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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar aspectos da mobilidade urbana 

relacionados aos portadores de necessidades especiais com foco nos cadeirantes visto que 

esses são esquecidos e se encontram em situações desfavoráveis devido a arquitetura 

urbana ser desenhada para veículos automotores.  A pesquisa tem como objetivo apresentar 

algumas estruturas na cidade que se encontram em total desacordo com as normas, ferindo 

a liberdade de alguns cidadãos, sendo que a Constituição Federal assegura que todas as 

pessoas deficientes físicas devem ter possiblidade de se locomover sem impedimentos de 

forma autônoma. O desrespeito e descumprimento é visto na cidade e apresentado neste 

por meio de fotos e comentários. E ver-se quão grande são os erros, que podem ser 

evitados, ao se fazer uma análise das normas vigentes, estabelecidas por órgão 

governamental que possui sincronia global, chegando ao conhecimento que a cidade de 

Araguaína é bastante inóspita as pessoas com deficiência física (cadeirantes). 

 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Arquitetura Urbana; Mobilidade Urbana; 

Acessibilidade. 

  



VII 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze aspects of urban mobility related to people with special 

needs with a focus on wheelchair users, since these are forgotten and are in unfavorable 

situations because urban architecture is designed for motor vehicles. The research aims to 

present some structures in the city that are in total disagreement with the norms, hurting the 

freedom of some citizens, being that the Federal Constitution ensures that all disabled 

people should have the possibility to move unimpeded autonomously. The disrespect and 

non-compliance is seen in the city and presented in this by means of photos and comments. 

And to see how great are the mistakes, which can be avoided, by making an analysis of the 

current norms, established by a governmental body that has global synchrony, coming to 

the knowledge that the city of Araguaína-TO, is quite inhospitable to people with physical 

disabilities ( Wheelchairs). 

 

Keywords: People with Disabilities; Urban Architecture; Urban Mobility; Accessibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As cidades brasileiras são observáveis que suas estruturas são deficitárias quanto a 

arquitetura visando a acessibilidade para todos os cidadãos. Esse déficit se dar por 

múltiplos fatores, que podem ser vistos desde o início das cidades (sua construção) o 

planejamento em sua continuidade.  

A cidade de Araguaína não é diferente da grande maioria das cidades brasileiras, 

sendo uma cidade consideravelmente nova, possui uma arquitetura desplanejada e bastante 

irregular. A cidade de Araguaína é fruto de várias invasões e loteamentos o que resultou 

em uma cidade com vários problemas de infraestrutura, nesse contexto Moraes (2011, p. 9) 

relata 

 

A cidade de Araguaína cresceu com o advento da Rodovia “Belém-Brasília” 

construída na década de 60. Desde então, essa cidade foi ganhando novos rumos 

e sentidos de forma acelerada, ou seja, foi crescendo sem planejamento e sem 

controle urbano, indicando, muitas vezes, a inoperância ou ausência das 

autoridades públicas diante dos problemas que surgiram. 

 

 

Por não ser planejada e possuir várias barreiras de acessibilidade e locomoção, 

Araguaína se apresenta como uma cidade inóspita para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, causando assim desconforto e desgaste físico e mental as pessoas 

com deficiência e até mesmo aos que tem suas tutelas ou acompanham a rotina de tais 

cidadãos.  

Uma cidade com tais barreiras urbanísticas e arquitetônicas ferem mesmo que 

implicitamente princípios constitucionais pois limitam a liberdade, dos cidadãos, sendo que 

em pleno século já dever-se-ia ter muito mais estrutura e comodidade para pessoas com 

tais limitações.  

 

Os direitos das pessoas portadoras de deficiência têm seu fundamento nos 

direitos humanos e na cidadania. Contudo, até antes da 2ª Guerra Mundial, os 

direitos humanos exerciam influência somente dentro dos Estados. Só após a 2ª 

Guerra Mundial, preocupou-se em internacionalizar os direitos fundamentais, 

sobretudo pela ineficiência da Liga das Nações e pelas práticas afrontosas a esses 

direitos durante este período. Não era mais admitido o Estado nos moldes 

liberais clássicos de não intervenção. Assim, cria-se a Organização das Nações 
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Unidas (ONU) e surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 

1948. (FEIJÓ, 2011) 

 

 Moraes (2011 p. 9) ainda relata que Araguaína apresenta obstáculos, mesmo com o 

país em crescimento, e melhores condições de vida para os brasileiros, não parece refletir 

em uma melhoria na qualidade, mobilidade e acessibilidade das pessoas com deficiência, o 

que leva a aceitar-se a proposta de Azambuja (2016) que relata que boa parte desse 

problema é de cunho social, afirmando que “A marginalização social em relação as pessoas 

deficientes se manifesta na dificuldade que o portador de necessidades especiais tem em 

participar do processo produtivo da sociedade...” (AZAMBUJA, 2016) 

Dentro da gama de deficiências e redução móbil de uma pessoa este trabalho se 

limita apenas as pessoas portadoras de deficiência que utilizam Cadeiras de Roda para se 

locomover. Para que esses cidadãos possam se locomover livremente e de forma autônoma 

seria necessário a cidade de Araguaína ter um planejamento prático e incentivos sociais, 

em escolas, universidades e outras instituições públicas. Se limita este ainda a analisar e 

ater apenas aos problemas urbanísticos de infraestrutura da cidade abordando questões 

legislativas e analisando a tal infraestrutura da cidade e comentando de forma crítica 

pontos críticos fazendo uma análise com o padrão esperado. 

Assim sendo este trabalho tem por objetivo analisar aspectos da mobilidade urbana 

relacionados aos portadores de necessidades especiais, fazendo tal analise pela ótica do 

estatuto das cidades, verificando adequações de mobilidades em conformidade ao estatuto 

da pessoa com deficiência. Apresentando ainda sugestões e maneiras adequadas para se 

consolidar uma mobilidade, em que os portadores de necessidades sejam amparados em 

seus direitos, tudo isso voltado a deficientes que utilizam Cadeiras de Rodas para se 

locomoverem.  

Nessa perspectiva considera-se que a realização desta pesquisa é bastante oportuna 

e de grande importância, na realização da coleta de dados, e que possam ser implementadas 

políticas públicas para a melhoria da mobilidade urbana às pessoas que mais precisam que 

são as portadoras de necessidades especiais, da cidade de Araguaína-TO. 

O presente trabalho levará conhecimentos aos leitores, sobre, conceitos e 

adequações bem como, legislações que regem os direitos, e regulamentam espaços 

públicos para que os portadores de deficiência tenham o aceso adequado. 
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A grande gama de problemas enfrentados por pessoas portadoras de deficiência 

física, mental e ainda com mobilidade reduzida é um problema social e deve ser combatido 

por intermédio de campanhas, ações governamentais e não governamentais. Tem-se 

consciência que sanar tais problemas é realmente difícil, mas se espera que este trabalho 

possa ajudar as pessoas a se conscientizar bem como ter mais informações, que possam 

ajudar a melhorar as práticas de infraestrutura.  

 

CAPITULO I – CONCEITOS PRÁTICOS 

 

1.1 Conceito de Mobilidade e Acessibilidade 

Antes de aprofundar-se nas questões principais deste, apresenta-se conceitos 

necessários para o entendimento e compreensão do que vem a ser os problemas 

enfrentados pelos os cidadãos portadores de deficiências físicas. Entender o conceito de 

mobilidade e acessibilidade é requisito para se debater questões referentes ao assunto, pois 

para melhor opinar e afirmar sobre o tema tem-se necessariamente está bem esclarecido 

sobre o que é e o que não é (mobilidade e acessibilidade).  

Provavelmente se sair as ruas e perguntar as pessoas o que é mobilidade ou 

acessibilidade, as pessoas não terão uma resposta coesa sobre o assunto ou ainda não 

sabem nada e até mesmo confundem os dois conceitos.  

O fato de as pessoas não saberem definir os conceitos, não quer dizer que elas não 

saibam o que é em essência mobilidade e acessibilidade, mas por não saber, pecam às 

vezes em ações que o levam a restringir a liberdade do próximo, contribuindo com sua 

ignorância conceitual para os problemas de infraestrutura.  

A acessibilidade em sentido amplo na perspectiva deste tema está relacionada ao 

acesso a espaço e uso de espaços públicos ou privados. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) NBR 9050/2015 define acessibilidade como: 

 

Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, 

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

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

tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
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público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT, NBR 9050/2015) 

 

Sendo assim nota-se que a acessibilidade é condição imprescindível para a inclusão social 

e requisito básico para o bom convívio e bem-estar das pessoas. No conceito acima; amplo 

e abrangente definido pela NBR 9050 é enfatizado a questão da segurança e autonomia, 

esses dois aspectos são fundamentais e intrínsecos ao conceito, pois caracterizam a 

possibilidade de comodidade e respeito para com as pessoas que usufruem do serviço ou 

ambiente em questão.  

 Acessibilidade não é deixar as coisas de forma simples e fácil, como para crianças, 

mas sim organizar de forma que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida possa 

por ela mesma de forma livre e espontânea de acordo com seus esforços chegar onde 

deseja. Na página da Universidade Federal do Ceará (UFC) diz que “a promoção da 

acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que 

impedem os seres humanos de realizarem atividades”. Sobre barreiras Feijó (2011) relata 

que são vários os “obstáculos encontrados pelo portador quando este tenta transitar nos 

espaços urbanos e edificações de qualquer cidade”. As barreiras podem ser de natureza 

física ou social. É definido pela Lei n.º 10.098/00 as barreiras físicas. 

 

Art. 2º. Para os fins desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:  

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas 

em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios 

públicos e privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transporte;  

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 

meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa; (BRASIL. Lei n.º 

10098/00). 

 

Feijó (2011) citando os estudos de Bahia et al. (1998), apresenta a classificação para 

barreiras como, Arquitetônicas: “caracterizam por serem obstáculos ao acesso existentes 

em edificações de uso público ou privado, bem como à sua utilização interna”. (FEIJÓ, 

2011); Urbanísticas sendo. 
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as dificuldades encontradas pelas pessoas nos espaços e mobiliários urbanos, 

sítios históricos e locais não edificados de domínio público e privado. São as 

dificuldades que um cidadão enfrenta para circular de maneira tranquila pelas 

calçadas e ruas de uma cidade (BAHIA et. al. 1998, apud FEIJÓ, 2011); e 

 

Barreiras de transportes que são “as dificuldades ou impedimentos apresentados pela 

simples falta de adaptação dos meios de transporte particulares ou coletivos, terrestres, 

marítimos, fluviais ou aéreos, às demandas do usuário” (BAHIA et. al. 1998, apud FEIJÓ, 

2011).  

 Estes tipos de barreiras apresentadas são barreiras que podem ser minimizadas e 

devem ser pois são de cunho administrativo e de planejamento, cabendo boa parte de sua 

responsabilidade ao poder público, e as instituições públicas ou privadas. Necessariamente 

para ser acessível deve ser livre de barreiras, essas barreiras como foi visto são definidas 

constitucionalmente o que leva a interpretação simplória que a presença de tais vai contra a 

constituição e assim contra a vontade democrática manifesta constitucionalmente.  

 

1.2 Mobilidade Urbana 

Mobilidade é um tema contemporâneo muito discutido e de grande impacto na atual 

sociedade. Sendo que o tema tem contexto histórico no Brasil, sendo precariamente 

abordado pelo poder público com perdas históricas; quanto a atenção para essa causa nobre 

e necessária para a sociedade, como se refere a analise abaixo.  

 

O tema da mobilidade urbana vem se constituindo foco permanente de 

discussões no setor público e fora dele dado o caos que vem se transformando o 

trânsito de cargas e pessoas nas grandes e médias cidades brasileiras. Dois 

fatores contribuíram decisivamente com a crise de mobilidade urbana vivenciada 

atualmente no Brasil: o baixíssimo nível de investimentos públicos no setor de 

transportes urbanos nos últimos 25 anos, período que coincidiu com as maiores 

taxas de crescimento da população urbana no Brasil que passou de 80 milhões 

em 1980, para 153 milhões de habitantes em 2008 (dados do IBGE e PNAD 

respectivamente), e o crescimento econômico verificado nos últimos cinco anos, 

que ampliou o índice de mobilidade das cargas e pessoas nas cidades. 

(VACCARI & FANINI, 2011 p. 9) 
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O conceito de Mobilidade Urbana segundo PENA (2016) “refere-se às condições 

de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades”. Onde esse deslocamento 

pode ser empregado referindo-se ao transito de veículos e pedestres. VACCARI & 

FANINI (2011) a definem como sendo “um atributo associado às pessoas e atores 

econômicos no meio urbano que, de diferentes formas buscam atender e suprir suas 

necessidades de deslocamento para a realização das atividades cotidianas”.  

 O que se nota como é referido por VACCARI & FANINI (2011) é que o os 

problemas de mobilidade urbana são devidos ao aumento rápido do fluxo de carros nas 

cidades em uma perspectiva mais consumista, com preocupação apenas em infraestrutura 

para veículos automotivos e esquecendo-se dos pedestres, onde se encontra a locomoção 

das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que sofrem com o descaso. Assim os 

portadores de deficiência ficam sem escolha e encurralados com o desenvolvimento 

desordenado e sem planejamento das cidades; ficando assim impedidos de exercerem sua 

própria liberdade concedida constitucionalmente.  

 O conceito de mobilidade bem como o planejamento deve acoplar tantos veículos e 

os pedestres necessariamente, o que se ver com frequência é um estrutura e arquitetura 

apenas com focos nos veículos automotores, espera-se que esse quadro possa mudar, e 

consideravelmente se ater mais ao público dos pedestres não se esquecendo da questão da 

acessibilidade universal, ou seja onde todos possam usufruir do sistema.   

 

1.3 Mobilidade pessoal 

Além de se mover urbanamente na sociedade o indivíduo tem o poder de se mover 

de forma autônoma, e pessoal. Isto só é possível se o modelo existente de arquitetura 

urbanística for propicio, com o mínimo de barreiras e adaptado para todos os cidadãos, ou 

seja, que possam ser os tais ambientes utilizados por portadores de deficiência e pessoas 

com mobilidade reduzida.  

Morris et al. (1979, apud ALVES & JUNIOR), a interpreta “como sendo a 

capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar ao outro e dependente 

principalmente da disponibilidade dos diferentes tipos de modos de transporte, inclusive a 

pé”.  
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A mobilidade pessoal está garantida no artigo 20 do decreto Nº 6.949, DE 25 DE 

AGOSTO DE 2009 da constituição federal, que prescreve:  

 

Art. 20 Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas 

com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível: 

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no 

momento em que elas quiserem, e a custo acessível; 

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, 

dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana 

ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo 

acessível; 

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma 

capacitação em técnicas de mobilidade; 

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, 

dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos 

relativos à mobilidade de pessoas com deficiência. (BRASIL. DECRETO Nº 

6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009) 

 

 

Sendo assim fica por parte do estado (poder público) a garantia de direito da 

indecência à liberdade das pessoas com deficiência, mas isto não deixa facultativo a 

sociedade em seus domínios privados, não colaborar para que seja cumprido o direito dos 

cidadãos que necessitam de tal adaptação para se locomoverem livremente por seus 

próprios esforços. Assim a sociedade tem papel fundamental e imprescindível na 

realização da acessibilidade e mobilidade das pessoas com deficiência.  

 Então se tem que, a mobilidade pessoal é a possibilidade do indivíduo se mover por 

seus esforços, em um sistema que o permite, não o limitando por suas deficiências.   

 

1.4 Conceito de Deficiência  

Falar de deficiência é meio incomodo, frente a enorme gama de pessoas com 

deficiência, o que deixa com um certo constrangimento social frente as desigualdades 

projetadas pelo egoísmo e falta de altruísmo por parte dos não deficientes.  

Deficiência nos significados dos dicionários formais pode ser encontrado, uma 

falha, um defeito, uma falta, ausência entre outras relacionadas. Mas quando se trata de 

pessoas a definição deve ser mais complacente e pragmática.   

Azambuja (2016) faz referência que a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

1980 classificou internacionalmente Impedimento: “Refere-se a uma alteração psicológica, 
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fisiológica ou anatômica (dano ou lesão) sofrida pelo indivíduo”; Deficiência: “sequelas 

resultantes de um impedimento e, que venha restringir a execução de uma ou mais 

atividades consideradas normais às pessoas”; e Incapacidade: quando é impossível uma 

“pessoa viver integrada ao seu meio” resultado de uma deficiência, “considerando a idade, 

sexo, fatores sociais e culturais”. Moraes (2011) define deficiência como “falha de órgão, 

com defeito ou falta de alguma parte do corpo (...) É conceituada como um defeito no 

corpo, na mente ou no organismo de uma pessoa”. 

Afunilando o conceito para o tema aqui abordado, o de deficiente físico, que 

chegam a necessitar de uso de cadeiras de rodas chegar-se a definir que a deficiência física 

é aquela que se encontra no corpo do indivíduo, que o impede de fazer os movimentos 

naturais de forma plena, incompleta, que irá assim necessitar de apoio de equipamentos 

(cadeira de rodas) para poder se locomover, fazendo uma acomodação, adaptação ou 

substituição de membro e/ou órgãos afetados.  

A pessoa com deficiência física como referido acima necessita então de apoio extra, 

ou seja, adaptação não só de parte individual, mas também do meio para que possa se 

locomover livremente sem impedimentos podendo assim usufruir de seus direitos comuns 

a todos os cidadãos de uma democracia. Esse apoio (adaptação) está previsto por 

intermédio de Leis, expresso de forma explicita no decreto Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO 

DE 2009. Ainda presente também de forma universal no artigo 5º da Constituição Federal.  

 

1.5 Termologia Adequada: Deficiente Físico ou Pessoa com Deficiência Física? 

Hoje muito se presa pelo politicamente correto, o uso dos termos adequados para se 

melhor referir aos assuntos técnicos, e se sabe que é bem proveitoso tal pratica, pois, além 

de ser mais bem utilizados e apresentado traz mais comodidade e conformidade para 

ambas as partes.  

O termo deficiente físico é um termo que soa bastante discriminador; quando se 

fala “deficiente físico” traz uma conotação que o indivíduo possui um defeito – de fabrica 

ou adquirido ao longo da vida e tal defeito então se insere na pessoa com sendo parte de si, 

caracterizando a pessoa, sendo intrínseco à deficiência e assim unindo o indivíduo a 

deficiência.  
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Até aqui neste trabalho não se fez distinção dos termos adequadamente, parte de 

responsabilidade deste tópico. Como apresentado acima o termo deficiente físico e 

drasticamente dispensado para as discussões em meio social pelo fato de impregnar ao 

indivíduo a identidade de deficiência. 

 Existem vários termos utilizados, mas atualmente o que é considerado mais 

adequado é o termo pessoa com deficiência física, pois o mesmo por trazer a figura da 

pessoa antes da deficiência, mostra que o indivíduo tem mais importância que a 

deficiência. O Próprio Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CONAD) 

instituiu um decreto em 2010 que atualiza o seu regimento interno alterando assim onde se 

lia “deficiente físico” passa a ser lido  “pessoa com deficiência”.  

 Ainda a dois termos que devem ser evitados: “portadores de deficiência” e 

“portadores de necessidades especiais”, como apresenta Silva (2016).  

 

Na maioria das vezes, desconhece-se que o uso de determinada terminologia 

pode reforçar a segregação e a exclusão. Cabe esclarecer que o termo 

"portadores" implica em algo que se "porta", que é possível se desvencilhar tão 

logo se queira ou chegue-se a um destino. Remete, ainda, a algo temporário, 

como portar um talão de cheques, portar um documento ou ser portador de uma 

doença. A deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente, não cabendo o 

termo "portadores". Além disso, quando se rotula alguém como "portador de 

deficiência", nota-se que a deficiência passa a ser "a marca" principal da pessoa, 

em detrimento de sua condição humana. 

 

Assim fica definido o termo “pessoa com deficiência” utilizado daqui em diante, termo que 

está adequado até mesmo nos parâmetros vigentes em lei.  

 

CAPITULO II – ESTRUTURAS ADEQUADAS 

 

2.1 Calçadas Adequadas 

O órgão governamental responsável por adequar os paradigmas e normas para a 

arquitetura de infraestrutura urbana e institucional (pública e privada) é a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que por meio de da Norma Brasileira, NBR 9050. 

A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade 

(ABNT/CB-040), pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações 
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(CE-040:000.001). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 

08, de 20.08.2012 a 18.10.2012. (ABNT, NBR 9050/2015) 

 

O próprio documento expressa que “Esta Norma estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio 

urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade”. A NBR 9050 visa: 

 

Proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do 

ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior 

quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou 

limitação de mobilidade ou percepção. (ABNT, NBR 9050/2015) 

 

O documento define que a cadeira de rodas é uma ajuda técnica, pois a mesma 

“objetiva promover funcionalidade (...) visando autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social da pessoa com deficiência.  

“Calçada parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 

circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 

implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros fins” 

(ABNT, NBR 9050/2015). As calçadas são reservadas especialmente ao transido de 

pedestres, ou seja, nunca ao transito de veículos automotores, sendo que só permitido a 

implantação de algo extra somente se for possível não impedindo de forma alguma a 

locomoção dos pedestres (cadeirantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida). A 

calçada rebaixada é a “rampa construída ou implantada na calçada”, para concordar com 

o nível possibilitando assim o fácil acesso a calçada.  

Figura 1: Ilustração - Cadeira de rodas manual, motorizada e esportiva 

 
Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 
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A Figura 1 apresenta dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou 

motorizadas, sem reboque. A largura mínima frontal das cadeiras esportivas ou cambadas é 

de 1,00 m. 

O modulo de referência para as cadeiras é de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada 

por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não, conforme ilustra a Figura 

2 

Figura 2: Ilustração – Dimensões do módulo de referência (M.R.) 

 
Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 

O modulo de referência para as cadeiras é de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada 

por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não, conforme ilustra a Figura 

2. 

A Figura 3 mostra dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de 

pessoas em cadeiras de rodas. 
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Figura 3: Ilustração – Largura para deslocamento em linha reta 

 

Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 

Tira-se que a possibilidade mínima para uma a largura de uma calçada, onde seja possível 

para que os pedestres possam se locomover de forma suave é de 1,80 metros, ou seja, uma 

calçada para ser adequada tem quer ter essa medida mínima.  

As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, 

conforme a Figura 4, são: 

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 4: Ilustração – Área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento 

 
Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 

A figura 5 mostra um fator interessante, onde apresenta que para se fazer um 

deslocamento de 180 graus, o cadeirante necessita de 1,90 metros, isto nos faz perceber 

que o ambiente de uma calçada deve ficar entre 1,80 a 1,90 metros, para que o mesmo 

possa ao menos se locomover em liberdade em seus movimentos. Está-se levando em 

consideração tal dimensões pelo fato de ruas e avenidas muito movimentadas, pode haver 

um fluxo grande de pessoas se locomovendo em ambos os sentidos. Então para que seja 

eficiente, seriam necessárias essas dimensões para as calçadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Figura 5: Ilustração – Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento 

 
Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 

As calçadas devem ter no mínimo 1,90 metros, sendo dividida em três. A faixa de 

serviço onde é instalado os recursos (postes, placas, placas de sinalização etc.) que deve ser 

de 75 centímetros. A faixa de circulação com 1,20 metros mínimos para a circulação dos 

pedestres e cadeirantes tendo uma inclinação de 2% a 5% no máximo. E a faixa de acesso 

para entrada nos estabelecimentos, não tendo uma largura mínima definida, e sendo que 

sua inclinação deve ser entre 8% a 10%.   
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2.2 Estacionamentos Regulamentado  

Os estacionamentos devem presar pela mobilidade, e nesse intuito a NBR 9050/ 

2015 define que para a circulação dos pedestres “todo estacionamento deve garantir uma 

faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 

1,20 m até o local de interesse. Este trajeto vai compor a rota acessível”. 

 As vagas para veículos que conduzem pessoas com deficiência devem estar 

sinalizadas adequadamente de acordo com o símbolo exposto na Figura 6,  

 

b) contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m de 

largura, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode 

ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, 

perpendicular ou oblíquo ao meio fio; 

c) estar vinculadas à rota acessível que as interligue aos polos de atração; 

d) estar localizada de forma a evitar a circulação entre veículos; 

e) ter piso regular e estável; 

f) o percurso máximo entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores deve ser 

de no máximo 

50 m. (ABNT, NBR 9050/2015) 

 

Figura 6: Ilustração – Sinalização do espaço para P.C.R. 
 

 
Fonte: ABNT, NBR 9050/2015 

A Lei 10.098/00, estabelece os direitos das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 

estabelece esta reserva de no mínimo 2% de vagas em espaços e vias públicas. 

A Figura 7 evidencia além da identificação adequada para pessoas que são 

cadeirantes, ainda possui as duas faixas zebradas que oportuniza total acesso ao cadeirante 
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nos dois lados que dão acesso ao carro, seja ele o próprio motorista, ou mesmo o 

passageiro do veículo, podendo sair tranquilamente do carro, uma vez que mesmo 

necessita de mais espaço para a realização desse processo. 

Figura 7:  Exemplo de calçada com acessibilidade em Toledo/PR. 

 
Fonte: <http://www.bandab.com.br/jornalismo/shoppings-de-curitiba-estao-preparados-para-atender-

portadores-de-deficiencia-avalia-adfp/> 

A figura acima em Toledo-PR, é um exemplo adequado de calçada e 

estacionamento com acessibilidade, atendendo todas as exigências do Plano Nacional de 

Mobilidade Urbana (PLANMOB), garantindo acessibilidade a todos os tipos de usuários, 

com continuidade e piso antiderrapante, sem obstáculos que prejudiquem a fluidez do 

tráfego de pessoas, além de rampas e sinalização apropriada, para garantir a segurança e a 

mobilidade dos portadores de necessidades especiais. 

 

 

 

http://www.bandab.com.br/jornalismo/shoppings-de-curitiba-estao-preparados-para-atender-portadores-de-deficiencia-avalia-adfp/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/shoppings-de-curitiba-estao-preparados-para-atender-portadores-de-deficiencia-avalia-adfp/
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Figura 8: Estacionamento adequando    

 
Fonte: EUGÊNIO, Elmar. 2015 in <http://www.portaldotocantins.com/2015/09/21/intervencao-chama-

atencao-para-vagas-de-cadeirantes-em-estacionamentos/>.  

A figura 8 mostra um estacionamento adequado, na capital do Tocantins onde se 

observa que está devidamente sinalizado e em uma estrutura conforme as normas da 

ABNT NBR 9050. Mas ver-se na figura e bem como o contexto em que se insere a 

imagem; é que o automóvel estacionado está indevidamente no local, demostrando o 

desrespeito das pessoas e falta de senso das pessoas frente as pessoas com deficiência, 

causando assim uma ferida na ética social, limitando e apropriando da liberdade e direitos 

de seus concidadãos.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldotocantins.com/2015/09/21/intervencao-chama-atencao-para-vagas-de-cadeirantes-em-estacionamentos/
http://www.portaldotocantins.com/2015/09/21/intervencao-chama-atencao-para-vagas-de-cadeirantes-em-estacionamentos/
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CAPITULO III – COMENTÁRIOS SOBRE A ESTRUTURA DA CIDADE 

(CALÇADAS) EM VIAS PRINCIPAIS E DE GRANDE MOVIMENTO 

 

A cidade de Araguaína é uma cidade com uma infraestrutura que prioriza mais os 

veículos automotores, a mesma não possui estruturas adequadas em diversos pontos 

importantes da sociedade, um exemplo claro é a Avenida Cônego João Lima, uma das 

principais vias da cidade que possui grande fluxo de pessoas em todas as condições. 

Moraes (2011) apresenta que nesta via a partes que não há uma mínima condição de 

tráficos de pessoas “os comerciantes construíram verdadeiras barreiras arquitetônicas”, 

deixando assim pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em situações intrigantes 

para ter acesso a estabelecimentos, ou se locomover nessa parte da via. A autora divide a 

via em três parte em seu trabalho A, B e C, sendo a parte A já referida a situação a parte B 

dessa via segundo a autora é onde há algumas condições cabíveis de locomoção e a parte C 

é muito pouco os pontos de acessibilidade.  

Figura 9: Calçada desnivelada supressão de rampa de acesso 

 
Fonte: FILHO, Hildemar P. Damasceno. 2016 

Exemplo de calçada irregular, que não apresenta as mínimas condições de trafego 

para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida, pincipalmente 

cadeirantes. Isso acontece em decorrência de um relevo acidentado, mas também em 

virtude de um mau planejamento da calçada, apresentando supressão de rampa para acesso 
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de veículos, não atentando para as normas de adequações para propiciar a mobilidade de 

pedestres e cadeirantes, a que a legislação exige. Uma calçada que apresenta vários 

desníveis, tais esses que dificultam bastante a passagem dos pedestres, talvez tornando 

inacessível para cadeirantes são inaceitáveis na sociedade atual, mas fato que é visto 

rotineiramente na cidade. 

As calçadas são espaços de uso público, destinado principalmente ao trafego de 

pedestres, porém a humanização adequada delas complementa a qualidade de vida, 

proporcionado maior segurança aos usuários, promovendo relações públicas do cotidiano, 

porém necessitam de uma organização espacial inclusiva e adaptativa a todos os públicos. 

Assim as calçadas e as travessias de pedestres são elementos de suma importância para o 

funcionamento das cidades e garantir a circulação de forma segura aos seus usuários. 

Figura 10: Calçada com declive e mau estado de conservação, com presença de obstáculos. 

 
Fonte: FILHO, Hildemar P. Damasceno. 2016 

Esta calçada não apresenta condições, para que pessoas com deficiência ou 

necessidades especiais e ainda com mobilidade reduzida, consigam trafegar pela mesma. 

Onde está apresenta além de mau estado de conservação, há presença de obstáculos que 

impedem cadeirantes possa trafegar livremente, por ela, como: desníveis e até mesmo 

blocos de madeiras fixados em suas extremidades, dificultando assim a mobilidade urbana 

dos especiais. 
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A Figura 11, também apresenta calçadas de uso público com várias 

inconveniências, sendo que é parte de uma cultura local a plantação de arvores em frente 

de residências e estabelecimentos. A calçada apesar de apresentar boas condições, há uma 

barreira que a inviabiliza por completo para o uso por pessoas com deficiência física 

(cadeirantes). A ABNT NBR 9050/2015 diz que a parte de circulação dos pedestres deve 

ter no mínimo 1,20 metros sendo ainda que é recomendável 1,50 metros e neste trabalho 

adotamos uma calçada de estrutura adequadamente com 1,90 metros, espaço que seria 

possível ao cadeirante realizar todas suas manobras com total liberdade.  

Figura 11: Calçada com barreira arquitetônica 

 
Fonte: FILHO, Hildemar P. Damasceno. 2016 
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Figura 12: Calçada sem rampa de acesso 

 
Fonte: FILHO, Hildemar P. Damasceno. 2016 

Nesta imagem percebe-se, que o proprietário do imóvel se preocupa com a 

segurança do mesmo, fixando tornos de madeira para protege-lo de possíveis veículos. 

Porém não há presença de rampas na calçada, adequando para que um cadeirante possa ter 

acesso, ou circular livremente pela rua sem empecilhos e prejudicando assim a mobilidade 

das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Talvez tal fato deva-se ao 

poder público não exigir da população que se faça rampas ou até mesmo calçadas 

niveladas, para que as pessoas com deficiência tenham livre acesso nas ruas e calçadas.  
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Figura 13: Calçada sem rampa de acesso, presença de barreiras e falta de faixas 

 
Fonte: FILHO, Hildemar P. Damasceno. 2016 

 Esta última imagem mostra claramente uma calçada, que não teve o mínimo de 

adequações, não dando as condições adequadas aos cadeirantes, limitando o acesso tanto 

do prédio comercial, como a travessia longitudinal ao lado da via. Isto deve-se a ausência 

das rampas, presença de bueiros abertos, colocando em risco a mobilidade das pessoas com 

deficiência. Nota-se ainda a inexistência da faixa de travessia de pedestres, proporcionando 

assim a insegurança de todos que por este local trafega.  

 As figuras são das avenidas 02 de Julho (Figuras, 09 e 11) e Prefeito João de Sousa 

lima (figuras 10, 12, 13), ambas as avenidas estão localizadas no centro da cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diversas irregularidades foram observadas, demostrando que a cidade de Araguaína 

possui uma realidade de inacessibilidade, falta de estruturas básicas, e muitas barreiras que 

vão em contrapartida com a mobilidade e acessibilidade espera para uma sociedade atual.  

 Os problemas de estruturas encontrados na cidade são problemas sistêmicos, ou 

seja, não depende apenas de um agente, então suas soluções não são simples. Mas é 

possível melhorar e muito, e para isso o poder público tem que tomar a frente, aplicando as 

normas; implementado leis, fiscalizando, conscientizando, ou seja ter um papel efetivo na 

luta contra a esse problema que afeta as cidades brasileiras.  

 A sociedade também precisa se conscientizar, sendo que pode ser agente eficaz 

nessa causa, as calçadas são boa parte de responsabilidade dos estabelecimentos, sejam 

eles residenciais ou comerciais e sendo assim fica a cargo destes projetarem suas calçadas, 

estacionamentos e outros de acordo com as normas vigentes, participando assim da 

inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.  

 A falta de acessibilidade nas principais ruas e avenidas da cidade é preocupante, as 

pessoas com deficiência física principalmente os cadeirantes são totalmente excluídos da 

sociedade pelas barreiras impostas por seus próprios semelhantes. Os problemas são 

muitos: calçadas irregulares, falta de rampa ou rampas inadequadas, ausência de 

sinalização, falta de faixas para pedestres entre outros mostram que é bastante inóspito a 

cidade de Araguaína para pessoas com deficiência.  

 Por fim temos que com tantos problemas, chegar-se a ver que Araguaína precisa de 

uma ação radical para mudar tal quadro, onde as mudanças devem começar na educação 

partindo pra a ação direta, com participação do poder público, inciativa privada, ou seja, 

toda a sociedade em conjunto, para que possamos ter uma cidade mais acolhedora, mais 

inclusiva e respeitante da liberdade.  
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