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RESUMO  

 

Os equipamentos públicos e centros de ensino são edifícios que devem ser acessíveis e abrigar toda a 

sociedade. Porém, a maioria desses espaços é projetada desconsiderando a diversidade humana, 

dificultando a inclusão e participação de todos os seus possíveis usuários, tais como as pessoas que 

possuem algum tipo de restrição. A acessibilidade é uma garantia aos usuários “do poder” de se 

locomover, com qualidade e segurança, sendo um fator importante para melhorar a vida da população. 

Segundo a Constituição Federal todos têm direito ao acesso e utilização dos espaços e equipamentos 

urbanos. Este trabalho estudou as condições atuais do Instituto de Educação Estadual de Maringá 

(I.E.E.M.) e seu entorno, localizado na cidade de Maringá/PR, com relação às rampas e ao piso tátil 

existente nestas. Verificou-se que a quadra onde a escola está instalada possui as condições mínimas, 

com rampas e piso tátil, de acordo com o que a norma ABNT NBR 9050:2004 recomenda; já analisando 

o entorno, a resposta não foi a mesma, as esquinas opostas à quadra não possuem rampas, não dando 

continuidade ao movimento, dificultando a mobilidade; as rampas localizadas no canteiro central entre 

as vias, em frente ao acesso principal da escola, não estavam alinhadas e nem com a largura mínima 

exigida; e as faixas de pedestres também não estavam com piso tátil direcionando o movimento para as 

rampas. Com a análise realizada nota-se a despreocupação com a interligação e integração dos 

equipamentos de acessibilidade, a existência desta de forma pontual e localizada é insuficiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A acessibilidade é um atributo essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas (BRASIL, 

2014). De acordo com o artigo 2º da lei nº. 10098/00, a acessibilidade pode ser definida como 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários 

e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000). 

No Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, declararam-se com algum tipo de 

deficiência, seja visual, auditiva ou motora, aproximadamente 45.606.048 de pessoas, correspondendo a 

23,9% da população brasileira. No estudo, considerando pelo menos uma das deficiências, verificou-se 

que 67,7%, ou seja, mais da metade, correspondiam a pessoas com mais de 65 anos ou mais, devido a 

limitações causadas pelo envelhecimento, como a gradativa perda visual e auditiva e diminuição da 

capacidade motora (IBGE,2010).  

Toda pessoa, incluindo as que apresentam deficiências, têm direito ao acesso à educação, à saúde, 

ao lazer e ao trabalho. Todos devem ser percebidos como iguais, implicando no reconhecimento e 

atendimento de suas necessidades específicas (LAMÔNICA et al., 2008 apud ANDRADE et al., 2007). 

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, estimulando sua circulação e visando 

manter uma vida social saudável.  

De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal (1988), que trata do direito à liberdade de 

locomoção, também chamado direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros, diz que qualquer pessoa, 

livre ou não de deficiência ou mobilidade reduzida, deve ter o direito de poder chegar facilmente a 

qualquer lugar. A liberdade é aquela que possibilitaria caminhar pelos passeios públicos sem se deparar 

com desníveis, buracos, inexistência de ligação entre ruas e calçadas, rampas fora dos padrões, lixeiras, 

pontos de ônibus, bancas de jornais, bueiros destampados, ambulantes e pisos escorregadios (BRASIL, 

1988). 

Pessoas sem problemas de locomoção não percebem ou facilmente superam as características de 

uma calçada, mas pessoas com alguma restrição de deslocamento terão dificuldades, o que acabará 

separando-os de utilizar os espaços públicos. A ausência de calçadas pavimentadas e mantidas 

adequadamente limita a mobilidade das pessoas. Lixo, superfícies desniveladas e guias sem 

rebaixamento fazem as pessoas andarem no leito da rua e aumentam ainda mais o perigo (FERREIRA, 

SANCHES, 2005). 

 Segundo Guimarães (2009), os problemas que causam falta de acessibilidade nas cidades podem 

ser atribuídos a ações mal planejadas, 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. 

 Este trabalho tem por objetivo estudar a acessibilidade dos usuários ao Instituto de Educação 

Estadual de Maringá (I.E.E.M.) localizado na Zona 02, na cidade de Maringá/PR, com ênfase nas 

calçadas rebaixadas no entorno e verificando se está de acordo com as normas vigentes. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Norma ABNT NBR 9050:2004 

 

Segundo a ABNT NBR 9050:2004 que diz sobre rebaixamento de calçada para a travessia de 

pedestres, determinadas indicações e dimensões são tratadas de forma a garantir o conforto desses 

usuários.  

Algumas dessas diretrizes foram tratadas de forma a nortear o desenvolvimento e verificação “in 

loco” da pesquisa realizada: 

 As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, 

com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; 

 Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável; 

 Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres; 

 A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12); 

 A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando 

o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m;  

 Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver 

interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se 

rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa;  

 Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o 

rebaixamento total da calçada na esquina;  

 Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve 

ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais 

com inclinação máxima de 8,33%; 

 Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre 

si; 

 Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no 

mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m; 

 As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50 m, compor 

planos inclinados de acomodação e a inclinação máxima recomendada é de 10%.  

 Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas 

laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1,20 m, sendo 

recomendável de 1,50 m. 

 Os rebaixamentos de calçadas devem ser sinalizados e executados de acordo com a norma. 

Nas Figuras 1(a) e 1(b) são apresentados exemplos de rebaixamento de calçadas.  
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      (a)                                                   (b) 

Figura 1(a) e 1(b) - Exemplo de rebaixamento de calçada 
Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

Em canteiro divisor de pistas, deve-se manter uma distância mínima de 1,20 m entre os dois 

rebaixamentos de calçadas, conforme mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Distância entre rebaixamento de calçadas em canteiro divisor de pistas 

Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

 Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e nos 

canteiros divisores de pistas. 

Segundo a ABNT NBR 9050:2004 a sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou 

direcional. Ambas devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou 

integradas ao piso existente, atendendo às seguintes condições:  

a) quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso 

implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm;  

b) quando integradas, não deve haver desnível. 

Quando a distância entre rebaixamentos for inferior a 1,20 m, deve ser feito o rebaixamento total 

do canteiro divisor de pistas, conforme a Figura 3. 
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Figura 3 - Distância entre canteiro divisor de pistas com rebaixamento total 

Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

Nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalização tátil de alerta no sentido perpendicular ao 

deslocamento, à distância de 0,50 m do meio-fio. Recomenda-se a instalação de sinalização tátil 

direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia, conectando um lado da calçada ao 

outro, conforme a Figura 4. 

 
Figura 4 - Rebaixamento de calçada com sinalização tátil de alerta e direcional 

Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

 A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento 

nas seguintes situações: 

 Nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso. 

Nas Figuras 5 e 6 são apresentados exemplos de como se deve utilizar a sinalização tátil de alerta 

nos rebaixamentos de calçadas. 
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Figura 5 - Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas 

Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

 
Figura 6 - Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas 

Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

2.2. Método 

 

 O estudo foi realizado nos arredores do Instituto de Educação Estadual de Maringá (I.E.E.M.), 

localizado na Rua Martin Afonso, nº. 50, Zona 02, na cidade de Maringá/PR. Foi realizada uma avaliação 

“in loco” da quadra onde a escola se encontra, verificando a existência ou inexistência de rampas de 

acesso nos arredores do I.E.E.M. Elaborou-se uma planilha para coleta de dados, conforme a Tabela 01 

abaixo. 

 

Tabela 01 – Planilha de coleta de dados 

Parâmetros a avaliar SIM NÃO 

Existência de rampas de acesso na quadra do I.E.E.M. ( X ) (     ) 

Existência de piso tátil na quadra do I.E.E.M. ( X ) (    ) 

Largura mínima 1,20 m para rampas de acesso ( X ) (    ) 

Inclinação menor que 8,33 % ( X ) (    ) 
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Continuação da Tabela 01 – Planilha de coleta de dados 

Parâmetros a avaliar SIM NÃO 

Espaço mínimo necessário para manobra (módulo de referência) ( X ) (     ) 

Existência de rebaixamento de guias nas esquinas adjacentes (     ) ( X ) 

Rebaixamento total do canteiro divisor de pistas ( X ) (     ) 

Existência de alinhamento de rampas de acesso localizadas nos canteiros centrais (     ) ( X ) 
Fonte: AUTORES (2014). 

 

 Como existiam rampas, se elas estavam de acordo ou não com as normas vigentes. Para 

comparação foi utilizada a Norma ABNT NBR 9050:2004.  Mediu-se a largura e a inclinação das rampas 

de acesso, a existência de piso tátil, o módulo de referência e o espaço mínimo necessários às manobras 

no caso de cadeirantes e o pareamento das rampas ou o rebaixamento das esquinas adjacentes ao I.E.E.M.  

Foi verificado o alinhamento das rampas de acesso localizadas nos canteiros centrais, o número 

de pedestres no horário de maior fluxo, de forma a analisar a quantidade de estudantes trafegando sobre 

essas rampas e se a largura destas é suficiente. 

Nas Figuras 7(a) e 7(b), encontram-se a representação da área de estudo. 

 

 
                 (a)                      (b)          

Figura 7(a) e 7(b) - Localização da área de estudo 
Fonte: adaptado Google Maps (2014). 

 

2.3. Resultados e discussões 

 

Como pode ser visto na Figura 8, as esquinas da área de estudo possuem guia rebaixada e há 

utilização de piso tátil para orientação de portadores de necessidades visuais. Os valores encontrados nas 

rampas foram de 1,30 m de largura e inclinação menor que 5%. 
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Figura 8 - Esquina da área de estudo 

Fonte: AUTORES (2014). 

 

Conforme descrito na ABNT NBR 9050:2004, o módulo de referência para uma pessoa utilizando 

cadeiras de rodas é de 0,80 m por 1,20 m no piso e as medidas necessárias para a manobra de cadeira de 

rodas sem deslocamento variam com o ângulo de rotação, exigindo uma largura máxima de 1,50 m, como 

se observa na Figura 9. 

 
Figura 9 – Medida necessária para manobra de cadeira de rodas 

               Fonte: adaptado ABNT NBR 9050 (2004). 

 

A área de passeio dentro da quadra do I.E.E.M. proporciona espaço suficiente para os cadeirantes 

fazerem todas as manobras, com um espaço para manobra de 1,80 m de largura, por toda a quadra, e 

sempre acompanhada de piso tátil direcional e de alerta dentro das especificações, como mostrado na 

Figura 10. 
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Figura 10 - Calçada da área de estudo 

Fonte: AUTORES (2014). 

 

Comparando-se o pareamento das rampas ou rebaixamentos nas esquinas da quadra de estudo 

com as adjacentes, nota-se que não há continuidade, ou seja, não há rebaixamento do lado oposto, 

impossibilitando a acessibilidade, e deixando sem lógica ter de um lado só da via, como nota-se na Figura 

11. Por meio da Figura 12 é possível observar que não há o alinhamento das rampas no mesmo canteiro 

central. O alinhamento entre as rampas conforme sugere a ABNT NBR 9050:2004 visa direcionar o 

usuário em sua locomoção, e sua ausência dificulta principalmente ao portador de deficiência visual. 

Nota-se que há, também, falta de piso tátil entre as rampas no canteiro central. 

 

 
Figura 11 - Falta de guia rebaixada na esquina seguinte 

Fonte: Adaptado Google Earth (2014). 
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Figura 12 - Desalinhamento nas rampas no canteiro central 

Fonte: Adaptado Google Earth (2014). 

  

 Uma análise que pode ser feita também é que a largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura 

das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 

pedestres/min/m, que é o caso do colégio, em horários de pico, ocorrendo em término de aulas na saída 

dos alunos, conforme verificado em contagem realizada “in loco”. 

 Nos casos em que a distância entre rebaixamentos for inferior a 1,20 m, deve ser feito o 

rebaixamento total do canteiro divisor de pistas, com a largura de 2,00 m; o que não corresponde com a 

realidade, sendo de 1,10 m (Figura 13), muito inferior ao desejável para o fluxo local, considerando-se 

que é a entrada de uma escola pública. 

 

 
Figura 13 - Calçada Rebaixada no canteiro central 

Fonte: Adaptada Google Earth (2014). 
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3. CONCLUSÃO 

 

Conforme analisado, a quadra do colégio, no quesito itens de acessibilidade, está dentro do 

desejável, com rampas e piso tátil instalados de maneira correta, e há espaço no passeio para manobra de 

cadeirantes, porém quando esses critérios são colocados em confronto com o seu entorno, como o caso 

de alinhamento de rampas em canteiro divisor, continuidade de pisos tátil na faixa de pedestre, largura 

de passagem de pedestre no canteiro divisor que direciona ao acesso principal da escola, percebe-se que 

não existe o mesmo cuidado com a acessibilidade. Vale ressaltar que o piso tátil não está presente nas 

faixas de pedestres, não direcionando a locomoção para os portadores de deficiência visual. De uma 

forma geral, a acessibilidade se torna ineficiente, pois o que realmente importa é a integração e 

continuidade com o entorno faltando uma execução mais planejada, e isto pode ser realizado pelas 

prefeituras dos municípios utilizando poucos recursos e sendo de fácil implantação. Esta ação traria 

muitos benefícios à vida dos cidadãos, principalmente aos portadores de necessidades especiais.  
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