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RESUMO 
 

Foi verificado no presente trabalho, que pedestres necessitam de uma melhor 
acessibilidade para uma boa mobilidade urbana. Dessa forma, os avanços na 
construção civil visam aprimorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência 
física ou alguma mobilidade reduzida, e neste estudo de caso iremos verificar algumas 
situações na Cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Temas que são 
amparados por leis Federais e Municipais, onde a acessibilidade tem um papel 
fundamental na mobilidade urbana, porém mesmo com esses avanços ainda precisa 
melhorar muito para que todos possam exercer o direito de ir e vir, direito garantido 
na nossa Carta Magna. Com o advento de leis mais atuais, muitos segmentos 
precisam adequar seus contextos. A discriminação contra a pessoa com deficiência é 
crime; A reforma de todas as calçadas passa a ser obrigação do Poder Público, que 
deverá tornar todas as rotas acessíveis; Realização de inspeções e auditorias pelos 
órgãos de controle interno e externo devem ser observados o cumprimento da 
legislação relativa a pessoa com deficiência e as normas de acessibilidade. Em suma, 
somente alcançaremos um objetivo coletivo para acessibilidade com ações que 
envolvam todos os segmentos da sociedade civil e organizada com o intuito de se 
fazer valer as leis em vigor tornando os espaços públicos acessíveis para toda 
sociedade. (ver com atenção o que foi pedido) 
 
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Acessibilidade. Pessoa com Deficiência. 

  



 

ABSTRACT 
 

It was verified in the present study that pedestrians need better accessibility for good 
urban mobility. Thus, advances in civil construction aim to improve accessibility for 
people with physical disabilities or some reduced mobility, and in this case study we 
will check some situations in the city of Aracaju, capital of the State of Sergipe. Themes 
that are protected by Federal and Municipal laws, where accessibility plays a 
fundamental role in urban mobility, but even as these advances still need to improve a 
lot so that everyone can exercise the right to come and go, guaranteed right in our 
Constitution. With the advent of more current laws, many segments need to tailor their 
contexts. Discrimination against persons with disabilities is a crime; The reform of all 
sidewalks becomes an obligation of the Public Power, which should make all routes 
accessible; Conduct of inspections and audits by the internal and external control 
bodies must be observed compliance with legislation regarding the person with 
disabilities and accessibility standards. In short, we will only achieve a collective goal 
for accessibility with actions that involve all segments of civil society and organized 
with the purpose of enforcing the laws in force making public spaces accessible to all 
society. (vai mudar também) 
 
Keywords: Urban Mobility. Accessibility. Disabled Person. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Acessibilidade vem do Latim “accessus”, que significa aproximação ou 

chegada. “Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança, autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privado, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência 

ou mobilidade reduzida” (NBR 9050, p. 2). 

O conceito de “Acessibilidade” é muito importante em todas as áreas de 

conhecimento, com destaque para as áreas abrangidas pelo Sistema Confea 

(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) Crea (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). 

É crescente o número de pessoas no Brasil que têm uma certa dificuldade de 

locomoção, aproximadamente 24% da população brasileira e acordo com o último 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que sempre estão 

lutando pela a atualização das leis sobre acessibilidade, como o decreto de nº 

5.296/2004 que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 

dá outras providências (BRASIL, 2000/2004).  

Na data de 16 de outubro de 2013 conforme Lucas Aribé, o então prefeito, João 

Alves Filho, da cidade de Aracaju, fez saber que a Câmara Municipal aprovou a lei de 

Nº 4.444, “Estabelece normas de acessibilidade para a cidade de Aracaju e dá outras 

providências”, consolidando direitos individuais e coletivos das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

Investir em acessibilidade vai muita além de uma responsabilidade profissional. 

É uma oportunidade de diferenciação, para atender uma demanda com mais de 45,6 

milhões de pessoas no brasil com algum tipo de deficiência, também atender a outros 

19 milhões de idosos, que juntos correspondem a 32% da população brasileira, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Censo 2010). 

E pelas projeções do IBGE (2012), a partir de 2040 haverá mais idosos que jovens, 
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com isso surgem diversas oportunidades em novas áreas de produtos e serviços para 

atender estas demandas.  

A diversidade está relacionada com as diferenças entre as pessoas, 

caracterizadas não apenas por diferenças individuais, como aptidões físicas e 

cognitivas ou por diferentes traços de personalidade, mas principalmente por diversas 

características demográficas e culturais. Diferentes raças, línguas, credos, religiões, 

classes sociais, idades, sexos, culturas e costumes são altamente diferenciados. 

Assim, as organizações estão enfrentando um ambiente multiétnico e multipolarizado, 

que as torna uma fonte de vantagem competitiva, pois uma força de trabalho 

diversificada é mais criativa e inovadora (CHIAVENATO, 2010a)  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo verificar a acessibilidade de 

algumas calçadas do bairro cirurgia, na cidade de Aracaju, onde diferentes casos 

foram encontrados. Também poder mostrar resultados de reformas feitas no bairro 

Augusto Franco, da mesma cidade, onde calçadas acessíveis foram feitas respeitando 

os itens da norma de acessibilidade NBR – 9050:2015, caso seja necessário, propor 

novas ideias afim de promover a acessibilidade e a mobilidade social. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O bairro Cirurgia, na cidade de Aracaju, foi escolhida para o estudo de caso por 

ser o meu percurso diário e também local de moradia, onde posso observar de perto 

vários alunos que estudam no IFS (Instituto Federal de Sergipe), trafegarem pelas 

ruas devido à falta de acessibilidade nas calçadas, devido à ausência da aplicação da 

norma de acessibilidade (NBR – 9050:2015), por onde também passam alunos e 

pessoas com alguma dificuldade de locomoção. 

É necessário que o Governo venha reconhecer a importância da necessidade 

de reurbanizar as cidades, corrigir os locais que apresentam sérias dificuldades, para 

uma boa mobilidade urbana, pois esta é uma condição estratégica para a inclusão 

social das pessoas, com alguma deficiência na mobilidade ou dificuldade de 

locomoção. 

Optou-se por mostrar as calçadas irregulares das ruas do bairro Cirurgia em 

Aracaju, situado na rua Pastor Euclides Arlindo, tendo como finalidade, apontar os 

riscos da falta de acessibilidade e mobilidade urbana.  

Como exemplos de melhorias foi mostrada a Avenida Caçula Barreto, no bairro 

Augusto Franco, que foi recentemente reformada de acordo com as normas do de 

acessibilidade do “Projeto Calçada Livre” que cumprem a NBR – 9050:2015. 

Antes de começar a traçar os projetos de acessibilidade, é necessário que os 

objetivos sejam atingidos, pois nem sempre é possível viabilizar todos os projetos de 

uma vez só, mas é necessário um planejamento anual para prever ações pontuais 

para melhorar o acesso de pessoas com deficiência nas calçadas da cidade de 

Aracaju / SE. 

Pode-se fazer diariamente para aumentar a qualidade de vida nas cidades, 

construções preparadas, projetos bem desenhados, ações focadas no usuário - tudo 

isso é o caminho para as cidades mais acessíveis. 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 mobilidade reduzida. (Paulino, 

Correa e Manzini 2008, p.281), 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

 

Mostrar a falta de acessibilidade em algumas quadras na cidade de Aracaju por 

falta de atenção dos setores públicos e privados. Também mostrar Avenida que foi 

totalmente refeita cumprindo as normas de acessibilidade da NBR 9050:2015.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Mostrar que determinadas leis que estão em vigor a respeito da acessibilidade 

em locais públicos, não estão sendo cumpridas, especialmente pela falta da 

finalização correta da construção de calçadas e ruas. 

 Identificar problemas encontrados, na prática, sobre a acessibilidade nas 

calçadas conforme é regido pela a NBR 9050/2015, e as Leis federais vigentes 

que regem no que diz respeito a construção de calçadas e ruas acessíveis.  

 Apontar erros e acertos nos ambientes pesquisados, considerando toda as 

diretrizes técnicas conforme a NBR 9050/2015, e também analisando o projeto 

arquitetônico, layout existente e dados obtidos em campo. 

 Tentar encontrar uma solução para resolver alguns problemas identificados na 

pesquisa. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1 História de acessibilidade 

 

No Brasil, a acessibilidade ganhou expressividade em 1994, quando a Norma 

Técnica NBR 9050 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e 

edificações, espaço mobiliário e equipamentos urbanos entrou em vigor. Em 2004, a 

norma passou por revisões e passou a se chamar “Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”. Em 2015, após 11 anos, a norma 

passou por outras alterações, cada vez ganhando mais espaço e popularidade. 

Em 1973, foi criada nos Estados Unidos a Lei da Reabilitação, a qual deu início 

às adaptações em escolas e locais de trabalhos, que foi motivada pelo retorno dos 

soldados da Segunda Guerra Mundial. 

Em 1993, a ONU publica a Norma sobre a Igualdade de Oportunidades para as 

Pessoas com Deficiência, que menciona a Acessibilidade como igualdade de 

participação: “Os Estados devem reconhecer a importância global das condições de 

acessibilidade para o processo de igualdade de oportunidades em todas as esferas 

da vida social. No interesse de todas as pessoas com deficiência, os Estados devem: 

a) iniciar programas de ação que visem tornar acessível o meio físico; b) Tomar 

medidas que assegurem o acesso à informação e à comunicação” (ONU, 1995, p. 23). 

Segundo a OMS, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma 

deficiência – isso significa uma em cada sete pessoas no mundo. A falta de 

estatísticas sobre pessoas com deficiência contribui para a invisibilidade dessas 

pessoas. Isso representa um obstáculo para planejar e implementar políticas de 

desenvolvimento que melhoram as vidas das pessoas com deficiência (Site das 

Nação Unidas). 

 

4.2 Construindo uma cidade acessível 

 

Segundo o IBGE, no Brasil são mais de 202 milhões de pessoas e acima de 

20% desta população no Brasil tem alguma deficiência física ou dificuldade de 

locomoção, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas. Assim, para uma melhor inclusão 

social dessa população se faz necessário entender alguns conceitos básicos ligados 

à acessibilidade de uma forma integrada com o meio, integral em sua aplicabilidade e 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
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integradora na sua concepção de conjunto, possibilitando o livre acesso para as 

diversas pessoas, que possuem algum tipo de limitação, na mobilidade de suas ações 

diante da sociedade. 

O Órgão Municipal da cidade de Aracaju, responsável pela melhoria da 

acessibilidade de todos é a Emurb (Empresa Municipal de Obras e Urbanização). Para 

melhorias em alguma localidade, é necessário fazer reclamações da localidade 

inacessível, levando fotos das calçadas irregulares, várias assinaturas de outros 

reclamantes, para que se inicie uma averiguação da possibilidade de tornar a região 

reclamada um pouco mais acessível a todos. 

 

4.3 Desenvolvimento de calçadas mais acessíveis 

 

De acordo com o art. 5º da Lei Municipal Nº 4.444, de 16 de outubro de 2013, 

que estabelece normas de acessibilidade para a cidade de Aracaju e dá outras 

providências, podemos ver o início de uma preocupação com a acessibilidade, 

conforme segue: 

 
“Art. 5º Art.São objetivos da Política Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida: 
V - Assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida no meio urbano;” (ARIBÉ, 2019) 
 

A Lei Brasileira de Inclusão – LBI tem como base a Convenção da Organização 

das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro 

tratado internacional dos direitos humanos a ser incorporado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional: Com a entrada em vigor 

desta lei, a partir do dia 06 de janeiro de 2016, muitos segmentos precisam adequar 

seus contextos. 

Principais determinações da lei LBI: 

 A discriminação contra a pessoa com deficiência é crime (Lei nº 13.146, de 

2015, e de acordo essa lei, todas as formas de discriminação são puníveis com 

reclusão de 2 (dias) a 5 (anos); 

 A reforma de todas as calçadas passa a ser obrigação do Poder Público, que 

deverá transformar todas as rotas em acessíveis; 

 Os hotéis deverão ter no mínimo 10% dos quartos acessíveis; 
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 Na realização de inspeções e auditorias pelos órgãos de controle interno e 

externo devem ser observados o cumprimento da legislação relativa à pessoa 

com deficiência e as normas de acessibilidade. 

 

4.4 Símbolo universal 

 

O conceito do Novo Símbolo de Acessibilidade anunciado pela ONU, se 

desenvolveu nos EUA, com o objetivo de definir projeto de produtos e ambientes para 

serem usados por todos, da sua máxima extensão possível, sem necessidade de 

adaptação ou projeto especializado para todas as pessoas. Este conceito deve ser 

adotado em todos os projetos, principalmente quando não existir normas ou no 

desenvolvimento de novos produtos. 

De acordo com o decreto 5296/04 (BRASIL, 2004), “desenho universal é a 

concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente 

todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de 

forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções 

que compõem a acessibilidade”. 

O Desenho Universal vai além do pensamento de eliminação de barreiras. Por 

isso é importante não confundir o Novo Símbolo de Acessibilidade com o desenho 

universal. No primeiro caso busca-se adequar o local, ou objeto de forma a atender 

as especificidades de determinadas pessoas, produzindo elementos diferenciados. 

No desenho universal busca-se produzir as edificações, os espaços de uso público, 

os objetos comuns de forma a atender uma gama maior de pessoas, incluindo quem 

possui alguma deficiência ou esteja com a mobilidade comprometida, mesmo que 

temporariamente.  
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Figura 1: Novo Símbolo de Acessibilidade da ONU. 

 

Fonte: (ONU). 

 

As Sete regras do Desenho Universal 

 Igualitário – uso equiparável 

 Adaptável – uso flexível 

 Óbvio – uso simples e intuitivo 

 Conhecido – informação de fácil percepção 

 Seguro – tolerante ao erro 

 Sem esforço – baixo esforço físico 

 Abrangente – dimensão e espaço para aproximações e uso 

 

4.5 Mobilidade e acessibilidade  

 

A legislação federal, Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana torna obrigatória a elaboração do PDMU – Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana para Municípios com mais de 20 mil habitantes. O Município de 

Aracaju, de acordo com o Sistema de informação da Mobilidade Urbana da ANTP – 

Associação Nacional de Transporte Público, esta ranqueada no porte de cidades entre 

500 mil e 1 milhão de habitantes. Portanto, no início de 2015, buscando cumprir os 

princípios estabelecidos na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e na Política 

Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, principalmente nas questões de 

reorientação do modelo de urbanização, circulação e de segurança viária, a PMA – 

Prefeitura Municipal de Aracaju revisou o PDMU do Município, elaborado em 2012, 
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atualizando seus princípios e diretrizes dentro dos preceitos do PDDU – Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano.  
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5 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

5.1 Legislação internacional  

 

Em 10 de dezembro de 1940 tem-se o primeiro documento que protege os 

direitos humanos: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode-se considerar 

um passo inicial importante para a Acessibilidade, pois o ser humano passou a ter 

seus direitos assegurados em lei. Tal documento foi proclamado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas de Paris, sendo escrito por representantes de vários países, 

com diferentes culturas e valores. Por esse motivo, procurou-se igualar todos os seres 

humanos, sem distinção de cor, sexo, religião, diversidades em geral e em 1975 surge 

a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

5.2 Legislação brasileira  

 

No Brasil, os primeiros passos relacionados a Acessibilidade foram dados 

apenas em 1988, com a Constituição da República Federal do Brasil, 12 anos após a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que incentivou a sociedade a 

começar a se preocupar com o outro de forma abrangente, dando atenção as 

diversidades, mesmo que de forma vagarosa (BRASIL, 1988). 

No artigo 5º da constituição federal de 1988, está o direito de igualdade no 

inciso I e o direito de ir e vir está expresso no inciso XV: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens; (Site domínio público Jusbrasil). 
 

O Art. 227 dispõe que: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. ”  
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E, no § 1° Item II “criação de programas de prevenção e atendimento 

especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, 

bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 

bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas 

as formas de discriminação. ” 

No § 2° “A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.” (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988) 

Em 12 de novembro de 1985 é criada a Lei n° 7.405, que torna obrigatória a 

colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que 

permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 1985). Dessa 

forma fica visível locais que não atendem a acessibilidade. 

Já a lei N° 7.853 de 24 de outubro de 1989 estabelece requisitos para assegurar 

os direitos das pessoas com deficiência, inclusive sua integração, sobre a CORDE – 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(BRASIL, 1989). 

Em 1999, o Decreto N° 3.298 regulamenta a lei N° 7.853 e entra em vigor, 

falando sobre a Integração das pessoas com deficiência (BRASIL, 1999). 

 
Art.2 Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa 
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao 
lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação 
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de 
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. (DECRETO N° 3.298, 1999)” 
 

Em 2000, foram criadas as Leis N° 10048 e 10098. A Lei de N° 10048, trata da 

prioridade de atendimento a idosos, gestantes, e demais pessoas com mobilidade 

comprometida, e traz penalidades para quem não a cumprir (BRASIL, 2000). 

 
“Art. 1º - As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças 
de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. (LEI 
N° 10048, 2000)” 
 

Já a Lei N° 10098 estabelece parâmetros para a promoção da acessibilidade 

para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000).  
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“Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de 
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. (LEI N° 10098, 2000) 
Tais leis foram regulamentadas pelo Decreto N° 5.296 de 02 de dezembro de 
2004, que conceitua a acessibilidade e termos ligados ao tema, os tipos de 
deficiência e da implementação da acessibilidade (BRASIL, 2004).” 
 
Art.10 A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e 
urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como 
referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a 
legislação específica e as regras contidas neste Decreto.” 
 

O Decreto N° 6.949 de 25 de agosto de 2009 promulga a Convenção 

Internacional os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. (BRASIL, 2009) 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 

inerente. (DECRETO N° 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009) 

Em 17 de novembro de 2011, o Decreto N° 7.611 institui o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem limite, que tem a finalidade 

ampliar programas e ações para promover a acessibilidade de forma plena, 

respeitando os direitos das pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). 

 

5.3 Legislação estadual 

 

De acordo com a Lei nº 4.444 de outubro de 2013, estabelece as normas de 

acessibilidade para a cidade de Aracaju Faço saber que a Câmara Municipal aprovou 

e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Estabelece as normas de acessibilidade para a 

cidade de Aracaju, consolidando direitos individuais e coletivos das pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

 
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra na 
definição do § 1º do art. 1º da Lei (Federal) nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Federal nº 10.690, de 16 de 
junho de 2003, assim como do art. 5º, § 1º, e do art. 70 do Decreto (Federal) 
nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, além do art. 3º do Decreto (Federal) 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
Art. 3º O termo atual para fazer referência aos deficientes é "pessoas com 
deficiência", atendendo à alteração proposta pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
Art. 4º A acessibilidade será garantida por meio de uma Política Municipal da 
Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida. 
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Seção I 
Dos Objetivos e Diretrizes 
Art. 5º São objetivos da Política Municipal da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida: 
I - Assegurar o pleno exercício da cidadania, garantindo direitos individuais e 
coletivos; 
II - Combater o preconceito e a marginalização por meio do acesso à 
informação e da realização de atividade que favoreça a convivência a 
inclusão social; 
III - assegurar o acesso à serviços públicos fundamentais como educação, 
saúde, esporte, lazer e o atendimento das necessidades especiais; 
IV - Criar oportunidade de habilitação, reabilitação, formação e qualificação 
profissional e acesso ao trabalho; 
V - Assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida no meio urbano; 
VI - Criar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento das pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida; 
VII - Adotar estratégia de articulação com órgãos públicos e entidades 
particulares para a implementação desta Política; 
 

A Lei nº 4.444 de outubro de 2013, estabelece as normas de acessibilidade 

para a cidade de Aracaju e a Lei Federal nº 13.146, sancionada em 06 de julho de 

2015. A Lei Brasileira de Inclusão – LBI tem como base a Convenção da Organização 

das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o primeiro 

tratado internacional dos direitos humanos a ser incorporado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional, A LBI em seu art. 3º, inciso 

I, descreve o conceito de acessibilidade nos seguintes termos: ..“acessibilidade: 

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”.  

 

5.4 NBR – 9050  

 

Em 1985, NBR 9050 foi criada e intitulada como “Adequação das edificações, 

equipamentos e mobiliário urbano à pessoa portadora de deficiência”. Em 2004, 

percebe-se que as Normas sobre acessibilidade eram de interesse de toda uma 

sociedade, a ABNT firmou um acordo com o Ministério Público Federal, onde passa a 

ter o seguinte título: “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos”. No ano de 2015, a Norma de Acessibilidade passou por revisão e o enfoque 

mudou, além de das pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida e 

comprometida como idosos, gestantes e obesos também foram consideradas, 

ressaltando dessa forma a importância do desenho universal.  
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5.4.1 Parâmetros Antropométricos 

 

A aplicação dos estudos das medidas físicas nos homens e mulheres, 

buscando determinar as diferenças entres indivíduos e grupos sociais, com a 

finalidade de se obter informações utilizadas nos projetos de arquitetura, urbanismo, 

desenho industrial, comunicação visual, engenharia, e de um modo geral para melhor 

adequar esses produtos a seus usuários, denomina-se antropometria (FURRER, 

2013).  

 “Estou encantada”. Foi de forma efusiva que dona Júlia dos Santos, moradora 

do conjunto Augusto Franco há 34 anos, falou sobre a obra que transformou a avenida 

Caçula Barreto, popularmente chamada de Canal 3. Assim como ela, os demais 

moradores da localidade aguardavam há tempos a conclusão da obra que ficou 

paralisada por mais de dois anos, durante a gestão passada, e foi retomada e 

concluída na atual administração. Na noite desta sexta-feira, 29, o prefeito Edvaldo 

Nogueira realizou a entrega da obra de infraestrutura que vai contribuir 

significativamente para a mobilidade e acessibilidade da região (Agência Aracaju de 

Notícias, 2019).  

 

Figura 2 – Avenida Caçula Barreto, recém reformada. 

 

Fonte: 27 de abril de 2019, Arquivo Pessoal. 

 

*Antropometria – é o ramo da ciência que estuda medidas e dimensões das diversas partes do 

corpo humano  
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5.4.1.1 Pessoas em Pé 

 

Abaixo pode-se observar na Figura 3 contida da atual norma para uma boa 

acessibilidade nas calçadas de todo o país, que faz referência das dimensões para 

deslocamento de pessoas em pé: 

 

Figura 3 - Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé. 

 

 

 
Fonte: Figura 1, da NBR 9050:2015, p. 7 e 8, (ABNT, 2015).  
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5.4.1.2 Pessoas em cadeira de rodas: Módulo de referência 

 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), as cadeiras de rodas geralmente, 

possuem as seguintes dimensões: Largura: 0,60 a 0,70 m e 0,95 a 1,15 m de 

profundidade. Assim, o módulo de referência que uma pessoa em cadeira de rodas 

ocupa em uma calçada é de 0,80 m x 1,20m, conforme a figura 4, a seguir: 

 

Figura 4 - Dimensões do módulo de referência (M.R.) 

 

Fonte: Figura 3, da NBR 9050:2015, p. 8, (ABNT, 2015).  

 

i. Área de circulação e manobra  

Em relação ao deslocamento em linha reta, na NBR 9050:2015 (ABNT, 2015) 

em uma calçada por exemplo, a norma estabelece várias situações, e valores mínimos 

a serem considerados e que podem ser observados na figura 5 abaixo:  

 

Figura 5 - Largura para deslocamento em linha reta 
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Fonte: Figura 4, da NBR 9050:2015, p. 9, (ABNT, 2015). 

 

ii. Área para manobra de cadeiras de roda sem deslocamento  

Para a NBR 9050 (ABNT, 2015), as medidas necessárias para a manobra de 

cadeira de rodas sem deslocamento, conforme mostra a Figura 6:  

a) Para rotação de 90° = 1,20 m × 1,20 m;  

b) Para rotação de 180° = 1,50 m × 1,20 m;  

c) Para rotação de 360° = círculo com diâmetro de 1,50 m.  
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Figura 6 - Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento 

 

Fonte: Figura 7, da NBR 9050:2015, p. 11, (ABNT, 2015). 

 

iii. Manobra de cadeira de rodas com deslocamento  

As manobras com deslocamento que ocorrem em calçadas e áreas de 

circulação. Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), são previstos os deslocamentos para 

90°, deslocamento mínimo para 90°, deslocamento recomendado para 90°, 

deslocamento consecutivo de 90° com percurso intermediário (caso 1), deslocamento 

consecutivo de 90° com percurso intermediário (caso 2) e deslocamento de 180°. Tais 

situações podem ser observadas na Figuras 7, a seguir:  
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Figura 7 - Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento

 

Fonte: Figura 8, da NBR 9050:2015, p. 12, (ABNT, 2015). 
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5.4.1.3 Posicionamento de cadeiras de rodas em espaços confinados 

 

Figura 8: Espaços para cadeira de rodas em áreas confinadas 

 

Fonte: Fonte: Figura 9, da NBR 9050:2015, p. 13, (ABNT, 2015). 

 

5.4.1.4. Proteção contra queda ao longo de rotas acessíveis 

 

Devem ser previstas proteções laterais ao longo de rotas acessíveis, para 

impedir que pessoas sofram ferimentos em decorrência de quedas. Quando uma rota 

acessível, em nível ou inclinada, é delimitada em um ou ambos os lados por uma 

superfície que se incline para baixo com desnível igual ou inferior a 0,60 m, composta 

por plano inclinado com proporções de inclinação maior ou igual a 1:2, deve ser 

adotada uma das seguintes medidas de proteção: 

a) Implantação de uma margem lateral plana com pelo menos 0,60 m de largura 

antes do início do trecho inclinado, com piso diferenciado quanto ao contraste 

tátil e visual de no mínimo 30 pontos, aferidos pelo valor da luz refletida (LRV), 

conforme indicação A da Figura 9;  

b) Proteção vertical de no mínimo 0,15 m de altura, com a superfície de topo com 

contraste visual de no mínimo 30 pontos, medidos em LRV, conforme mostra 

abaixo, em relação ao piso do caminho ou rota, como mostra a indicação B da 

Figura 9. 

c) Quando as rotas acessíveis, rampas, terraços, caminhos elevados ou 

plataformas sem vedações laterais forem delimitados em um ou ambos os 

lados por superfície que se incline para baixo com desnível superior a 0,60 m, 

M.R. 

90 , 0 

80 0 , 

1 , 20 
1 , 50 
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deve ser prevista a instalação de proteção lateral com no mínimo as 

características de guarda-corpo, conforme Figura 9. 

 

Figura 9: Exemplos de proteção contra queda 

 

Fonte: Figura 10, da NBR 9050:2015, p. 14, (ABNT, 2015). 

 

5.4.1.4.1 Legenda 

1 Desnível igual ou inferior a 0,60 m e inclinação igual ou superior a 1:2 

2 Lateral em nível com pelo menos 0,60 m de largura 

3 Contraste visual medido através do LRV (valor da luz refletida) de no mínimo 

30 pontos em relação ao piso 

4 Proteção lateral – com no mínimo 0,15 m de altura e superfície de topo com 

contraste visual, conforme Seção 5 

5 Proteção lateral – com guarda-corpo 

6 Desnível superior a 0,60 m e inclinação igual ou superior a 1:2 
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5.4.1.5 Dimensões mínimas da calçada 

 

A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso, conforme definido 

a seguir e demonstrado pela Figura 10: 

a) Faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os 

postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, 

recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m; 

b) Faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve 

ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser contínua 

entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;  

c) Faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. 

Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 m. Serve 

para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiras sob autorização do 

município para edificações já construídas (ir para fundamentação teórica). 

 

Figura 10: Faixas de uso da calçada – Corte 

 

Fonte: Figura 88, da NBR 9050:2015, p. 75, (ABNT, 2015). 

Mín. 2,10 

0 , 70 1 , 20 

Faixa livre 

Largura da calçada 

Faixa de acesso Faixa de 
serviço 
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5.4.2 Símbolos  

 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), a entrada acessível e em t deve ser 

sinalizada com o Símbolo Internacional de Acesso – SIA. De uma forma geral, esse 

símbolo de acesso deve ser um pictograma branco sobre um fundo azul, 

opcionalmente pode ser presentado em branco e preto, e sempre voltado para o lado 

direito, conforme nos mostra a figura 11 e 12, a seguir:  

 

Figura 11: Símbolo Internacional de acesso – Forma A 

 

 

a) Branco sobre fundo azul              b) Branco sobre fundo preto           c) Preto sobre fundo branco 

Fonte: Figura 31, da NBR 9050:2015, p. 39, (ABNT, 2015). 
 

Figura 12: Símbolo Internacional de acesso – Forma B 

 

a) Branco sobre fundo azul b) Branco sobre fundo preto c) Preto sobre fundo branco 

Fonte: Figura 32, da NBR 9050:2015, p. 39, (ABNT, 2015). 
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6 METODOLOGIA  

 

6.1 Tipo de estudo 

 

O presente estudo se caracteriza como estudo de caso. Thomas & Nelson 

(2002, p.280) afirmam que a pesquisa descritiva pode contribuir para a compreensão 

da prática pedagógica através da “observação, análise e descrição objetiva e 

completa” do fenômeno. 

Este trabalho tem como principal propósito elaborar um diagnóstico local, para 

relacionar e descrever duas variáveis muito importantes: teoria e realidade. Poder ter 

uma melhor abordagem qualitativa de toda natureza teórica que está sendo esquecida 

de ser colocada em prática, prejudicando assim toda a sociedade que acaba sendo 

bastante desrespeitada. 

Várias fotos do local de pesquisa foram realizadas, e posteriormente foi 

analisado todo o acervo fotográfico, através de comparação com a atual norma de 

Acessibilidade NBR 9050/2015. 

 

6.2 Local da pesquisa 

 

Tal estudo de caso foi realizado no município de Aracaju no estado de Sergipe, 

na Rua Pastor Euclides Arlindo do Bairro Cirurgia, onde terá aproximadamente sete 

quadras que estão sendo usados nesta pesquisa para poder demostrar alguns 

problemas que ocorrem diariamente, (calçadas estão sendo esquecidas, esquinas 

sem rampas de cadeirantes, veículos usando a parte da faixa livre nas calçadas como 

estacionamento, calçadas impróprias para acessibilidade). 

Neste trabalho também será mostrada a Avenida Caçula Barreto (Canal 3), no 

Bairro Augusto Franco. Infraestrutura entregue pelo atual prefeito da cidade Edivaldo 

Nogueira, no dia 29 de março de 2019. 
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6.3 Procedimentos de coletas e análise de dados 

 

A primeira etapa da pesquisa de obtenção de dados ocorreu através de várias 

fotografias que foram tiradas da falta de acessibilidade das calçadas, também foi feita 

tabela comparativa existente entre a prática e a teoria que não está sendo lembrada, 

e sendo totalmente ignorada. 

Após a obtenção de dados que fora feito na etapa anterior, tornou-se possível 

uma análise de dados dos mesmos tendo como a literatura da área como as leis 

municipais e normas federais específicas, realizando-se, dessa forma a comparação 

entre a teoria e a pratica observadas na literatura específica.  

Tabelas foram divididas em duas: questões corretas e incorretas das atuais 

calçadas, e questões corretas nas calçadas depois da reforma. Onde foram 

verificadas nos quarteirões pesquisados nas calçadas e esquinas sem rampas de 

acesso (inacessíveis), sem espaço para a faixa livre de acesso ou piso tátil para 

deficientes visuais. 

Na coleta de dados da pesquisa de campo foram feitas fotos de esquinas sem 

rampas, conforme rege a norma (NBR 9050/2015), travessias dos pedestres sem 

acessibilidade alguma, também de uma avenida que foi recém reformada de acordo 

as normas de acessibilidade. Todos dados coletados foram verificados de forma 

quantitativa. A pesquisa quantitativa é muito comum no mercado, pois prioriza os 

resultados numéricos dos estudos propostos para avaliar os comportamentos e 

opiniões dos indivíduos de um determinado grupo ou população. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O presente trabalho teve como amparo a pesquisa quantitativa, nesse método 

procura explicar alguns processos sociais que ainda são pouco conhecidos e que 

pertencem a grupos particulares, sendo seu objetivo e indicação final, proporcionar a 

construção e/ou revisão de novas abordagens, conceitos e categorias referente ao 

fenômeno estudado. 

A Figura 13 representa a área dos quarteirões estudados, pode-se observar 

várias irregularidades como: falta de rampas nas esquinas, ausência da faixa de livre 

de acesso nas calçadas, calçadas desniveladas, o uso indevido de estacionamento, 

dificultando as condições de tráfego.  

 

Figura 13: Local Pesquisado, Quadras na Rua Pastor Euclides Arlindo  

Fonte: Imagem do Google Maps (01 de junho de 2019)  

 

A Tabela 1, exibe todos os pontos de verificação que estão adequados ou 

inadequados à legislação atual vigente da acessibilidade no local conforme a NBR 

9050:2015, os principais itens observados, foram:  

 

 Seis quadras; 

 Doze rampas de acesso; 

 Presença do piso tátil nos quarteirões; 

 Seis espaços de faixa livre nas calçadas; 

 Esquinas com rampas acessíveis.  
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Todos os itens analisados demonstram claramente toda a dificuldade de 

acessibilidade existentes.  

 

Tabela 1: Adequado/Inadequado à Legislação da NBR 9050:2015 (ABNT, 2015). 

Questões Observadas  Adequado Inadequado Não se Aplica 

Quarteirões Pesquisados 1 5 0 

Rampas de acesso 2 8 2 

Piso Tátil  1 5 0 

Espaço Faixa Livre 5 1 0 

Esquinas Acessíveis 2 8 2 

Fonte: Pesquisa local Arquivo pessoal, 2019 

 

As Figuras 14 e 15, mostram a situação atual das esquinas analisadas e 

pontuadas na Tabela 1. As duas esquinas analisadas, não apresentam um 

deslocamento de 90º, conforme o item 4.3.5 (Manobra de cadeiras de rodas com 

deslocamento, da norma 9050:2015, figura 6 acima), este tipo de cenário, dificulta 

muito a mobilidade de todos os transeuntes. Observando também na figura 14, que a 

dificuldade ainda se torna mais acentuada em virtude da redução do raio da esquina, 

devido a presença de uma patologia apresentada pelo piso. Na Figura 15, pode-se 

observar que existe uma rampa não acessível e desnivelada com a cota da calçada.  

 

Figura 14: Esquina sem Acessibilidade 

 

Fonte:  Esquina da rua Estância com a rua Pastor Euclides Arlindo, (25 de abril de 2019). 
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Figura 15: Esquina sem Acessibilidade 

 

Fonte:  Esquina da rua Estância com a rua Pastor Euclides Arlindo, (25 de abril de 2019). 

 

As Figuras 16 e 17 mostram, a real situação de algumas calçadas, com 

irregularidades acentuadas, devido ao desgaste por abrasão dos materiais que 

compõe o piso, gerando um desnível acentuado, prejudicando o fluxo de transeuntes. 

Demonstrando também, que a calçada não segue a dimensão mínima de 1,20m na 

largura da faixa livre conforme o item 6.12.6 da NBR 9050/2015. A limitação do fluxo 

acessível se torna inda mais acentuado devido a presença de um poste, o qual se 

situa no meio da faixa livre da calçada, este cenário aumenta a insegurança durante 

uma possível travessia. Como solução, deveria ser feito um projeto para a colocação 

de uma rampa de acesso provisório, com o item 6.12.5 da NBR 9050:2015. 

Item 6.12.5 Obras sobre o passeio 

As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser 

convenientemente sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20 

m para circulação, garantindo-se as condições de acesso e segurança de pedestres 

e pessoas com mobilidade reduzida. 

Item 6.12.6 Dimensionamento das faixas livres 

Admite-se que a faixa livre possa absorver com conforto um fluxo de tráfego de 

25 pedestres por minuto, em ambos os sentidos, a cada metro de largura. Para 
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determinação da largura da faixa livre em função do fluxo de pedestres, utiliza-se a 

seguinte equação: 

 

L= F/K + ∑ i ≥ 1,20m 

Onde: 

L é a largura da faixa livre; 

F é a largura necessária para absorver o fluxo de pedestres estimado ou 

medido nos horários de pico, considerando o nível de conforto de 25 pedestres por 

minuto a cada metro de largura; 

K = 25 pedestres por minuto; 

Σi é o somatório dos valores adicionais relativos aos fatores de impedância. 

Os valores adicionais relativos aos fatores de impedância (i) são: 

a) 0,45 m junto às vitrines ou comércio no alinhamento; 

b) 0,25 m junto ao mobiliário urbano; 

c) 0,25 m junto à entrada de edificações no alinhamento. 
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Figura 16: Calçadas danificadas e sem espaço para a faixa livre 

 

Fonte: Calçadas do IFS, rua Estância (25 de abril de 2019). 
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Figura 17: Calçadas danificadas e poste na área da faixa livre 

 

Fonte: Calçadas do IFS, rua Estância (25 de abril de 2019). 

 

 

As Figuras 18 e 19 exibem as calçadas que estão sendo usadas como 

estacionamento privado de uma agencia de turismo entre outros, obrigando todos 

transeuntes locais a se locomoverem pelo meio da rua, correndo riscos de acidentes 

com o trânsito local. Conforme foi observado, todas estas calçadas apresentam piso 

tátil, rampa de acesso (inclinação 5%), faixa de serviço (inclinação de até 3%), faixa 

livre (inclinação de 3%) e faixa de acesso (inclinação de até 3%), ambos foram 

projetados e executados conforme o item 6.12.3 da NBR 9050:2015, (Dimensões 

mínimas da calçada, item 6.2.1 na p. 33 e 34 acima).  
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Figura 18: Calçada acessível usadas como estacionamento. 

 

Fonte: Esquina da rua Ribeirópolis com a rua Pastor Euclides Arlindo, (25 de abril de 2019). 

 

Figura 19: Estacionamento ilegal em frente a Agência de Viagens. 

 

Fonte: Esquina da rua Ribeirópolis com a rua Pastor Euclides Arlindo, (25 de abril de 2019). 
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Os pontos de verificação da acessibilidade apresentados na Tabela 2, estão 

relacionados a Av. Caçula Barreto (conhecida como canal 3), do Bairro Augusto 

Franco. Pode-se concluir, que todos os itens analisados como: quarteirões, rampas 

de acesso, espaço de faixa livre, esquinas e nivelamento do quarteirão, estão de 

acordo com a norma NBR 9050:2015.   

 

Tabela 2: Questões Adequadas/Inadequadas à NBR 9050:2015 (ABNT, 2015). 

Questões Observadas   Adequado Inadequado Não se Aplica 

Quadras Pesquisadas  7 0 0 

Rampas de acesso  em toda av. 0 0 

Espaço Faixa Livre  Todos 0 0 

Esquinas Acessíveis  Todas 0 0 

Quarteirão Nivelado  Todos 0 0 

Fonte: Pesquisa local, 27 de abril de 2019, arquivo pessoal. 

 

Pode ser observado nas Figuras 20 e 21, onde a área estudada, representa os 

quarteirões recentemente reformados, exibindo também as reformas realizadas 

conforme as normas técnicas vigentes. Nessa nova Avenida do bairro Augusto 

Franco, foi observada também a presença da concepção técnica da acessibilidade, 

comprovando também a real melhoria da localidade, conforme os dados citados na 

Tabela 2. 

 

Figura 20: Av. Caçula Barreto, bairro Augusto Franco 

 

Fonte: Imagem do Google Maps (01 de junho de 2019) 
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Figura 21: Av. Caçula Barreto. Melhorias na acessibilidade local. 

 

Fonte: 27 de abril de 2019, Arquivo Pessoal 

 

Nas figuras abaixo (22, 23 e 24), pode-se observar claramente que parte da 

avenida recém reformada, apresenta uma padronização em toda a acessibilidade 

local. Conforme pode-se ver na Figura 22, a rampa de acesso obedece aos padrões 

da NBR 9050:2015, como a inclinação de i ≤ 8,33% da rampa, conforme o item 

6.12.7.1 da NBR 9050:2015 (Figura 91 – Redução do percurso de travessia – Exemplo 

– Vista superior, p. 78), acompanhado de uma boa definição do acesso a rampa, 

estando situada nas proximidades da faixa de pedestre.  
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Figura 22: Rampas de acesso, piso tátil e faixa livre. 

 

Fonte: 27 de abril de 2019, Arquivo pessoal 

 

A Figura 23 exibe, um cenário dentro dos padrões de acessibilidade, conforme 

observado, a faixa de serviço, faixa livre e a faixa de acesso foram projetadas 

conforme o item 6.12.7.3 da NBR 9050:2015 (Figura 93 – Rebaixamento de calçada 

– Vista superior, p. 80), observando também que os espaços físicos existentes entre 

estacionamento (faixa de acesso), piso tátil, faixa livre e faixa de serviço foram todos 

respeitas. 
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Figura 23: Faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso. 

 

Fonte: 27 de abril de 2019, Arquivo pessoal 

 

A Figura 24 exibe, um retrato atual de esquinas com as rampas de acesso 

obedecendo as normas, inclinação superior 8,33%, largura acima de 1,50m e 

respeitando os 1,20m da faixa livre, tudo dentro dos padrões da acessibilidade, 

conforme explica sobre rebaixamento de calçadas no item 6.12.7.3 da NBR 

9050:2015, (Figura 93 – Rebaixamento de calçada – Vista superior, p. 80). 
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Figura 24: Esquinas com a Av. Caçula Barreto, bairro Augusto Franco.  

 

Fonte: 27 de abril de 2019, Arquivo pessoal 
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8 CONCLUSÃO 

 

Pelo que pode ser observado no estudo de caso, que foi realizado na cidade 

de Aracaju do estado de Sergipe, mais especificamente nos bairros Cirurgia e Augusto 

Franco, é que um dos maiores obstáculos para as pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida é a forma como as calçadas estão sendo tratadas, não existindo 

muita preocupação da sociedade que está cada vez mais necessitando de espaços 

acessíveis. Quando uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida anda em 

qualquer ponto da cidade, espera-se que ela tenha autonomia e segurança para poder 

se locomover livremente de forma segura e acessível, exercendo seu direito de ir e vir 

livremente em todas as calçadas. 

Dessa forma, realizou-se o presente estudo de caso em algumas calçadas da 

cidade, que consistiu em verificar, avaliar e sugerir melhorias para pontos específicos 

da cidade, (rua Pastor Euclides Arlindo, bairro Cirurgia). As calçadas desta rua são 

um exemplo de como se encontra, praticamente, a maioria das calçadas. A NBR 

905:23015, tem sua segunda atualização em 31 de maio de 2004, e em mais de 15 

anos de existência da norma brasileira, pouca coisa foi mudada ou melhorada em toda 

a cidade, devendo assim, atender aos requisitos mínimos na norma.  

Pode-se concluir que os objetivos deste estudo de caso foram alcançados com 

sucesso, onde observar-se que a acessibilidade ou a falta dela nas calçadas pode 

gerar alguns transtornos aos usuários.  

Para trabalhos futuros, sobre como melhorar a acessibilidade de nossas 

cidades, recomenda-se:  

1. Montar um grupo de alunos que estão se formando em Engenharia Civil, para 

pesquisar como podem ser colocados em pratica projetos de reforma de nossas 

calçadas, para que toda sociedade possa usufruir de toda a cidade de forma 

mais acessível; 

2. Alunos com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida conseguir com o 

setor privado, uma união como o governo municipal e colocar em pratica 

projetos que transformem Aracaju em uma cidade com uma melhor 

acessibilidade.  

Por fim, conclui-se que o trabalho de pesquisa, foi importante não somente para 

conhecimentos técnicos proporcionados pela NBR 9050/2015, mas também, para que 

possamos como futuros profissionais do CREA e CAU, projetar edificações e espaços 



49 

acessíveis a todas as pessoas, lembrando sempre que a calçada é um patrimônio 

público, tornando-nos não apenas bons profissionais e conscientes, mas praticantes 

da cidadania e respeito ao próximo. 
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