 vezes por semana.
( ) De 3 a 5 vezes por semana.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
( ) Eventualmente.
( ) Não utilizo.
11 – Classifique os itens abaixo de acordo com sua importância no espaço urbano: (N)
necessário, (D) desejável, (I) irrelevante.
( ) Abrigo de transporte público, incluindo proteção lateral
( ) Informações sobre o transporte
( ) Identificação especial dos espaços
( ) Bancos para acomodar no abrigo de transporte público os usuários deficiêntes
( ) Espaço adequado na espera do transporte com passeio livre
( ) Espaço adequado para utilizar calçadas com passeio livre no espaço urbano
( ) Presença de lixeiras
( ) Presença de telefones públicos
( ) Presença de caixas de correio
( ) Boa iluminação pública
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( ) Piso antiderrapante
( ) Guias rebaixadas
( ) Calçadas rebaixadas
( ) Edifícios comerciais com acesso para cadeirantes
( ) Edifícios residenciais com acesso para cadeirantes
( ) Obstáculos em passeios (calçadas) obstruindo passagens
12 – Assinale (R) relevante ou (I) irrelevante nos itens que, na sua opinião, mais afetam a
segurança e diminuem a qualidade dos deslocamentos pelos passeios, incluindo pessoas com
mobilidade reduzida.
( ) Passeios inadequados para atender o fluxo de pedestre
( ) Ciclos semafóricos inadequados
( ) Abrigos para transporte público cujo tamanho e quantidade de pessoas abrigadas
prejudicam o fluxo no passeio
( ) Falta de piso ou pisos inadequados ou em mau estado de conservação
( ) Desníveis acentuados entre os passeios e as rampas de garagens
( ) Veículos estacionados sobre os passeios
( ) Obras ocupando o espaço público (materiais de construção nas calçadas, etc)
( ) Instalação inadequada de mobiliários urbanos (orelhões, caixas de correio, etc)
( ) Vagas de estacionamento para deficientes
( ) Mobiliário urbano obstruindo calçadas (bancas de jornais, por exemplo)
( ) Gotas de água pingando de ar condicionado
( ) Escoamento de águas pluviais provenientes de calhas e marquises
( ) Dejetos de animais
( ) Lixo
( ) Outro. ______________________________________________
13 – Com qual frequência utiliza o transporte público?
( ) Todos os dias. Quantas vezes por dia? _____.
( ) Pelo menos 5 vezes por semana.
( ) De 3 a 5 vezes por semana.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
( ) Eventualmente.
( ) Não utilizo.
14 - O que você acha que falta nos pontos de parada do transporte público para que os
mesmos atendam plenamente as pessoas com deficiência?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15 – Com qual frequência utiliza o comércio do Bairro?
( ) Todos os dias. Quantas vezes por dia? _____.
( ) Pelo menos 5 vezes por semana.
( ) De 3 a 5 vezes por semana.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
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( ) Eventualmente.
( ) Não utilizo.
15 – Quantas vezes você utiliza a rua para se deslocar em vez da calçada?
( ) Todos os dias. Quantas vezes por dia? _____.
( ) Pelo menos 5 vezes por semana.
( ) De 3 a 5 vezes por semana.
( ) Duas vezes por semana.
( ) Uma vez por semana.
( ) Eventualmente.
Quais os motivos_____________________________________________________________
16 - O que você acha que falta nas vias (ruas e calçadas) para que as mesmas atendam
plenamente as pessoas com deficiência?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

17 - Caso queira, faça comentários utilizando o espaço a seguir:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APENDICÊ C

TABELA UTILIZADA PARA AQUISIÇÃO DE NOTAS ATRIBUIDAS À
ACESSILIDADE NO ESPAÇO URBANO DADAS PELOS ENTREVISTADOS

Rua Professor Lauro Eduardo Werneck
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

Rua Guido Inácio Bersch
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

MÉDIA
6,0
6,0
5,0
8,0
8,0
0,0
10,0
10,0
7,0
7,0
8,0
6,0

ϲ͕ϳϱ
MÉDIA
1,0
2,0
0,0
3,0
2,0
0,0
4,0
5,0
7,0
8,0
6,0
4,0

ϯ͕ϱ
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Rua Mário C. Urbinati
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

Rua Itamar Orlando Soares
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL
Rua Paranaguá
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

MÉDIA
4,0
7,0
4,0
8,0
7,0
0,0
9,0
8,0
8,0
9,0
7,0
6,0

ϲ͕ϰϮ
MÉDIA
3,0
4,0
5,0
3,0
6,0
0,0
5,0
8,0
6,0
7,0
5,0
4,0

ϰ͕ϲϳ
MÉDIA
5,0
6,0
4,0
6,0
8,0
5,0
7,0
8,0
6,0
7,0
5,0
4,0

ϱ͕ϵϮ
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Rua Oberon F. Ditter
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL
Rua sem Denominação
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL
Rua Professor Antônio de S. Rosa
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

MÉDIA
3,0
4,0
2,0
3,0
5,0
3,0
5,0
6,0
8,0
8,0
6,0
4,0

ϰ͕ϳϱ
MÉDIA
0,0
5,0
4,0
7,0
8,0
0,0
6,0
7,0
6,0
8,0
5,0
3,0

ϰ͕ϵϮ
MÉDIA
1,0
6,0
2,0
4,0
5,0
0,0
4,0
6,0
7,0
6,0
4,0
2,0

ϯ͕ϵϮ
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Rua Bragança
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL
Rua Professor Ney Marques
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL
Rua Professor Carlos Weiss
ITENS
Calçadas rebaixadas
Guias rebaixadas
Faixa de pedestres
Obstáculos nas calçadas
Rampas externas em residências-entrada veículos
Semáforos
Tamanho das calçadas
Tamanho das ruas
Acesso com acessibilidade em edifícios comerciais
Acesso com acessibilidade em edifícios residenciais
Mobiliário urbano - lixeiras, telefones público, pontos
de ônibus
Sinalização
MÉDIA GERAL

MÉDIA
4,0
7,0
3,0
8,0
8,0
0,0
10,0
9,0
6,0
7,0
6,0
4,0

ϲ͕ϬϬ
MÉDIA
6,0
6,0
3,0
7,0
8,0
0,0
6,0
7,0
7,0
6,0
5,0
5,0

ϱ͕ϱϬ
MÉDIA
2,0
5,0
2,0
5,0
6,0
0,0
4,0
6,0
6,0
7,0
4,0
3,0

ϰ͕ϭϳ
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APENDICÊ D

/ZdZ/^^^//>/EK^WKhZEKWZϯϴ^'DEdK^
>^^dh^K/ZZK:Z/DhE/sZ^/dZ/KKZKKD
EZϵϬϱϬͬϮϬϬϰ
ĞƐĐƌŝĕĆŽ
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ WĞƌĐĞŶƚƵĂů
ŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞ
ϵ
Ϯϰй
ĐĂĚĞŝƌĂŶƚĞͲϬ͕ϴϬŵ;ůŝǀƌĞͿ
ŽŶĚŝĕĆŽĚĞĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽĚĞƉĞƐƐŽĂĞŵƉĠĂŽůĂĚŽ
ϵ
Ϯϰй
ĚĞĐĂĚĞŝƌĂŶƚĞͲϭ͕ϮϬŵ;ůŝǀƌĞͿ
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ϯϳй
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Ϯϵ
ϳϲй
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ϵ
Ϯϰй
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ϭϴ
ϰϳй
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ϭϵ
ϱϬй
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Ϭй
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ϯϴ
ϭϬϬй
ĂůĕĂĚĂƐŝƐĞŶƚĂƐŶŽƐĞƵƚƌĂũĞƚŽĚĞ͗ǀĞŐĞƚĂĕĆŽ͖
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ϵ
Ϯϰй
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ϱ
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ƐŝŶĂůŝǌĂĚŽ
&ĂŝǆĂĞůĞǀĂĚĂĞŵĞƐƋƵŝŶĂŽƵŵĞŝŽĚĞƋƵĂĚƌĂ
Ϭ
Ϭй
ĂůĕĂĚĂƌĞďĂŝǆĂĚĂ;ƌĂŵƉĂͿĂŽŶĚĞŚĄƚƌĂǀĞƐƐŝĂĚĞ
ϭϬ
Ϯϲй
ƉĞĚĞƐƚƌĞ
&ĂŝǆĂĚĞƉĞĚĞƐƚƌĞ
ϳ
ϭϴй
ZĂŵƉĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĚĞŶƚƌŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐ
ϭ
ϯй

