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RESUMO 
Adequar as vias urbanas à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida é garantir que, não 
apenas essas pessoas, mas todas, tenham mais segurança e conforto ao caminhar pelas ruas de nossas 
cidades. É fazer com que todos possam ir e vir sem obstáculos à vida pública, aos afazeres do dia-a-dia e 
aos seus direitos urbanos de cidadãos. Através de pesquisas bibliográficas, análise da legislação vigente, 
visitas, medições e vivências in loco na mais importante avenida comercial da cidade de Aracruz, a 
Venâncio Flores, cidade localizada no litoral norte do Espírito Santo, foi possível verificar a real situação 
da acessibilidade para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para o local, e ainda propor 
alterações nessa via, ampliando sua caminhabilidade. 
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1 – INTRODUÇÃO  
A mobilidade urbana é um dos temas centrais na atualidade quando o quesito são os problemas urbanos 
das cidades mundiais e brasileiras. E é ainda, um dos maiores desafios quanto à democratização do 
conforto do caminhar pelas calçadas, vias e passeios urbanos por todas as parcelas da população, tendo-se 
em contrapartida, o crescente aumento dos transportes individuais nas ruas. O congestionamento e novas 
necessidades urbanas geradas com o número cada vez maior dos carros particulares, faz com que os 
governos priorizem investimentos nas vias para os automóveis, gerando cidades pensadas apenas para os 
carros, e não para uma mobilidade urbana que atenda todas as camadas sociais e a todas as pessoas, 
principalmente as com mobilidade reduzida.  
 
A acessibilidade é normatizada pela Norma Brasileira (NBR) 9050:2015, a qual todos os arquitetos e 
urbanistas devem conhecer e obrigatoriamente adequar seus projetos, arquitetônicos e urbanos. Segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o segmento das pessoas com 
pelo menos uma deficiência abrangia um contingente de 23,9% da população total do país, e Oliveira 
(2012, p.11) aponta que, apenas no estado do Espírito Santo, 23,45% da população possui alguma 
deficiência. Tendo em vista que esse valor corresponde a quase um quarto da população total do estado, 
essa parcela de cidadãos precisa que suas necessidades especiais sejam levadas em consideração para uma 
melhor qualidade de vida.  
 
2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU REFERENCIAL TEÓRICO  
2.1 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Nº13.146:2015, pessoa com 
mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente 
ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da 
percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. 
 
Através da portaria 2.344:2010, o Conselho Nacional da Pessoa Com Deficiência definiu que deve 
referir-se a essas pessoas como “pessoa com deficiência”, termo oficialmente adotado pelo governo 
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federal. Portanto, neste trabalho utilizaremos os termos “pessoa com deficiência” e “pessoa com 
mobilidade reduzida” para nos referir ao público alvo desta pesquisa. 
 
De acordo com dados do IBGE de 2010, 23,9% da população total do Brasil possuem algum tipo de 
deficiência – visual, auditiva, motora ou mental/intelectual e, destes, 84,36% vivem em áreas urbanas. 
 
Ao analisar a questão social da pessoa com deficiência, percebemos que estas continuam a margem da 
sociedade, sem fazer valer seus direitos, pois não havendo condições físicas para que os mesmos possam 
ir às suas exigir seu espaço, acabam não sendo vistos (COSENZA E REZENDE, 2006, p. 29 apud 
BIELER, 2005), assim considerados parcela quase insignificante da população, o que os dados do IBGE 
apresentados mostram não ser a realidade.  
 
Considerando a população residente no Espírito Santo, e de acordo com dados do IBGE de 2010, 23,45% 
da população é portadora de pelo menos uma das deficiências: visual, auditiva, motora e mental ou 
intelectual. A deficiência visual apresentou maior ocorrência, seguida por deficiência motora, auditiva e 
intelectual, nesta ordem, portanto esta pesquisa tem seu foco nas experiências com deficientes visuais e 
motores. 
 
2.2 ACESSIBILIDADE, A NBR 9050:2015 E A LEI MUNICIPAL DE CALÇADA CIDADÃ. 
Segundo a Lei Federal 10.098/2000, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.  
 
Todos os projetos e traçados urbanos de uso público e privado de uso comunitário deverão observar os 
parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT NBR 9050:2015 que 
estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e 
adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade e 
visa proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, acessibilidade a todo tipo de ambiente.  
 
Todos os espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, 
construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e 
equipamentos urbanos, devem atender ao disposto nesta Norma para serem considerados acessíveis. 
 
Além da NBR 9050:2015, a pesquisa desenvolvida baseia-se também na Lei Municipal de Calçada 
Cidadã Nº 3.513:2011. 
 
3 – METODOLOGIA DO TRABALHO OU DESENVOLVIMENTO 
Esse estudo teve como princípio, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Arquitetura e Urbanismo 
pelas Faculdades Integradas de Aracruz, defendido pela autora no ano de 2017, intitulado “Proposta de 
intervenção para adequação a acessibilidade da av. Venâncio Flores para pessoas com necessidades 
especiais” e sob a orientação do prof. Mestre Fabiano Vieira Dias. A pesquisa foi iniciada após decisão 
do local de estudo, onde um trecho de 500 metros da Avenida Venâncio Flores, principal avenida da 
cidade de Aracruz, foi mapeado, analisado topograficamente e em suas dimensões, e onde foram 
realizadas experiências que colaboraram para análise da caminhabilidade e adequação ou inadequação da 
via para pessoas com deficiência. 
 
Foi realizada extensa pesquisa bibliográfica à época, sobre pessoas com mobilidade reduzida e direito a 
acessibilidade em livros, cartilhas, sites, artigos científicos, legislação vigente e a norma ABNT NBR 
9050:2015.  
 
A parte de diagnóstico da área de intervenção deu-se por meio de visitas in loco, mapeamento, 
levantamento de projetos e pesquisas existentes na prefeitura, como por exemplo o Plano de Mobilidade 
Urbana de Aracruz (PLANMOB), análises fotográficas, análise das incoerências da avenida com as 
normas técnicas vigentes, análise do índice de caminhabilidade das calçadas (via trabalho do  Instituto de 
Políticas de Transporte e Desenvolvimento), álculo de dimensionamento da faixa livre, e por fim, 
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vivência in loco, acompanhando duas pessoas com deficiência, sendo a primeira um cadeirante chamado 
Paulo Stefanelli Junior, de 26 anos, morador da cidade de João Neiva, vizinha de Aracruz e, a segunda 
colaboradora uma deficiente visual, Marcela Giacomin Pandolfi, de 19 anos de idade, residente na cidade 
de Aracruz,  a fim de experimentar as dificuldades de locomoção da avenida Venâncio Flores. 
 
 
4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS 
Cada uma das experiências realizadas trouxe um dado importante sobre a acessibilidade da avenida em 
estudo. Primeiramente o cálculo de dimensionamento da faixa livre mostrou que, 1,20 metros de largura, 
dimensão mínima exigida pela NBR 9050:2015, atende ao fluxo de pedestres da região. 
 
O Índice de Caminhabilidade, uma ferramenta do Instituto de Políticas de Transporte & 
Desenvolvimento (ITDP) “permite avaliar as condições do espaço urbano e monitorar o impacto de ações 
de qualificação do espaço público, indicando em que medida favorecem ou não os deslocamentos a pé” 
(ITDP, 2016, p. 10), forneceu uma nota após a análise de aspectos definidos pela ferramenta. O objeto de 
estudo obteve nota de 1,06 pontos. Esta pontuação equivale a um índice de caminhabilidade aceitável, 
segundo o índice de caminhabilidade do ITDP, com intervenção prioritária e necessidade de ação a curto 
prazo. 
 
Em contrapartida, durante a realização das vivências, foi constatado que, em diversos pontos da via, não 
era possível que o cadeirante se locomovesse sozinho, precisando de auxílio de terceiros, principalmente 
para atravessar a rua, pois muitas travessias não possuem rebaixamento da guia, ou quando possuem, os 
rebaixamentos vêm seguidos de canaletas de escoamento de água (sarjetas) e o desnível entre a guia, a 
canaleta e a via carroçável fazem com que a cadeira de rodas seja precipitada para frente, derrubando o 
cadeirante. 
 
Desníveis no sentido do fluxo maiores do que os permitidos faziam com que a cadeira de rodas voltasse 
de ré ou tombasse para trás, além do excesso de esforço físico para tentar vencer tais desníveis. Os 
desníveis na transversal da calçada não impediram o deslocamento, porém, conforme relatado pelo 
cadeirante, causam muitos desgastes físicos e dores nos braços, além da instabilidade na cadeira. 
 
Já na segunda vivência realizada, a falta da sinalização tátil de alerta e direcional foi rapidamente 
percebida como grande inviabilizadora da locomoção independente para deficientes visuais. A 
necessidade do uso do piso tátil direcional para indicar um caminho seguro ou mudanças de rota também 
foi abordada pela colaboradora. Não existe também, nenhum botão de acionamento nas travessias ou 
sinal sonoro indicando que é seguro atravessar. 
 
A existência de pisos com textura ou trepidantes, como por exemplo, pedra portuguesa ou cerâmicos com 
textura, dificulta a percepção através da bengala, confundindo-se até mesmo com os pisos táteis, assim 
como a presença de buracos ou objetos na calçada dificultam o caminhar. 
 
5 – CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As barreiras arquitetônicas e urbanísticas encontradas pela pessoa com deficiência restringem seu direito 
de ir e vir, sua capacidade de independência familiar e financeira, marginalizando esta parcela da 
população.  
 
Pequenas modificações na forma como arquitetos-urbanistas e dirigentes governamentais planejam e 
pensam as cidades podem mudar a vida dessas pessoas, e então passaríamos a ver muito mais pessoas 
com deficiência andando pelas ruas, trabalhando nos comércios locais, tendo momentos de lazer, e 
consequentemente, tendo cada dia mais seus direitos garantidos.  
 
A segurança, o conforto e a acessibilidade de todos os cidadãos precisam ser priorizados, e a necessidade 
do veículo automotor particular deve perder força ao tempo em que a caminhada, o uso de transportes 
não motores e de transporte coletivo sejam opções atraentes e acessíveis a todos.  
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Muito pode ser feito com as leis que possuímos hoje, mas novas ideias e soluções podem e devem surgir 
a partir da consciência de que esse é um tema importante e indispensável, tanto nas esferas política, 
econômica, urbanística e legislativa.  
 
Sobretudo, a realização de projetos de inclusão depende da consciência da população em geral, do 
respeito e da educação que as demais pessoas têm com aqueles que possuem restrições físicas ou mentais. 
De todos os males sociais, a ignorância é um dos mais perigosos. 
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