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                                                            RESUMO 

 

O presente trabalho tem como finalidade verificar  a segurança e a mobilidade dos 

pedestres na Avenida Cônego João Lima em Araguaína – TO, já que se trata de 

uma avenida comercial bastante movimentada e por está localizada no centro da 

cidade, todos os dias recebe um fluxo enorme de pessoas que circulam  em suas 

calçadas, isto torna o foco de observação para o trabalho, já que a fluidez e o 

deslocamento de pessoas e serviços precisam está ligados a uma rede de 

infraestrutura adequada de trafegabilidade segura, e confortável. Analisaremos as 

condições de segurança, espaços, conservações, condições de tráfego e 

manutenção por parte do poder público, e se atendem normas específicas, como 

acessibilidade para cadeirantes, deficientes físicos, e também para pessoas com 

pouca mobilidade como os idosos, e pessoas que,  temporariamente, se encontram 

com a sua mobilidade afetada, observaremos as sinalizações, faixas e placas para 

ver se atende a segurança em um contexto geral. Entendemos que se tratando de 

pessoas e vidas, merecem respeito e atenção, onde o trânsito  causam várias 

vitimas todos os anos. É bom lembrar que as indústrias automobilísticas lançam 

milhões de veículos todos os anos, e seria interessante uma campanha educativa 

para o uso adequado do produto, seja para a segurança do usuário ou para a 

segurança dos demais. Os resultados seriam satisfatórios, já que a intenção seria 

diminuir as despesas alarmantes, como internações e cirurgias que alcançam gastos 

incalculáveis, sendo que estes se fossem aplicados em melhorias ainda salvariam 

vidas. As calçadas sofrem além da má conservação intervenções e obstruções dos 

mais absurdos que se possam imaginar, como estacionamento  irregulares de 

veículos, ocupações indevidas de camelôs, cadeiras de bares e restaurantes, lixos, 

entulhos, contêineres de construções, postes de energia, lixeiras e muito mais. 

 

 

Palavras-Chave: Calçadas, Acessibilidade, Conservação e Fluidez. 

 

 

 

 



    
 

 

                                                     SUMMARY 

 

The purpose of this study is to verify the safety and mobility of pedestrians on 

Avenida Cônego João Lima in Araguaína - TO, since it is a rather busy commercial 

avenue and because it is located in the center of the city, every day it receives a 

huge flow of people on their sidewalks, this makes it the focus of observation for 

work, since the fluidity and displacement of people and services need to be linked to 

an adequate, secure and comfortable infrastructure. We will analyze the conditions of 

security, spaces, preservation, traffic conditions and maintenance by the public 

power, and meet specific standards such as accessibility for wheelchair users, 

disabled people, and also for people with low mobility such as the elderly, 

temporarily, find their mobility affected, we will observe the signs, banners and 

plaques to see if it meets security in a general context. We understand that when it 

comes to people and lives, they deserve respect and attention, where traffic causes 

several victims every year. It is worth remembering that the automobile industry 

launches millions of vehicles every year, and it would be interesting an educational 

campaign for the proper use of the product, either for the safety of the user or for the 

safety of others. The results would be satisfactory, since the intention would be to 

reduce the alarming expenses, like hospitalizations and surgeries that reach 

incalculable expenses, that if they were applied in improvements would still save 

lives. The sidewalks suffer in addition to the poor conservation interventions and 

obstructions of the most absurd that you can imagine, such as irregular car parking, 

improper occupation of street vendors, bars and restaurants, rubbish, rubbish, 

construction containers, energy poles, trash cans and much more. 

 

 

Keywords: Sidewalks, Accessibility, Conservation and Fluency. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre o trânsito brasileiro tem levado a população de modo geral a 

cobrar de seus gestores uma fiscalização mais ampla , atualmente, as que existem 

pouco efeito causam aos que infligem às leis de trânsito. As imprudências são 

constantes e o número de pessoas vitimadas a cada minuto são alarmantes 

(DAMATTA, 2010). 

 Reconhecemos uma mudança brusca de comportamento nas pessoas, 

diariamente pedestres e motoristas se envolvem em acidentes, onde na maioria dos 

casos o uso da tecnologia está diretamente ligado como os celulares. As pessoas 

dirigem e andam digitando a todo o momento, são envolvidos pela ansiedade de 

estarem conectados e se comunicando a todo instante, onde os obstáculos são 

ignorados.  

O trabalho chama a atenção para um trânsito que a cada dia cresce e junto 

com ele seus perigos, incluindo imprudência dos motoristas e falta de atenção por 

parte dos pedestres, esses fatos são facilmente percebidos na principal avenida 

comercial de Araguaína, a Avenida Cônego João Lima. 

A cidade que não foi planejada enfrenta problemas e desorganização por ruas 

estreitas, construções indevidas, calçadas desniveladas e com pouco espaço para 

os pedestres, e que muitas vezes são invadidas pelos veículos e comércios 

irregulares, que acabam ocupando o espaço público para compor mesas e cadeiras 

bem como também a comercialização de produtos ambulantes como os “camelos”. 

O foco em questão trata-se da Avenida Cônego João lima, considerada uma 

avenida de grande importância para a cidade onde se desenvolveram importantes 

pontos comerciais. É comum que se encontre um grande fluxo de pessoas e 

veículos nesta via. Faremos uma breve análise das calçadas, observando a 

trafegabilidade e a forma de segurança que as mesmas oferecem para o transeunte, 

pessoas com deficiências físicas, visuais, idosos, cadeirantes, bem como a 

circulação de serviços e produtos. 
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CAPÍTULO I 

1 – ARAGUAÍNA - HISTÓRIA, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. 

 

A cidade de Araguaína esta localizada ao norte do Estado do Tocantins. Nos 

primeiros anos de vida do Tocantins foi a maior cidade do estado, possui atualmente 

segundo a estimativa do IBGE em 2016, 173.112 habitantes.  O clima do município 

de Araguaína é tropical úmido, com estações bem definidas, com um período 

chuvoso e outro seco durante o ano. Localiza-se a 384 km da capital  Palmas, e se 

destaca nos quesitos agropecuário, comercial, educacional, saúde e serviços. 

(Prefeitura municipal de Araguaína, PMAE, 2013). 

                

                  

                     Foto 1  Localização de Araguaina – To 

                     Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguaína. 
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A cidade de Araguaína que ao longo de sua existência tem crescido 

desordenadamente, principalmente porque a mesma não fora planejada, nasceu as 

margens do rio Lontra, onde mais tarde teve seu  desenvolvimento também a partir 

da implantação da rodovia BR-153, a Belém-Brasília e mesmo anos depois de sua 

emancipação continuou crescendo sem planejamento.(SANTIAGO,2000). 

 

1.1- Os Silvícolas - Os Primeiros Habitantes 

Da tribo Carajás, segundo (SANTIAGO, 2000), os Silvícolas foram os 

primeiros habitantes, e se localizavam nas terras que compreendia entre os rios 

Andorinhas e Lontras, afluentes da margem direita do  Rio Araguaia. Esta área mais 

tarde seria a maior parte do atual município de Araguaína. Em 1876 ocorre o inicio 

do desbravamento do município, João Batista da Silva e sua família, vindos 

de Paranaguá, estado do Piauí instalou – se à margem direita do rio Lontra, local 

que mais tarde seria chamado de "Livre-nos Deus", nome dado ao temor de ataque 

de índios e animais selvagens que ali se encontravam. Meses depois começaram a 

chegar outras famílias, formando assim um povoado que denominaram de Lontra, 

por estarem à margem do rio Lontra. 

O povoado  Lontra já pertenceu ao município de São Vicente do Araguaia, 

atual Araguatins, depois pertenceu ao município de Boa Vista do Tocantins, 

hoje Tocantinópolis.  Mais tarde passou a pertencer ao município de Filadélfia pela 

lei estadual nº 154 de 8 de outubro de 1948, e a integrar-lhe  em 1º de janeiro de 

1949. No mesmo ano foi mudado para povoado Araguaína, em homenagem ao rio 

Araguaia.  Pela lei municipal nº 86 de 30 de setembro de 1953, o povoado 

Araguaína foi transformado em distrito com a mesma denominação. Sua instalação 

ocorreu em 1º de janeiro de 1954, precisando desenvolver a região a lei municipal nº 

52 de 20 de julho de 1958 autorizou o desmembramento do distrito de Araguaína, 

fixando-lhe os limites.  E precisamente em 14 de novembro de 1958, pela lei 

estadual nº 2.125, foi criado o município de Araguaína. (SANTIAGO, 2000). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parnagu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguatins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantin%C3%B3polis
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   Foto 2  – Aldeia Lontra  1951 – Araguaína começa aqui 

   Fonte: www.portalonorte.com.br, 2015 

 

 A foto acima retrata como as aldeias eram organizadas, apesar da imagem 

antiga percebemos uma vasta vegetação ao seu redor, e que realmente os 

indígenas foram os primeiros povoadores dessa região.  

 

1.2 - Araguaína e a Rodovia Belém- Brasília, Desenvolvimento e Progresso. 

 

O desenvolvimento econômico-social do município começou a partir de 1960, 

com a construção da rodovia Belém-Brasília que fez com que a cidade crescesse 

rapidamente em relação às demais cidades do estado. A partir do ano de 1970, com 

o asfaltamento da BR 153 (Rodovia Transbrasiliana) vieram novos investimentos em 

infraestrutura para a cidade, como a construção do aeroporto, rodovias estaduais, e 

a implantação de órgãos públicos como o INCRA e o INSS, houve também a 

abertura de agências bancárias, ampliando assim o atendimento, melhorando a 

oferta e a variedade de serviços e comércio. (SANTIAGO, 2000). 
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Em 1975, Araguaína atingiu um estágio de desenvolvimento sem precedentes 

na história do Estado de Goiás. Araguaína era a quarta maior cidade de 1980 a 

1986, com a criação do estado do Tocantins em 1989, Araguaína tornou-se a maior 

cidade do Estado e esperava ser a capital, mas devido a fatores geográficos, sociais 

e políticos, não foi escolhida, mas sua localização geográfica possibilitou integração 

com todas as regiões do país para circulação de pessoas e mercadorias através de 

transporte aéreo e terrestre, contando com estradas federais, estaduais e 

municipais. (SANTIAGO, 2000). 

Atualmente, Araguaína é um centro de referência em várias áreas e deverá 

ser por muito tempo a maior economia do Estado. Além disso, a abertura de 

faculdades e ampliação do número de cursos é referência estadual em educação, 

tanto para o sul do Pará e do Maranhão. Além de ensino básico e profissionalizante, 

a cidade conta com três universidades. A instalação de faculdades na cidade 

impulsionou a iniciativa privada na construção civil. Conhecida também como a 

capital do boi gordo o comércio também se destaca, o DAIARA (Distrito Agro 

Industrial de Araguaína), com indústrias e contando com Frigoríficos de referência 

nacional, a cidade é cercada de grandes, médias e pequenas fazendas, que 

impulsionam o desenvolvimento econômico através da agricultura e da pecuária. 

(SANTIAGO, 2000). 

 

1.3 - Avenida Cônego João Lima – Uma Avenida Movimentada.  

 

Como citamos, a Avenida Cônego João lima é conhecida em Araguaina como 

uma avenida movimentada, localizada no centro da cidade, faz parte da principal 

área comercial com intenso fluxo de pessoas e veículos, alcançam em certa época 

do ano um certo “congestionamento”, por  não ter sido planejada para tal fim. O 

comercio atrai pedestres e veículos, enfrenta em certa parte de sua extensão  

problemas como a falta de atenção do poder publico, a desrespeito por parte de 

comerciantes (que ocupam as calçadas) e veículos estacionados em locais 

destinados a pedestres.  
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1.4 - João de Sousa Lima, O Padre João da Boa Vista o “Cônego João lima”. 

 

  A origem do nome Av. Cônego João Lima abrange curiosidades, e se dá em 

homenagem a um ilustre personagem chamado João de Sousa Lima, o padre João 

da Boa Vista, como era conhecido, e mais precisamente o “Cônego João lima”. Ele 

foi um polêmico líder político e religioso, amado e odiado combatia seus inimigos a 

mão de ferro, e não hesitava a executa-los se preciso fosse, transformou – se em 

lenda em toda a região tocantinense. (CORREIA, 1977). 

Os primeiros habitantes que se tem conhecimento chegaram em 1818, os 

bandeirantes que partiram de Pastos Bons, no Estado do Maranhão, estavam 

procurando índios para catequizar. Como a região era bastante fértil, logo 

perceberam que ali concentrava uma enorme quantidade de madeiras, bastante 

adequadas tanto para a construção de imóveis como também para a produção. 

(CORREIA, 1977). 

 

 

Foto 3 - Vila de boa vista as margens do rio Tocantins – atual cidade de Tocantinopolis 

Fonte: http://www.jornaldotocantins.com.br 

 

Segundo Correia (1977) um número enorme de habitantes vindo de Carolina, 

no Maranhão, ocupou o novo povoado. Então foi criado o Distrito de Boa Vista do 

Tocantins em 1852. Já na seguinte data de 28 de julho de 1858, o distrito teve nova 
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mudança, o qual foi elevado à cidade, e logo em seguida seu fundador foi 

reconhecido, Pedro José Cipriano. 

 Em 1943 a Cidade passou a ser chamada de Tocantinópolis. Atualmente, a 

cidade é bastante urbanizada, porém, sem deixar sua característica fluvial, 

preservando um cais, no porto do rio Tocantins. E apesar de todos esses fatos 

marcantes, é em Araguaina a mais expressiva homenagem a essa lenda 

tocantinense. (PALACÍN, 1990). 

 

                   

  

Foto 4  Padre e político  João de Sousa Lima “O Cônego João Lima”        

  Fonte www.clebertoledo.com.br 

 

A foto acima retrata o polêmico Padre e Político João de Sousa Lima “O 

Cônego João Lima”. Também conhecido como João da Boa Vista, foi um padre-

coronel, liderou politicamente a região por 50 anos, de 1897 a1947. Nasceu em Boa 

Vista atual Tocantinopólis aos 3 de setembro de 1867 e faleceu em  1947  aos 78 

anos de idade  vítima de uma queda de cavalo, chegou a liderar um  grupo de 200 

homens armados, inclusive indígenas.( PALACÍN, 1990). 
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1.5 – Avenida Cônego João Lima, mudanças ao longo dos anos. 

 

Ao longo do tempo a avenida cônego João lima passou por mudanças, para 

uma melhor adequação, já que se faz necessário, devido a um fluxo muito intenso 

da população e de mercadorias. O comércio local e as ofertas de serviços 

contribuem para tais fatores, por isso tem muito a melhorar. A facilidade de acesso, 

as rodovias que cortam o município, contribui para que a população se movimente 

entre a região e a cidade, aumentando o consumo imediato de bens e serviços, ora 

diversificados. 

Percebemos o reflexo pelas ruas da cidade, por onde circulam um fluxo muito 

grande de pedestres que dividem os espaços com a frota local.  É bom lembrar que 

à cidade é conhecida também como a capital universitária, esse fator aquece a 

economia da cidade ganhando impulso no comércio varejista principalmente de 

confecções e artigos em geral, na área da construção civil a locação de imóveis fica 

em destaque.  

Percebemos então a necessidade de uma infraestrutura mais adequada, 

tendo em vista que em certos trechos e horários de grande movimentação, o trânsito 

na região central da cidade fica mais lento, devido à grande concentração de 

serviços naquela região, proporciona um aglomerado de pessoas que se encontram 

no mesmo horário, e como se trata de um número muito superior, faz com que a 

estrutura destinada a acomodar o público cause desconforto e certos tipos de 

transtornos.  
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Foto  5    Avenida Cônego João Lima  entres as décadas de 60 e 70  

        Fonte: Professorarafaella. blogspot.com 

A foto acima, nas décadas de 60 e 70, mostra a Avenida Cônego João Lima e 

como a frota de veículos daquela época era pequena, o trânsito transcorria 

livremente, mas para os avanços e desenvolvimento da cidade na atualidade, a falta 

de planejamento trouxe duras consequências.  

 

  

Foto 6 - Avenida Cônego João Lima – 1983              Foto 7 - Avenida Cônego João Lima – 1983 

Fonte: www.portalonorte.com.br                                Fonte: www.portalonorte.com.br        

            

 A foto acima na década de 80, mostra como era a principal rua comercial de 

Araguaína, ainda com pouco movimento, uma característica da época, onde a 

cidade lentamente seguia rumo ao progresso. 
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       Foto  8  Avenida Cônego João Lima – 1985          Foto 9  Avenida Cônego João Lima - 1987 

       Fonte: www.portalonorte.com.br                             Fonte: www.portalonorte.com.br                  

 

 Já no ano de 1985 e 1987 (foto acima), percebemos um fluxo maior na 

referida avenida central, onde uma agência bancaria (Bamerindus)   e uma loja 

(Pernambucanas) de nível nacional, trouxeram um grande impulso para o 

desenvolvimento da cidade de Araguaina.  
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CAPITULO II 

2 – RESULTADOS  

2.1 – Mudanças e novos problemas na atual Avenida Cônego João Lima. 

 Conforme foi anunciado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura 

municipal de Araguaína, entre os anos de 2001 e 2008, foi posto em prática o 

projeto de revitalização das calçadas da Avenida Cônego João Lima, mais 

precisamente no centro da cidade que vai do ponto do Hospital e Maternidade Dom 

Orione até a praça das bandeiras. 

 Contudo a análise que fazemos das imagens abaixo são que realmente houve 

uma revitalização na atual Avenida Cônego João Lima, as calçadas sofreram 

alterações visíveis para melhoria do trafego de pedestres e estacionamentos de 

veículos, mas em alguns pontos da avenida ficaram estreitas, dificultando a 

trafegabilidade tanto de veículos como das pessoas, inclusive quando existe algum 

tipo de barreiras como a ocupação de camelôs ou o comercio ambulante, como os 

carrinhos de picolés. 

  

 

Foto 10 Avenida Cônego João lima – centro        Foto 11 Avenida. Cônego João lima – centro 

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016.     Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

 Nestas duas imagens acima, para uma melhor organização de 

estacionamento dos veículos, um contraste em alguns pontos, as calçadas não 

atendem a medida padrão ficando muito estreitas para os pedestres, e em outro 

ponto o veiculo está estacionado justamente onde a calçada tem um rebaixamento, 
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indicativo para cadeirantes ou pessoas com certas necessidades especiais, e ao que 

tudo indica o local em si autoriza o automóvel, pois não contém nenhuma placa de 

sinalização. 

 

   

Foto 12 Avenida cônego João lima – centro              Foto 13 Avenida. cônego João lima – centro  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016.                   Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

 Nas imagens acima (12 e 13), percebemos amplo espaço e organização do 

estacionamento local, sem invadir o espaço publico destinadas aos pedestres, mas 

na outra imagem não existe rampas para cadeirantes e pessoas com mobilidade 

reduzida. 

 

       

Foto 14 Avenida cônego João lima – centro              Foto 15 Avenida. cônego João lima – centro  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016.                   Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 
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Nas imagens (14 e 15), é possível notar que o comercio ambulante dificulta o 

acesso e a circulação dos pedestres, compreendendo que em alguns lugares a 

Avenida Cônego João lima se torna bastante estreita. 

2.2 - TRÂNSITO, PEDESTRES E CALÇADAS. 

Mas o que seria o trânsito, qual a sua definição? Conforme o Código de 

Trânsito Brasileiro (1997), Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários de 

pessoas pelas calçadas e vias; é a movimentação geral de pedestres e de diferentes 

tipos de veículos. O trânsito ocorre em espaço público e reflete o movimento de 

múltiplos interesses, atendendo às necessidades de trabalho, saúde, lazer e outros, 

muitas vezes conflitantes.  

Para o estudioso na área de trânsito Reinier Rozestraten, descreve-o como “o 

conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos nas vias públicas, dentro de um 

sistema convencional de normas, que tem por fim assegurar a integridade de seus 

participantes.” (ROZESTRATEN, 1998). O conceito de trânsito compreende o uso 

compartilhado do espaço público como espaço democrático onde se exerce o direito 

de ir e vir por todos que dele participam, independente de raça, religião, condição 

física ou econômica. As vias são ruas, avenidas, calçadas e locais para 

estacionamento onde os deslocamentos podem ser realizados a pé ou através de 

meios de transporte diversos, desde os automotivos até os não motorizados como a 

bicicleta convencional, as montarias e outras. 

Para Vasconcellos (1998): 

 “o trânsito pode ser concebido como um espaço de convivência social, 
formado por pessoas com necessidades e interesses diversos, as quais 
terão de negociar o uso do espaço público da melhor forma possível, uma 
vez que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar simultaneamente”.  
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2.3 – PEDESTRES 

 

E os pedestres o que seriam? O Código de Trânsito Brasileiro não define o 

que é um pedestre. Já GOLD (2003) e DAROS (2000) definem pedestres como 

pessoas que andam a pé no espaço público. Como quase todo mundo caminha a 

pé, a palavra “pedestre” significa uma condição temporária de cada membro da 

população e não uma determinada categoria da população (GOLD, 2003). Uma  

pessoa  é considerada pedestre a partir do momento que se  locomove a pé em um 

determinado percurso, e ao  deixar seu veículo  irá transformar-se também   em um  

pedestre. 

 

2.4 – CALÇADAS 

 

E as calçadas o que são? O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Anexo I, 

traz o conceito normativo de calçada, definindo-a como “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 urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins”. Constata-se, desde logo, que o legislador 

pátrio consagrou a calçada como parte integrante da via pública, esclarecendo a sua 

independência dos lotes em frente aos quais se instala o que leva à inevitável 

conclusão de que figura a calçada como bem público por excelência. 

Segundo a norma técnica NBR 9050-15, “Os materiais de revestimento e 

acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para 

dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição” (seco ou molhado, 

cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Segundo a mesma norma técnica “Deve-

se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar 

sensação de insegurança”, por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho 

ou cor possa causar a impressão de tridimensionalidade. Uma calçada segura é a 

que garante boa circulação, sem obstáculos, além de piso regular, deve estar livre 

de entulhos, mercadorias, containers e materiais de obras, entre outros. 



24 
 

 A partir desses conceitos entende-se que a calçada é espaço do 

exercício de cidadania e do direito básico dos indivíduos, o direito de ir e vir com 

conforto e segurança. Uma cidade se forma pela estruturação de caminhos. As 

calçadas fazem parte dos sistemas viários de pequenas e grandes cidades e 

adaptam-se ao contexto em que se inserem. A calçada está na rua, palco de 

permanentes contradições econômicas, sociais e políticas (ABNT 2015). 
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CAPÍTULO III 

3  -  LEIS E NORMAS QUE REGEM O DIREITO A ACESSIBILIDADE, A 

MOBILIDADE, E A PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS. 

 

 Para um acompanhamento mais preciso sobre o tema, precisamos entender 

mais um pouco o que rege as leis e normas, e que dispositivos legais estão por elas 

hierarquizados. Sabemos que as leis federais prevalecem sobre as demais, e cabe  

a cada município adequar-se.  

Compreendemos que a acessibilidade não é um tema recente, porém há 

algum tempo devido a normas federais, tem se tornado obrigatório certas mudanças 

nas intervenções urbanísticas e projetos arquitetônicos. São normas e diretrizes 

estabelecidas que direcionam os projetos e ações concretas para uma 

reurbanização,  visando adequações e um novo entendimento da inclusão do 

pedestre, principalmente aquele que possui alguma dificuldade de locomoção (ABNT 

2015). 

A acessibilidade é um critério que qualifica os deslocamentos das pessoas em 

espaços, edificados ou não, que integram o sistema urbano de circulação, onde 

pessoas produtos e serviços, devem estar servidos de uma rede de infraestruturas 

de trânsito através de vias e sinalizações e transporte por modos de deslocamento 

sustentáveis (Isaac Joseph,apud, PIRES 2007), 

 

3.1 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

O direito a acessibilidade no Brasil é garantida pela Constituição Federal de 

1988. Esta em seu artigo 227, parágrafo 1, inciso II, que trata da inclusão social das 

pessoas com deficiência, através da eliminação de preconceitos e de obstáculos 

físicos. O capítulo VII da Constituição Federal afirma que a inclusão social é uma 

condição fundamental para que o indivíduo tenha garantido o seu direito à 

educação, lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e 

a convivência familiar e comunitária. Compreendemos então que a Constituição 

Federal oferece garantia de acesso e inclusão social das pessoas com deficiência. 

 



26 
 

3.2 - LEI Nº 7.853 DE 24 DE OUTUBRO DE 1989. 

  A Lei Federal n 7.853 de 24 de outubro de 1989 criou normas que garantem 

a inclusão social através do pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 

pessoas com deficiência. 

 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses 
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências. 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm.) 

 

 Em seu artigo V - na área das edificações: 
 
 
a)  a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a 

funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam 
os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso 
destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.  

 

3.3 - LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000 

 

A Lei Federal n. 10.048 de 8 de novembro de 2000, em seu  artigo 1ª diz: 
 

Art. 1
o
  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.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)     (Vigência). 

          Já no artigo 4ª diz: 

Art. 4
o
 Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso 

público, terão normas de construção, para efeito de licenciamento da 
respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a 
facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de 
deficiência. 

 

          Percebemos que nesta lei após sua criação sofreu algumas mudanças 

significativas no que refere ao artigo 1ª que recentemente incluiu os obesos, 

entendendo que são pessoas que apresentam algumas dificuldades de mobilidade e 

acessibilidade e assim necessitam de algumas prioridades. 
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3.4 - A LEI FEDERAL N. 10.098 (19 DE DEZEMBRO DE 2000). 

             “A Lei Federal n. 10.098 (19 de dezembro de 2000) estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida”. Esta Lei foi a primeira a dispor sobre 

parâmetros técnicos de acessibilidade obrigatórios para a arquitetura e o urbanismo 

em todo o território nacional e foi, a primeira lei a utilizar o termo acessibilidade e a 

se referir, mesmo que parcialmente às normas técnicas de acessibilidade da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

            Em seus artigos a seguir esclareceremos os pontos dessa lei relacionados 

ao tema do trabalho, inclusive com novas alterações dada pela lei 13.146 de 2015 - 

(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). Vejamos no capitulo I dessa lei (Das Disposições Gerais) o que 

estabelece: 

Art. 1
o
 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. 

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

I - 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;  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência) 

II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 
limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a 
fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 
compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas 
em:  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso coletivo; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015)   (Vigência) 

III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 
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IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer 
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou 
da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 
colo e obeso; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 

V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, 
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

VI - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de 
urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 
encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição 
de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento 
urbanístico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

VII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos 
espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de 
urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu 
traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso 
coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, 
bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; (Incluído pela 
Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

 

No capitulo II desta lei dos Elementos da Urbanização nos artigos 

correspondentes esclarece: 

Art. 3
o
  O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e 

dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados 
de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para 
aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. (Redação dada pela 
Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

Parágrafo único.  O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e 
parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-
se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de 
mobiliário urbano e de vegetação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 
2015)   (Vigência) 

Art. 4
o
 As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público 

existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários 
urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que 
vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais 
ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

Art. 5
o
 O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e 

privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as 
passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, 
as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas 
normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 
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Art. 7
o
 Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em 

vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de 
locomoção. 

Já no capitulo III, Do Desenho e da Localização do Mobiliário Urbano afirma: 

Art. 8
o
 Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer 

outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em 
itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de 
forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser 
utilizados com a máxima comodidade. 

Art. 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação 

comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com 

deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, 

de acordo com as normas técnicas pertinentes.  (Incluído pela Lei nº 13.146, 

de 2015)   (Vigência) 

 

3.5 - NOVA ABNT NBR 9050:2015, NORMAS E ASCESSIBILIDADE.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a entidade 

competente pela elaboração de normas técnicas e operacionais de apoio a 

execução de projetos que objetivem a realização de intervenções arquitetônicas e 

urbanísticas pelos diferentes agentes políticos da sociedade. As normas de 

acessibilidade são de interesse social e são citadas pelas Leis Federais de 

Acessibilidade. 

A norma da ABNT, NBR 9050, visa proporcionar as pessoas, independente 

da idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira 

autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, 

inclusive as  pessoas portadoras de deficiências. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a nova versão da 

norma ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, com a finalidade de estabelecer 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.   

Segundo a comentarista arquiteta Regina Cohen (2015), nos anexos da nova 

norma brasileira de acessibilidade, está o conceito de desenho universal e seus 
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princípios e a consideração de fatores relevantes de projeto, como o detalhamento 

de barras de apoio, e o sanitário para uso da pessoa ostomizada.  

Segundo a mesma arquiteta, o novo texto evoluiu muito (em relação à NBR 

9050: 2004) no sentido de ser mais explicativo e de detalhar um pouco mais a 

informação, o uso da sinalização tátil e visual no piso, a inclusão da Língua 

Brasileira de Sinais, dentre outros fatores que abandonam uma abordagem 

cartesiana de só enfatizar a acessibilidade arquitetônica e urbanística. Criada em 

1983, a primeira revisão da ABNT NBR 9050 foi em 1994, tornando-se por lei federal 

obrigatória em todo o País. 

 O objetivo da normatização em acessibilidade, segundo a própria ABNT, é 

atender os preceitos do Desenho Universal, estabelecendo requisitos que sejam 

adotados em edificações, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, meios de 

transporte, meios de comunicação de qualquer natureza, e seus acessórios, para 

que possam ser utilizados por pessoas inclusive com mobilidade reduzida e  com 

deficiência. Para os efeitos desta Norma, observaremos as  seguintes definições: 

 

Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 
 
Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental: Qualquer elemento natural, 
instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou 
circulação no espaço, mobiliário ou equipamento urbano. 
 
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 e 
outros fins - Código de Trânsito Brasileiro 
 
Deficiência: Redução, limitação ou inexistência das condições de percepção 
das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de 
edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em 
caráter temporário ou permanente. 
 
Equipamento urbano: Todos os bens públicos e privados, de utilidade 
pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento 
da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços 
públicos e privados. 
 
Mobiliário urbano: Todos os objetos, elementos e pequenas construções 
integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, implantados 
mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados. 
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Passeio: Parte da calçada ou da pista de rolamento, separada por pintura 
ou elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva 
de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 
 
Pessoa com mobilidade reduzida: Aquela que, temporária ou 
permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o 
meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a 
pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante entre outros. 
 

Conforme a ABNT NBR 9050: 2015 calçadas e vias exclusivas de pedestres 

devem ter piso a garantir uma faixa livre (passeio) para a circulação de pedestres 

sem degraus. 

A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias 

exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira 

devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calçadas existentes com 

mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas de acesso,Inclinações 

iguais ou superiores a 5 % são consideradas rampas.( ABNT 2015). 

A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias 

exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras. 

Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. 

Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis 

superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %). 

Desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados como 

degraus. (ABNT NBR 9050), 2015. 

 

Segundo a (ABNT NBR 9050: 2015 pag. 88), A largura da calçada pode ser 

dividida em três faixas de uso: 

  
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 lindeiros sob 
autorização do município para edificações já construídas. 

 



32 
 

            Dimensões em metros 

 

                        Foto 16 – Medidas corretas segundo a ABNT: 2015 

                         Fonte ABNT 9050: 2015 

 

A mesma norma esclarece também a respeito do Rebaixamento de calçadas: 

(ABNT NBR 9050: 2015 pag. 93) 

 
Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo 
da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 
8,33 % (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas 
laterais. A largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m. O rebaixamento 
não pode diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da 
calçada. 
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3.6 - Prefeitura fará adequações de calçadas em Araguaína. 

  

Conforme foi informado pela Assessoria de Comunicação da prefeitura 

(Ascom), em 26.06.2014. 

A Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, irá iniciar esta semana as obras de mobilidade urbana na 
cidade, começando pela reforma e construção das calçadas na atual 
estrutura da Avenida Cônego João Lima, no Entroncamento de Araguaína. 
O projeto visa corrigir e adequar as calçadas, tornando-as acessíveis aos 
portadores de deficiência e facilitando o fluxo do trânsito. Durante a reforma, 
as intervenções estarão concentradas no trecho compreendido entre o 
cruzamento da Avenida Bernardo Sayão até a Castelo Branco. A fase inicial 
deve começar a realização do serviço topográfico. Assim, a obra também 
atende à legislação que trata sobre a melhoria da acessibilidade e o projeto 
tem como prioridade beneficiar os pedestres da área comercial de 
Araguaína, em especial aqueles portadores de necessidades especiais, que 
necessitam utilizar rampas para facilitar a acessibilidade de cadeirantes. O 
novo calçamento a ser realizado nos passeios do entroncamento da cidade 
deve ser entregue no início de 2015, o que significa a reforma de 
aproximadamente 1,5km de calçadas na cidade. A empresa vencedora da 
licitação foi a Tocantins Comércios e Serviços LTDA, que assinou o contrato 
para o início das obras na última quarta-feira, 18, e ficará responsável por 
executar as obras. O contrato tem validade de seis meses, conforme foi 
publicado no Diário Oficial do município. (Fonte: www.araguaina.to.gov.br) 

  

Segundo o informe, as intervenções estarão concentradas no trecho 

compreendido da Av. Bernardo Sayão até a ponte do córrego Neblina, na Marginal 

Neblina. 

 Não foi o que aconteceu na localidade citada pela referida comunicação, na 

maioria das calçadas percebe-se um verdadeiro descaso do poder publico, e em 

toda a extensão citada apenas uma se enquadra nas normas de acessibilidade. 
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Foto17 Av.Cônego j.  – Entroncamento               Foto18  Avenida. Cônego j. Lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez.2016.       Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

Como mostra as figuras acima, partimos justamente próximo a Avenida 

Bernardo Sayão no entroncamento e o que percebemos são calçadas desniveladas, 

sem acesso, em má conservação, um verdadeiro descaso com a população. 

  

Foto19 Av. cônego j. lima – Entroncamento        Foto 20  Avenida. cônego j. lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez.2016.       Fonte: Kardilson Luz Nascimento,2016. 

 

 Nessa outra imagem (19), percebemos um piso irregular revestido com 

cerâmica¹ inadequado para tal fim, pois através da imagem  percebemos que não 

tem aderência, e em contato com  a água poderá causar acidentes, ficando 

escorregadio. Na imagem seguinte(foto 20) o comerciante não se preocupou e  

colocou seu produto na calçada que já é estreita, forçando o pedestre ir paro o meio 

da rua.  
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Foto 21 Av. cônego j. lima – Entroncamento        Foto 22  Avenida. cônego j. lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez. 2016.       Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

 Nessas outras imagens acima o desrespeito com o cidadão ultrapassa os 

limites de cidadania, em tal situação  uma pessoa sem alteração na mobilidade até 

circularia entre esses veículos, o mesmo não ocorreria em condições extras, tais 

como obesos e cadeirantes. 

 

      

Foto 23 Av. cônego j. lima – Entroncamento  Foto 24 Avenida. cônego j. lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez.2016.  Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

 O desrespeito (imagem 23) continua ao longo de toda a Avenida Cônego 

João lima, onde os papeis aqui estão invertidos, são os veículos que ficam nas 

calçadas, e os pedestres é que vão para o meio da rua.  
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Foto 25 Av. cônego j. lima – Entroncamento      Foto 26 Avenida. cônego j. lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez. 2016.      Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

Na imagem acima (foto 25) percebemos que além da calçada aparentemente 

contar com um espaço reduzido, o poder publico colocou um equipamento de 

controle de velocidade mais conhecido como “pardal” no meio da calçada. Já a 

figura (foto 26) um enorme obstáculo no inicio da calçada. 

 

Foto 27 Av. cônego j. lima – Entroncamento      Foto 28 Avenida. cônego j. lima – Entroncamento  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, dez.2016.      Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

  Conforme a imagem (27) em todo o percurso da Avenida Cônego João Lima 

no entroncamento que vai desde a Avenida Bernardo Sayão até a marginal  Neblina,  

foi encontrado apenas uma calçada que podemos dizer que se encontra próximo 
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aos parâmetros da norma de  acessibilidade, com uma largura ideal, rampas de 

acesso para  cadeirantes e basicamente sem obstáculos. 

 

  

Foto 29 Av. cônego j. lima –  Centro                        Foto 30 Avenida. cônego j. lima –  Centro  

Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016                   Fonte: Kardilson Luz Nascimento, 2016. 

 

A imagem acima (29) mostra uma calçada praticamente intrafegável, com 

vários obstáculos, como degraus, lixo, árvores e má conservação da mesma, já a 

foto (30) mostra a dificuldade que uma pessoa idosa encontra em ultrapassar uma 

calçada com degrau, sem falar no risco de queda por deslocamento da mesma. 

Novamente a Assessoria de Comunicação da prefeitura (ASCOM), informa 

em 04.04.2015 qualidade na reconstrução de calçadas pela Saneatins: 

O prefeito Ronaldo Dimas determinou, durante reunião realizada na quarta-

feira, 1º, em seu gabinete, com técnicos da Prefeitura, representantes da 

Odebrecht Ambiental Saneatins e empresas terceirizadas, que as obras de 

implantação da rede de esgoto garantam acessibilidade nas calçadas. A 

reunião foi realizada após constatação de imperfeições na 

construção/reconstrução das calçadas durante visita do prefeito nas obras 

já realizadas pela empresa no Setor Rodoviário. 

Dimas definiu que as rampas de acesso dos veículos deverão ter inclinação 

máxima de 8,33%, conforme determinam as Normas Brasileiras. Caso seja 

verificada a necessidade de intervenção diferente, a Odebrecht Ambiental 

Saneatins proporá solução para o problema, sendo que o Departamento de 

Postura avaliará e autorizará ou não a execução da obra diferenciada nas 

calçadas.Ainda ficou firmado que os proprietários ou responsáveis pelos 

imóveis que dificultarem ou não concordarem com os serviços de 

construção/reconstrução das calçadas, insistindo na permanência de 

obstáculos que impeçam ou dificultem a passagem de pedestres e 

cadeirantes, serão notificados e o caso será encaminhado ao Ministério 

Público Estadual (MPE). Nesses casos, o MPE tomará as medidas judiciais 
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cabíveis. Vias pavimentadas onde não houver calçadas, serão construídas 

com 1,20 metros de largura.Dimas também cobrou a qualidade dos serviços 

realizados pela empresa. O prefeito determinou que o início das rampas de 

acessos dos veículos sejam realizado com peças pré-fabricadas de 

concreto do tipo meio-fio. As calçadas serão construídas/reconstruídas com 

uma espessura mínima de sete centímetros de concreto. Os serviços serão 

vistoriados regularmente e aqueles que estiverem apresentando vícios de 

construção terão que ser refeitos. Na parte sul da região central, entre a 

Avenida Cônego João Lima e a Rua Dom Bosco, as calçadas serão 

demolidas em toda a sua extensão e reconstruídas com blocos pré-

fabricados intertravados, de forma a garantir acessibilidade plena.Nessa 

região, cujos serviços de recapeamento já estão quase concluídos, os 

proprietários deverão adequar os acessos às lojas e residências, já que as 

novas calçadas serão construídas alinhadas ao meio-fio, ou seja, as rampas 

hoje existentes nas calçadas não serão permitidas. Isto garantirá aos 

pedestres e cadeirantes segurança e 

conforto.( Fonte:www.araguaina.to.gov.br). 

 

Mais uma vez a população Araguainense ficou mesmo só na promessa, com 

o tempo a estrutura das calçadas  que estavam ruins, ficaram ainda piores, trazendo 

mais transtornos a população, principalmente a pessoas com mobilidade reduzida e 

os deficientes físicos de modo geral. Motivo esse que levou de modo geral a 

população as ruas de Araguaina para pedir providências aos gestores haja vista que 

houve tantas promessas.  

3.7 - ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ORGANIZA 
CAMINHADA POR ACESSIBILIDADE EM ARAGUAÍNA. 

Conforme divulgação do noticiário “Araguaina Noticias”, em 09.11.2016. 

                                          Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de 
dezembro), a Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína – 
ADA e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD e seus 
colaboradores promoverão a IV Caminhada das Pessoas com Deficiência, a 
realizar-se no próximo dia 02 de dezembro,(2016) em Araguaína. 
(araguainanoticias.com.br). 

 

http://araguainanoticias.com.br/noticia/17617/associacao-das-pessoas-com-deficiencia-organiza-caminhada-para-cobrar-acessibilidade-em-araguaina/
http://araguainanoticias.com.br/noticia/17617/associacao-das-pessoas-com-deficiencia-organiza-caminhada-para-cobrar-acessibilidade-em-araguaina/
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     Foto- 31 Av. cônego J. Lima                   Foto 32 Manifestação por Acessibilidade em Araguaina 

     Fonte: araguainanoticias.com. br)           Fonte: araguainanoticias.com.br) 

 

As imagens acima mostra uma manifestação recentemente em Araguaina, 

mais precisamente na Avenida Cônego João lima, de pessoas com deficiência física, 

onde os mesmos cobram dos gestores mais respeito e inclusão na sociedade 

através da acessibilidade, já que a  cidade não dispõem de calçadas adequadas, 

sinalizações e espaço para a trafegabilidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se pensar a importância das calçadas como sendo um elemento 

fundamental do sistema de transportes não motorizado, é preciso observar que para 

motivar os cidadãos a andar a pé, necessita-se de uma infraestrutura adequada, ou 

seja, não apenas a opção permanentemente garantida de poder andar numa 

calçada, mas também segurança e espaço aos usuários. O que acontece nas 

calçadas de Araguaína e assim também em muitas cidades do país, é o descaso do 

poder publico, as promessas de melhorias são apenas meras promessas, os 

projetos de adequações são esquecidos, tal fato é recente aqui mesmo nesse 

município. 

O ato de caminhar é o movimento natural de se locomover do ser humano e 

descrito por Gold (2003), da seguinte maneira: 

“Pedestres caminham normalmente levando uma perna por vez para frente, 

se equilibrando sobre o pé da outra perna, que fica parado no piso. O pé da 

perna em movimento se levanta do piso, mas muito pouco, normalmente 

com a aparência de estar deslizando. Assim, percebe-se que qualquer 

saliência na calçada apresenta perigo de interromper o movimento, 

podendo resultar em queda ou tropeço do pedestre.” 

Segundo Pires (2007), todos nós de alguma maneira somos pedestres, ao 

sairmos de um veiculo e passamos naquele momento a andar nos tornamos 

pedestres, as pessoas andam a pé, algumas mais do que outras. “Pedestre” é um 

termo que não descreve uma parte distinta da população e sim uma condição 

temporária pelo que passa todas as pessoas que constituem a população. Porém, 

algumas caminhando perfeitamente e outras com alguma dificuldade. 

Devemos lembrar que o país detém uma porcentagem de milhões de pessoas 

com algum tipo de deficiência, entre essas pessoas estão às obesas, as chamadas 

3ª idade, as gestantes, os acidentados temporários, pessoas com Parkinson, as 

vítimas de AVC e tantas outras sequelas que também necessitam de ambientes e 

produtos acessíveis. 

Observa-se que as condições das calçadas na região pesquisada estão 

pouca satisfatórias, algumas estão fora dos parâmetros que a lei determina, Existem 

equipamentos e objetos como postes, lixeiras,  comercio ambulante e vários outros 
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fatores que representam barreiras a circulação dos pedestres, ficando a circulação 

das pessoas comprometida quando colocados em locais inadequados ou quando a 

largura da calçada não permite espaço para tal.  

Em decorrência da rápida aceleração da cidade e do seu crescimento 

populacional e o número de instalações comerciais com vários serviços oferecidos, 

vieram também problemas com o excessivo numero de veículos, onde mudanças se 

fazem necessárias.  

Nas imagens aqui divulgadas, pouquíssimas calçadas se encontravam dentro 

das condições necessárias a boa circulação de pedestres, confortáveis e seguras. É 

indispensável que o poder público invista em acessibilidade, garantindo mobilidade 

com qualidade e segurança a toda população. É preciso entender a calçada como, 

de fato, uma extensão da via.  Com isso, criam-se possibilidades para um ambiente 

harmonioso, garantindo a mobilidade e acessibilidade a todos, o que proporciona 

mais qualidade de vida ao cidadão.  
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