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RESUMO

CARDOSO, Taynara Gonçalves. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, NOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE NITERÓI-RJ, SOB A
VISÃO DA HOSPITALIDADE URBANA; 2014. 126 f. Monografia (Graduação) –
Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
Este presente trabalho é um estudo, com base em um levantamento de dados e
análise, sobre a garantia da acessibilidade nos pontos turísticos da cidade de
Niterói, no estado do Rio de Janeiro, baseando-se na questão da hospitalidade
urbana. A pesquisa de caráter exploratório e qualitativo buscou identificar falhas e
acertos quanto à acessibilidade para pessoas com necessidades especiais nesses
locais, sendo eles o Caminho Niemeyer de Niterói, o Museu do Ingá e a Fortaleza de
Santa Cruz da Barra. Levou-se em consideração
para o presente estudo
necessidades especiais que interferissem diretamente na mobilidade pessoal, por
isso a pesquisa feita baseou-se nas necessidades para deficientes físicos,
deficientes auditivos e deficientes visuais. O resultado encontrado mostrou que a
situação dos pontos turístico de Niterói não está fundamentada nas leis, normas,
decretos e ideias de modo a proporcionar acesso a todos os cidadãos, sejam eles
turistas ou seus próprios habitantes.
Palavras-chave: Acessibilidade; Hospitalidade Urbana; Hospitalidade; Niterói;
Pontos Turísticos
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ABSTRACT

CARDOSO, Taynara Gonçalves. THE ACCESSIBILITY FOR PEOPLE
DEFICIENCY, IN DE SIGHTS OF THE CITY OF NITERÓI-RJ, UNDER THE VISION
OF URBAN HOSPITALITY; 2014. 126 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de
Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
This paper is a study based on a data collection and analysis, on ensuring
accessibility in the sights of the city of Niterói, in Rio de Janeiro, based on the issue
of urban hospitality. The exploratory research and qualitative sought to identify
failures and successes as accessibility for people with special needs in these
locations, they are the Caminho Niemeyer of Niterói, the Museu do Ingá and the
Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Were taken into consideration for the present
study special needs that might interfere directly in personal mobility, so the survey
was based on the needs for disabled, hearing impaired and visually impaired. The
results found showed that the situation of the tourist points of Niterói is not based on
laws, regulations, decrees and ideas to provide access to all citizens, be they tourists
or their own people.
Keywords: Accessibility; Urban hospitality; Hospitality; Niterói; Landmarks

8

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1: Dimensões referencias para deslocamento de uma pessoa de pé......... 35
FIGURA 2: Dimensões referenciais da cadeira de rodas .......................................... 36
FIGURA 3: Dimensões referenciais para o deslocamento em linha reta de uma
pessoa em cadeira de rodas ..................................................................................... 36
FIGURA 4: Largura mínima mínima necessária para a transposição de obstáculos
isolados com extensão de no máximo 0,40m............................................................ 37
FIGURA 5: Dimensões refereciais para realização de manobra de cadeira de rodas
sem deslocamento. ................................................................................................... 38
FIGURA 6: Dimensões refereciais para realização de manobra de cadeira de rodas
com deslocamento .................................................................................................... 38
FIGURA 7: Formatos de dimensões referenciais para corrimãos e barra de apoio. . 39
FIGURA 8: Exemplo de cones visuais de uma pessoa em pé .................................. 40
FIGURA 9: Exemplo de cones visuais de uma pessoa sentada ............................... 41
FIGURA 10: Exemplo de cones visuais de uma pessoa em cadeira de rodas. ........ 41
FIGURA 11: exemplo de sinalização permanente. Placa indicativa para travessia de
pedest ....................................................................................................................... 42
FIGURA 12: exemplo de sinalização direcional. Placa indicativa para seguir à direita.
.................................................................................................................................. 43
FIGURA 13: exemplo de sinalização de emergência. Placa utilizada para indicar
saída de emergência. ................................................................................................ 43
FIGURA 14: exemplo de sinalização temporária. Cone utilizado como alerta. ......... 43
FIGURA 15: tabela que indica em que casos essenciais se devem utilizar essas
formas de sinalização. ............................................................................................... 44
FIGURA 16: símbolo internacional de acesso ........................................................... 45
FIGURA 17: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual. ................... 46
FIGURA 18: Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva ................. 46
FIGURA 19: Exemplo dimensional para mapas táteis. ............................................. 47
FIGURA 20: tabela de dados para a modulação do piso tátil de alerta. .................... 48
FIGURA 21: Piso tátil de alerta ................................................................................. 49
FIGURA 22: Piso tátil de alerta com textura disposta a 45º ...................................... 49
FIGURA 23: exemplo dimencional da utilização do piso tátil de alerta. Visão lateral e
visão superior. ........................................................................................................... 49
FIGURA 24: tabela de dados para a modulação da sinalização tátil direcional. ....... 50

9

FIGURA 25: piso tátil direcional ................................................................................ 50
FIGURA 26: dimensões referenciais para rampas, Visão superior. .......................... 51
FIGURA 27: dimensões referenciais para rampas, Visão lateral. ............................. 52
FIGURA 28: tabela de referência para os limites da inclinação das rampas. ............ 52
FIGURA 29: tabela de referência para os limites de inclinação das rampas em casos
excepcionais.............................................................................................................. 53
FIGURA 30: Referencias dimensional para escadas. ............................................... 54
FIGURA 31: tabela indicativa para quantidade mínima de acentos reservados para
PNE’s. ....................................................................................................................... 55
FIGURA 32: Dimensões referenciais de transferência lateral em boxe para bacia
sanitária. Visão superior. ........................................................................................... 57
FIGURA 33: dimensões referenciais para sanitários com área de giro adequada.
Visão superior ........................................................................................................... 57
FIGURA 34: Dimensões referenciais para a posição e tamanho das barras de apoio
nos sanitários. Visão superior, lateral e frontal. ......................................................... 58
FIGURA 35: exemplo das dimensões da área de aproximação frontal em mictório
para uma pessoa com mobilidade reduzida e para pessoa em cadeira de rodas.
Visão superior. .......................................................................................................... 59
FIGURA 36: dimensões e posições referenciais mictório, barras e descargas. Visão
frontal. ....................................................................................................................... 59
FIGURA 37: exemplo de dimensões da área de aproximação ao lavatório para uma
pessoa em cadeira de rodas. Visão superior ............................................................ 60
FIGURA 38: Vista superior do lavatório .................................................................... 60
FIGURA 39: dimensões referenciais ao lavatório. Visão lateral, ............................... 61
FIGURA 40: dimensões referenciais para um balcão adaptado................................ 62
FIGURA 41: tabela referente as dimensões mínimas para elevadores adaptados
com entrada única ou duas entradas. ....................................................................... 63
FIGURA 42: exemplos de cabines de elevadores projetadas levando em
consideração a tabela anterior. ................................................................................. 64
FIGURA 43: exemplo de um painel de botões adaptados para elevadores. ............. 66
FIGURA 44: exemplo de dimensões corretas em um salão de restaurante adaptado.
.................................................................................................................................. 67
FIGURA 45: dimensões corretas de uma vaga de estacionamento paralela à calçada
adaptada ................................................................................................................... 68
FIGURA 46: dimensões corretas para vagas de estacionamento em 90º adaptada . 68
FIGURA 47: dimensões corretas para vaga de estacionamento em 45º adaptada .. 69
FIGURA 48: Portal de entrada no caminho Niemeyer ............................................... 86

10

FIGURA 49: Visão externa da recepção do Caminho Niemeyer na praia Grande .... 88
FIGURA 50: Área interna da recepção do Caminho Niemeyer ................................. 88
FIGURA 51: Balcão de atendimento do Bistrô do Teatro Popular de Niterói ............ 89
FIGURA 52: Disposição das mesas e cadeiras do Bistrô enquanto funcionários
arrumam o espaço para uma apresentação artística futura no centro do salão. ....... 90
FIGURA 53: Sinalização na porta do banheiro masculino. ....................................... 90
FIGURA 54: porta com sinalização do sanitário adaptado no interior do banheiro
feminino ..................................................................................................................... 91
FIGURA 55: Interior do banheiro adaptado. .............................................................. 91
FIGURA 56: Teatro Popular de Niterói ...................................................................... 92
FIGURA 57: Visão superior da escada do Teatro Popular de Niterói ........................ 93
Figura 58: Visão frontal da escada do Teatro Popular de Niterói no piso térreo ....... 93
FIGURA 59: Memorial Roberto Silveira, visão externa ............................................. 94
FIGURA 60: Balcão de recepção do Memorial Roberto Silveira ............................... 94
FIGURA 61: Visão da parte superior da escada que dá acesso ao auditório do
Memorial.................................................................................................................... 95
Figura 62: auditório do Memorial Roberto Silveira .................................................... 95
FIGURA 63: Rampa de acesso ao prédio do futuro Museu ...................................... 96
FIGURA 64: Estacionamento do Caminho Niemeyer da Praia Grande .................... 97
FIGURA 65: visão superior do MAC .......................................................................... 98
FIGURA 66: Placa do estacionamento na rua do MAC ............................................. 98
FIGURA 67: Vaga para embarque e desembarque MAC ......................................... 98
FIGURA 68: Balcão da recepção do MAC ................................................................ 99
FIGURA 69: Cadeira de rodas disponíveis no MAC ................................................ 100
FIGURA 70: Porta dos banheiros sociais do MAC .................................................. 100
FIGURA 71: Porta do banheiro adaptado do MAC .................................................. 101
FIGURA 72: Interior do banheiro adaptado do MAC ............................................... 101
FIGURA 73: Escada do MAC .................................................................................. 102
FIGURA 74: Elevador do MAC ................................................................................ 102
FIGURA 75: Escada do Bistrô MAC ........................................................................ 103
FIGURA 76: Entrada do Bistrô MAC ....................................................................... 103
FIGURA 77: Balcão da cafeteria do Bistrô MAC ..................................................... 104
FIGURA 78: Imagem aérea da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói ........ 104
FIGURA 79: Primeira entrada da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói ..... 105

11

FIGURA 80: Segunda entrada da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói .... 106
FIGURA 81: imagem panorâmica do estacionamento da Fortaleza de Santa Cruz da
Barra ....................................................................................................................... 106
FIGURA 82: Rampa área externa da Fortaleza de Santa Cruz da Barra ................ 107
FIGURA 83: Chão de rocha próximo a entrada da área interna da Fortaleza de Santa
Cruz da Barra .......................................................................................................... 108
FIGURA 84: Degrau sem adaptação da porta de entrada e saída da Capela Santa
Bárbara ................................................................................................................... 108
FIGURA 85: Rampa e corrimão na área interna da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
................................................................................................................................ 109
FIGURA 86: Escada na Fortaleza de Santa Cruz da Barra .................................... 110
FIGURA 87: Rampas área interna da Fortaleza de Santa Cruz da Barra ............... 110
Figura 88: Museu do Ingá em Niterói ...................................................................... 111
FIGURA 89: Jardim do Museu do Ingá ................................................................... 112
FIGURA 90: Recepção do Museu do Ingá .............................................................. 112
FIGURA 91: Porta e sinalização do banheiro adaptado do Museu do Ingá ............ 113
FIGURA 92: Interior do banheiro adaptado do Museu do Ingá ............................... 114
FIGURA 93: Escada do Museu do Ingá .................................................................. 114
FIGURA 94: Degraus entre as salas do Museu do Ingá ......................................... 115

12

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO...........................................................................................................14
1 HOSPITALIDADE URBANA E A ACESSIBILIDADE ............................................. 18
1.1 HOSPITALIDADE URBANA ............................................................................ 18
1.2 ACESSIBILIDADE..........................................................................................25
1.2.1 Dimensões referenciais para deslocamento .............................................. 34
1.2.2 Empunhadura ............................................................................................ 39
1.2.3 Parâmetros Visuais .................................................................................... 39
1.2.4 Formas de comunicação e sinalização ...................................................... 42
1.2.5 Símbolos .................................................................................................... 44
1.2.6 Planos e Mapas Táteis ............................................................................. 47
1.2.7 Piso Tátil .................................................................................................... 48
1.2.8 Rampas ..................................................................................................... 50
1.2.9 Escadas ..................................................................................................... 53
1.2.10 Auditório ................................................................................................... 54
1.2.11 Sanitários ................................................................................................. 55
1.2.12 Balcões de Atendimento .......................................................................... 61
1.2.13 Elevadores ............................................................................................... 62
1.2.14 Restaurantes, refeitórios, bares e similares ............................................. 66
1.2.15 Estacionamento ....................................................................................... 67
2 CIDADE DE NITERÓI E PONTOS TURÍSTICOS ................................................. 70
2.1 CAMINHO NIEMEYER .................................................................................... 74
2.2 MUSEU DO INGÁ (Museu de História e Artes do Rio de Janeiro)................... 79
2.3 FORTALEZA DE SANTA CRUZ DA BARRA ................................................... 80
3 METODOLOGIA................................................................................................... 82
3.1 OBSERVAÇÔES SISTEMÁTICAS .................................................................. 85
3.1.1 Caminho Niemeyer .................................................................................... 86
3.1.2 Fortaleza de Santa Cruz .......................................................................... 104
3.1.3 Museu do Ingá ......................................................................................... 111
3.2 PERCEPÇÕES COM BASE NOS DADOS COLETADOS ............................. 115

13

3.2.1 Tabela representativa dos dados coletados na pesquisa.......................117
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 119
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 121
APÊNDICE A........................................................................................................... 123

14

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a acessibilidade de pessoas com deficiência vem ganhando
maior visibilidade. Percebe-se uma preocupação progressiva com o tema, tanto na
concepção de novos projetos como na adequação dos espaços existentes. Mesmo
assim, muitas pessoas em tais condições não têm garantido o direito de ir e vir em
áreas públicas.
O trabalho aqui proposto pretende analisar a acessibilidade para pessoas
portadoras de necessidades especiais, sendo elas a deficiência física, auditiva e
visual em alguns dos principais pontos turísticos da cidade de Niterói-RJ: o Teatro
Popular de Niterói e o Museu de Arte Contemporânea (MAC), ambos parte do
projeto Caminho Niemeyer, o Museu do Ingá e a Fortaleza de Santa Cruz.
A pesquisa terá um olhar voltado para a Hospitalidade Urbana da cidade,
tendo em vista que Niterói é uma cidade com aproximadamente 500.000 habitantes
e recebe turistas constantemente. Atualmente, é a quinta cidade mais populosa do
estado e a de maior Índice de Desenvolvimento Humano. (IBGE, 20141). Integra
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Tem os apelidos de "Cidade-Sorriso",
"Niquíti" e "Terra de Arariboia",

2

O estudo em questão possibilitará o levantamento

de dados para verificar se esta cidade pode ser considerada hospitaleira ou não.
De acordo com Camargo (2003, p.21), as facilidades de leitura viária da
cidade bem como os códigos de sinalização e uso do solo são alguns dos itens dos
rituais de recepção, pois “os espaços públicos, notadamente a cidade, também
exercitam cotidianamente a hospitalidade expressa no direito de ir vir”.
Nos termos do art. 2º da Lei n.º 10.098/2000 (BRASIL, 2000), acessibilidade é
a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes
e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida.

1

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330330> Acessado em: 12 de
maio de 2014
2
Disponível em: http://www.connhecer.tur.br/cidades/cidade.php?id=3638> Acessado em: 12 de maio de
2014

15

Por se tratar de um tema novo, pouco pesquisado, este trabalho servirá para
explorar e descobrir como garantir a acessibilidade para todos nos pontos turísticos
na cidade de Niterói-RJ. Discutir de que maneira as normas previstas por lei e pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) influenciam de maneira positiva
na locomoção nas ruas de pessoas com deficiência. Por ser um trabalho com
referenciais teóricas e informações de órgãos oficiais, como a própria ABNT e a
ONU (Organização das Nações Unidas), terá importante cunho acadêmico, podendo
servir de base para futuras pesquisas que também abordem a questão
acessibilidade. Servindo também de base para outras monografias de alunos no
próprio curso de Tecnólogo em Hotelaria e Bacharel em Turismo da Universidade
Federal Fluminense, e também de outras instituições. Outra relevância do presente
trabalho é que este poderá servir de apoio para a Prefeitura da cidade em seus
projetos de revitalização.
O tema em estudo engloba dois pontos principais: a acessibilidade para
pessoas com deficiência nos espaços públicos, buscando uma contextualização com
estudos sobre a hospitalidade urbana; e os pontos turísticos da cidade de Niterói-RJ.
A acessibilidade é um tema bastante conhecido no meio acadêmico,
assegurada por lei a todos os cidadãos, com importantes e conceituados autores e
estudiosos discutindo sobre o assunto, embora também não deixe de ser um tema
recente na sociedade atual.
Ao ligarmos estes temas podemos nos questionar:
Há garantia de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências nos
pontos turísticos da cidade de Niterói?
Garantir a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida nos pontos turísticos da cidade de Niterói-RJ faz com que estes
locais, além de abrigar bem seus próprios moradores, sejam o reflexo de uma
cidade que saiba bem receber qualquer turista, tornando-a, possivelmente, uma
cidade hospitaleira.
O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é fazer um levantamento
sobre as condições de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida em alguns dos principais pontos turísticos da cidade de
Niterói, sob o ponto de vista da Hospitalidade Urbana.
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Os objetivos específicos do trabalho são:
A) Contextualizar a Hospitalidade Urbana
B) Levantar as legislações e normativas vigentes em âmbito nacional que
envolvem a acessibilidade e as pessoas portadoras de deficiência .
C) Avaliar os pontos turísticos da cidade de Niterói, apontando seus acertos
e falhas diante da acessibilidade.
O presente estudo utilizou como fontes principais de referências o livro “ A
Hospitalidade, a Cidade e o Turismo” de Lucio Grinover (2007). Este auxiliou ainda
mais no entendimento da hospitalidade urbana e a acessibilidade. Seu conteúdo é
voltado para a hospitalidade em espaços públicos, levando também em
consideração a globalização e a sustentabilidade.
Foi utilizada, também, a norma ABNT NBR 9050/2004 que estabelece
critérios e parâmetros técnicos a serem observados nas construções, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade, e que auxiliou para uma
melhor percepção dos pontos positivos e negativos quanto à acessibilidade do local.
O “Manual da Convivência” de Mara Cabrilli (2010) ajudou a compreender
cada tipo de deficiência e a melhor maneira de inclusão dessas pessoas na
sociedade.
O presente trabalho se baseia na pesquisa qualitativa. Por se tratar de um
assunto novo e ainda pouco pesquisado, muitas informações foram captadas e
levantadas a partir de pesquisas e investigações, ganhando assim características de
pesquisas exploratórias. Também sabendo que toda pesquisa acadêmica precisa
estar

pautada

em

referenciais

teóricos,

esta

pesquisa

utilizou

pesquisas

bibliográficas em livros, artigos, e web sites.
O trabalho se inicia a partir das pesquisas bibliográficas, para que o
pesquisador tenha um embasamento teórico para desenvolver a pesquisa de campo
e o levantamento de dados.
Em seguida, foi desenvolvido o roteiro de observação, para que pudessem
ser realizadas pesquisas de campo para a análise dos pontos turísticos. Estas
pesquisas permitiram evidenciar as falhas e acertos destes locais quanto a sua
estrutura em relação à acessibilidade para seus visitantes com deficiência.
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Desta forma, o presente trabalho de conclusão de curso foi estruturado
contendo uma introdução, três capítulos e considerações finais.
O primeiro capítulo foi formulado com base no conceito de que o que é
hospitalidade segundo autores como Camargo, Grinover e Walker. Entendendo o
conceito da hospitalidade pode-se iniciar a discussão sobre a hospitalidade urbana,
sendo esta referente às cidades.
O primeiro capítulo tratou da questão da acessibilidade sob um olhar técnico,
explicando a origem do seu termo, segundo o autor Romeu Kazumi Sassaki, parte
da legislação que asseguram os direitos do PNE, como as leis de Nº 7.853 e a Nº
10.098. Apresentou a Norma ABNT NBR 9050:2004 que estabelece critérios e
parâmetros técnicos, fundamentados na legislação, para a construção e instalação
de espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.
O segundo capítulo falou sobre a cidade de Niterói, uma resumida história
desde sua origem e apresenta os pontos turísticos desta cidade visitados para a
pesquisa de campo. Com este levantamento pode-se entender a importância
histórica desta cidade para o estado do Rio de Janeiro, levando também a entender
a importância do desenvolvimento de projetos que incentivem ainda mais o turismo
acessível na cidade.
Sendo assim, o terceiro capítulo foi estruturado voltado para a metodologia do
trabalho, explicando o que foi levado em consideração para a montagem do roteiro
de observação, seus fundamentos. Em seguida relatou os resultados da pesquisa
exploratória, que proporcionou a identificação das falhas e acertos na estrutura física
e serviços disponíveis para este público distinto.
Ao final, as conclusões levam a crer que ainda há uma grande distância entre
o que se julga por leis, normas e conceitos uma cidade preparada para receber e
acolher em espaços públicos as pessoas com deficiência e as estruturas físicas
oferecidas nestes locais explorados.
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1 HOSPITALIDADE URBANA E A ACESSIBILIDADE

1.1 HOSPITALIDADE URBANA

A hospitalidade é algo que surge simultaneamente com a convivência
humana. Segundo Camargo (2004), é no seu entendimento mais básico, o ato de
bem receber o próximo com ou sem a prestação de serviço. Para melhor entender
os conceitos relacionados à hospitalidade e à hospitalidade urbana, será feito um
breve resumo histórico relativo à hospitalidade.
Segundo Camargo,
A origem da hospitalidade surge, pois, não de alguém que convida, mas de
pessoas que necessitam de abrigo e buscam calor humano ao receber o
estranho. A hospitalidade, como resultado de um convite, é provavelmente
uma inovação mais tardia da civilização e suas primeiras manifestações são
registradas entre os gregos, para quem visitar e ser visitado constituía uma
obrigação, carregada de rituais, de alguma forma coordenados pela sombra
de Héstia. (CAMARGO, 2004. p.30 )

Desde o início da civilização, os gestos de recepção e hospitalidade, muitas
vezes sem interesse financeiro, pareciam cercados por uma aura divina. Segundo
Walker (2002), na Grécia antiga acreditava-se que o deus Xênios protegia o
hóspede e o hospedeiro.
Para Walker (2002, p.5),
O incremento do comércio e, consequentemente, das viagens, fez com que
o aparecimento de alguma forma de acomodação para passar a noite se
tornasse uma necessidade absoluta. Por causa da lentidão das viagens da
época e das longas e árduas jornadas que o viajante era obrigado a
realizar, muitos contavam somente com a hospitalidade dos habitantes das
regiões por onde passavam.

Com o desenvolvimento do comércio, essa necessidade de alguma forma de
acomodação para os viajantes espalhou-se por toda parte. Em Roma foram
construídas hospedagens requintadas. Com a queda do Império Romano as viagens
tornaram-se um perigo para o povo, o que fez com que a hospitalidade pública
passasse a ter um cunho estritamente religioso. Os viajantes desta época em Roma
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eram geralmente ligados à corte ou à igreja e eram recebidos pelos moradores
locais em suas residências (WALKER, 2002).
Na Inglaterra se destacaram as pousadas de melhor qualidade. Surgiam
então os restaurantes e a carruagem passou a ser o principal meio de transporte na
nos territórios ingleses (WALKER, 2002).
No século XVIII, a hospitalidade ocorria nas estalagens e tavernas comerciais
que se baseavam no modelo inglês, ou seja, estes locais ofereciam os mais altos
padrões e acomodações públicas do mundo ocidental (WALKER, 2002).
O século XIX foi o período da história em que ocorreram mais inovações no
que se refere à hospitalidade. A Revolução Francesa influenciou de maneira até
então inovadora a história da culinária, porque os chefes de cozinha, que até então
trabalhavam para a nobreza, passaram a abrir seus próprios restaurantes e atender
a toda a população interessada em seus serviços. E este crescimento nas cozinhas
do século XIX foi um ponto de alto desenvolvimento para os meios de hospedagem.
Em 1898, foi aberto o hotel Savoy em Londres, cujo gerente, Cezar Ritz, e o chef
Auguste Escoffier, revolucionaram os restaurantes de hotéis, mudando assim, os
hábitos de viagens e de alimentação. (GRINOVER, 2002).
Após a segunda guerra mundial houve uma grande evolução na medicina, na
alimentação, nos meios de comunicação, no lazer, nos transportes, provocando
impacto e melhoria nos setores ligados a hospitalidade.
No entanto, a hospitalidade enquanto objeto de estudo ainda é bastante
recente no Brasil, só a partir de meados da primeira década de 2000 é que os fóruns
de discussão ligados a hospitalidade começaram a se consolidar. Embora nos
últimos anos tenha se verificado um maior lançamento de livros na área da
hospitalidade (“O Livro da Hospitalidade – Acolhida do Estrangeiro” da editora
SENAC (2011); “Hospitalidade: Coleção ABC do Turismo” do autor Luiz Octávio de
Lima Camargo (2004); “Hospitalidade: Conceitos e Aplicações” dos autores KyeSung Chon e Raymond T. Sparrone (2003), verifica-se que nenhum deles trata
especificamente do tema da hospitalidade urbana. Além disso, o pouco material
disponível sobre o tema se desenvolve principalmente no âmbito da hospitalidade
comercial. São poucos, portanto, os estudiosos que se dedicam à hospitalidade
urbana.
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Hospitalidade pode ser definida como o ato humano, exercido em contexto
doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e
entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural
(CAMARGO, 2004, p.52).

Segundo Carmargo (2004), são essas as práticas sociais que se inserem
dentro do processo de hospitalidade: receber, hospedar, alimentar e entreter.
Receber, pois nada é mais sinônimo de hospitalidade do que o ato de
acolher pessoas que batem à porta, que seja em casa, na cidade, no hotel
ou virtualmente (CAMARGO, 2004, p.52).

Na citação anterior o autor deixa claro que independente do lugar, inclusive
em âmbito público, social, como a cidade, o ato de bem receber é o ponto inicial e
fundamental para que a hospitalidade seja estabelecida.
Hospedar, ainda que a noção de hospitalidade não envolva
necessariamente o ato de proporcionar pousada, abrigo aos visitantes, não
há como deixar de incluir nesta categoria o calor humano dedicado a
alguém, sob a forma da oferta de um teto ou ao menos de afeto, de
segurança, ainda que por alguns momentos (CAMARGO, 2004, p.53).

O autor nos esclarece mais uma vez que o ato de hospedar transcende as
questões físicas, arquitetônicas, quando diz que esta noção de hospitalidade na
prática da hospedagem não fundamentalmente deve envolver o ato de abrigar
alguém. Que devemos levar em consideração também como prática de hospedagem
a oferta de segurança e afeto, o calor humano, seja dedicado a um cliente em um
comércio, a um hóspede em um hotel, a um turista ou um morador em uma cidade,
esta oferta sendo essencial para a composição da hospitalidade.
Alimentar, a oferta de alimento delimita e concretiza o ato da hospitalidade,
ainda que este alimento seja simbólico, sob a forma de um copo d’água ou
do pão que se reparte em algumas culturas (CAMARGO, 2004, p.53).

Camargo também cita o ato de alimentar como prática para uma
hospitalidade plena. Há pelo menos 2000 anos já se fazia essa correlação, tratando
o servir o outro como o elemento fundamental e de extrema importância para que a
hospitalidade estivesse sendo colocada em prática.
“Entreter, ainda que todos os dicionários restrinjam a noção de
hospitalidade ao leito e ao alimento, resulta óbvio que receber pessoas
implica entretê-las de alguma forma e por algum tempo, proporcionar-lhes
momentos agradáveis e marcantes do momento vivido: as festas familiares,
os equipamentos urbanos de lazer e os jogos virtuais são os modelos de
prática cultural de hospitalidade.” (CAMARGO, 2004, p.53)
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Conforme fica claro na citação anterior, Camargo (2004), considera o ato de
entreter tão importante quanto os demais no processo de hospitalidade. E no que diz
respeito à hospitalidade urbana, este entretenimento se daria em virtude dos pontos
turísticos e eventos públicos na cidade. O entreter público, segundo Camargo
(2003), remete diretamente aos equipamentos urbanos e de eventos, às respectivas
políticas urbanas e “ressalta a importância de parques e áreas livres, centros
culturais, centros esportivos, museus, clubes recreativos, etc., menos para o desfrute
turístico e mais para a qualidade de vida da população residente” (CAMARGO,
2003, p.25).
Camargo (2004) categoriza, também, a hospitalidade em quatro principais
espaços sociais. São eles: o doméstico, comercial, virtual e público.
A hospitalidade doméstica é o ato de receber em casa, o mais antigo e típico
da hospitalidade e o que, segundo Camargo, “envolve maior complexidade do ponto
de vista de ritos e significados” (2003, p. 53). Considerada o campo mais tradicional,
a hospitalidade doméstica é onde o ato de receber, alojar, alimentar ou entreter
pessoas mais se estabelece. É neste campo da hospitalidade que os papéis dos
atuantes da hospitalidade ficam mais claros: o dono da casa é o anfitrião e a pessoa
que é recebida é o hóspede. (CAMARGO, 2004).
A hospitalidade comercial surgiu em função do desenvolvimento do turismo
moderno e abrange sua acepção mais conhecida, através dos locais prestadores de
serviços como, por exemplo, o mercado hoteleiro, restringindo-a ao tipo de
hospitalidade destinada à oferta de serviços prestados por pessoas.
A hospitalidade virtual, em sua definição, o autor descreve:
Embora perpasse e seja quase sempre associada espacialmente às três
instâncias anteriores, já se vislumbram características específicas dessa
hospitalidade, notadamente a ubiqüidade, na qual o emissor e o receptor da
mensagem são respectivamente anfitrião e visitante, com todas as
conseqüências que essa relação implica. (CAMARGO. 2003, p. 17)

A hospitalidade pública, o foco principal da pesquisa em questão, é o espaço
onde os estudos sobre a hospitalidade podem ser associados a questões sobre as
cidades e consequentemente ao espaço público. E, diferentemente dos espaços já
citados anteriormente (doméstico, comercial e virtual), na hospitalidade urbana
identificar os agentes é algo mais complexo. Esta complexidade se dá porque essa
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categoria engloba todos os que consomem ou vivem a experiência da cidade, logo
esse hóspede pode ser tanto o morador quanto o turista. Para identificar quem
seria o anfitrião neste espaço, faz-se necessário levar em consideração questões
que vão além da hospitalidade em si. É comum a ideia de que o anfitrião será o
dono do espaço em questão, mas neste caso quem seria o dono? Teoricamente, o
espaço da hospitalidade urbana é o “espaço público”. Segundo Severini (2013),
pode-se partir do pressuposto que o espaço público é o espaço tradicional de uso
comum das cidades, como as ruas, as praças, os largos, as avenidas etc. e que sob
este entendimento está sob a jurisdição do poder público, ou seja, o prefeito, o
secretário de planejamento e de obras, ou até mesmo o vereador. Por um lado, isto
está certo. O prefeito, no papel de representante legal do povo é quem deve cuidar
das ruas, das calçadas, da iluminação pública, dos equipamentos de educação e
saúde etc. Nesse sentido, está correto afirmar que o anfitrião urbano é o gestor
público. No entanto, ainda conforme a autora, se o espaço da hospitalidade urbana é
público e, por consequência, é de todos. Com isto pode-se dizer que todos deveriam
cuidar deste espaço, e que a responsabilidade do papel de anfitrião neste ponto de
vista não seria apenas do gestor público, como também de todos os que pertencem
à cidade.
Neste trabalho, a questão da hospitalidade pública é central, mas entendendo
que a cidade como um todo deve proporcionar aos seus turistas a possibilidade de
chegar até os seus atrativos e poder usufruí-los, ou seja, garantir que haja
acessibilidade a eles. No Brasil temos como pioneiros no assunto os autores
Camargo (2004) e Grinover (2006) que enfatizam a hospitalidade a partir de
perspectivas diferentes. Estes autores inserem em seus conceitos sobre
hospitalidade urbana áreas como História, Turismo, Arquitetura e Urbanismo.
Camargo (2004) vê a hospitalidade urbana por meio de um recorte da
hospitalidade através de um diálogo com o urbanismo. Para este autor, a forma de
inclusão espacial preferida das pessoas é a da cidade, e é na cidade que se criam
estilos de hospitalidade. Uma cidade somente torna-se hospitaleira se oferecer reais
condições de qualidade de vida aos residentes e, em conseqüência, àqueles que a
visitam.
É a hospitalidade que acontece em decorrência do direito de ir-e-vir e, em
consequência, de ser atendido em suas expectativas de interação humana,
podendo ser entediada tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia os
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residentes, como na dimensão turística e na dimensão política mais ampla.
(CAMARGO, 2005, p. 52)

Grinover (2006) tem sua definição de hospitalidade urbana relacionada ao
turismo, a sustentabilidade e à globalização, ou seja, este autor trata do tema por um
viés urbanístico o que é perceptível em seu livro “A Hospitalidade, a Cidade e o
Turismo”.
A hospitalidade é, portanto, uma relação especializada entre dois atores:
aquele que recebe e aquele que é recebido; ela se refere à relação entre um,
ou mais hóspedes, e uma instituição, uma organização social, isto é, uma
organização integrada em um sistema, que pode ser institucional, público ou
privado, ou familiar. (GRINOVER, 2007, p. 125).

Os estudos de Grinover se aprofundam em temas urbanos de principal
importância para a qualidade de vida nas cidades. Segundo Grinover (2006),
[...]uma cidade é, ou não, hospitaleira em função da coexistência de três
dimensões fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a identidade,
intimamente relacionadas pela “escala”, pelas medidas geográficas e
temporais, que proporcionam a compreensão da cidade, seja para o
habitante, seja para quem dela se aproxima, nela se introduz e dela se
apropria.( GRINOVER, 2006, p.30)

Como é possível perceber na citação anterior, o autor Lucio Grinover entende
que a hospitalidade urbana só existe com a coexistência de três dimensões:
legibilidade, identidade e a acessibilidade, em uma cidade.
A legibilidade trata-se da facilidade com a qual as partes da cidade podem ser
visualmente aprendidas, reconhecidas e organizadas de acordo com um esquema
coerente, ou seja, a facilidade que o morador ou turista tem em ler e entender a
cidade.
Uma cidade tem seus rituais de recepção, sendo a sinalização viária e o uso
do solo os principais códigos. Uma cidade que se lês rapidamente é mais
acolhedora do que uma cidade que se furta impiedosamente ao olhar e ao
passeio do visitante. (CAMARGO, 2004, p.57).

A identidade trata-se das características próprias de cada cidade, sua cultura,
seus costumes, seu idioma e dialetos. Detalhes que tornam a cidade diferente de
outras.
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Ambas as dimensões citadas por Grinover (2006) são muito importantes,
porém para este objeto de estudo uma delas tem mais relevância: a acessibilidade.
A acessibilidade evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de
acesso dos indivíduos, ou de grupos sociais, a certas atividades ou a certos
serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar a igualdade
de oportunidades aos usuários urbanos e, por isso, o acesso à cidade é um
direito de todos.” (GRINOVER, 2006, p.37).

Grinover (2006) reafirma na citação anterior que o acesso à cidade é um
direito de todos, ou seja, a acessibilidade é um ponto fundamental no planejamento
dos espaços urbanos, com a intenção que haja igualdade e oportunidades para
todos os cidadãos que neste espaço vivem ou o visitam, independente de suas
eventuais dificuldades motoras.
Pode-se dizer que uma cidade hospitaleira é aquela que consegue englobar
em seus espaços todas as práticas sociais, segundo Camargo (2004), receber,
hospedar, alimentar e entreter tanto para o turista quanto para o morador; além de
conseguir integrar as três dimensões fundamentais, segundo Grinover (2006),
legibilidade, identidade e acessibilidade.
Segundo Camargo (2004, p.56), “O hóspede que chega a uma cidade, antes
de ter o abrigo de um hotel ou de casa de parente/amigo, tem o abrigo da cidade”.
Diante desta citação se pode analisar que, exceto necessariamente pelo o espaço
da hospitalidade virtual, em todos os outros casos (doméstica virtual e claramente o
público), a cidade é a primeiro espaço que deve demonstrar as práticas da
hospitalidade.
Segundo Grinover (2006, p. 32), “a hospitalidade da cidade passa pelo
ordenamento geral das paisagens urbanas e pela organização dos lugares públicos”,
ou seja, a cidade deve ser planejada a fim de oferecer, aos seus moradores e
visitantes, experiências agradáveis, seus espaços públicos devem garantir mínimas
condições de bem estar. ...É importante ressaltar que a hospitalidade independe do
turismo, mas no caso dos espaços públicos, foco desta pesquisa, a garantia da
hospitalidade é ainda mais crucial.
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1.2 ACESSIBILIDADE

O termo acessibilidade é bastante comum hoje em dia para tratar do acesso
de pessoas com deficiência aos meios de transportes, serviços públicos e ambientes
físicos.
Romeu Kazumi Sassaki (2005) faz um breve relato histórico sobre o
surgimento

do

conceito

da

acessibilidade

em

seu

artigo

"Conceito

de

Acessibilidade". Segundo Sassaki (2005 p. 19),
Historicamente, a origem do termo acessibilidade para designar a condição
de acesso das pessoas com deficiência está no surgimento dos serviços de
reabilitação física e profissional, no final da década de 40. Na década de 50,
com a prática da reintegração de adultos reabilitados, ocorrida na própria
família, no mercado de trabalho e na comunidade em geral, profissionais de
reabilitação constatavam que essa prática era dificultada e até impedida pela
existência de barreiras arquitetônicas nos espaços urbanos, nos edifícios e
residências e nos meios de transporte coletivo. Surgia assim a fase da
integração, que duraria cerca de 40 anos até ser substituída gradativamente
pela fase da inclusão.

Na década de 1950, surgiram as primeiras escolas especializadas e classes
especiais. Nesse período, predominava a concepção científica da deficiência. É
considerada uma época de transição entre o período de guerras da primeira metade
do século XX e o período das revoluções comportamentais e tecnológicas da
segunda metade. É possível que esta reintegração de adultos reabilitados, citados
no trecho acima, trata-se também de vítimas das guerras que antecederam esta
década, que entre os conflitos mais marcantes está a Segunda Guerra Mundial em
1945 (BRASIL ESCOLA, 2014).3
Na década de 60, algumas universidades americanas iniciaram as primeiras
experiências de eliminação de barreiras arquitetônicas existentes em seus
recintos: áreas externas, estacionamentos, salas de aula, laboratórios,
bibliotecas, lanchonetes etc. Na década de 70, graças ao surgimento do
primeiro centro de vida independente do mundo (que aconteceu na cidade de
Berkeley, Califórnia, EUA), aumentaram a preocupação e os debates sobre a
eliminação de barreiras arquitetônicas, bem como a operacionalização das
soluções idealizadas. (SASSAKI, 2005 p.20)

3

Disponível em: < http://guerras.brasilescola.com/seculo-xx/a-segunda-guerra-mundial.htm> Acesso em: 09
de outubro, 2014
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Percebe-se que gradativamente foi dado cada vez mais destaque aos
problemas da deficiência nos países em vias de desenvolvimento, a política em
matéria de deficiência evoluiu desde a prestação de cuidados básicos no seio de
instituições até à educação de crianças com deficiências e à reabilitação das
pessoas que se tornaram deficientes na idade adulta.
Barreiras arquitetônicas são todas as limitações que as pessoas portadoras
de deficiência se deparam no seu dia a dia e que as impedem de realizar o seu
básico direito de ir e vir. Existem diversos tipo de barreiras arquitetônicas, como as
escadas, portas estreitas, calçadas mal conservadas, banheiros sem adaptação,
transportes públicos mal preparados, entre outros (ABEAH, 2014)4.
O Centro de Vida Independente, também conhecido como CVI, citado pelo
autor Sassaki na citação acima, refere-se a uma ONG – Organização não
governamental – que surgiu por meio de um grupo de pessoas com deficiência que
resolveu abandonar a proteção do ambiente institucional e sair às ruas para
protestar. O objetivo é promover uma vida independente, produtiva, e de melhor
qualidade para quem possui deficiência, por meio de informações, suporte e
encaminhamento, com o apoio de equipes de prestação de serviços e voluntários.
Fornece, assim, à pessoa com deficiência, os serviços essenciais que lhe possibilite
viver com mais independência na comunidade, assumindo maior controle sobre sua
própria vida. No Brasil, o primeiro CVI surgiu no Rio de Janeiro, em 1988, trazido
pela jornalista, consultora e ativista de direitos humanos, Rosângela Berman Bieler.
Hoje, existem dezenas de Centros de Vida Independente em todo o país, com
atividades dirigidas por pessoas com deficiência (CVI-RJ, 2014)5.
Na década de 80, impulsionado pela pressão do ano internacional das
pessoas deficientes (1981), o segmento de pessoas com deficiência
desenvolveu verdadeiras campanhas em âmbito mundial para alertar a
sociedade a respeito das barreiras arquitetônicas e exigir não apenas a
eliminação delas (desenho adaptável) como também a não-inserção de
barreiras já nos projetos arquitetônicos (desenho acessível). Pelo desenho
adaptável, a preocupação é no sentido de adaptar os ambientes obstrutivos.
Já pelo desenho acessível, a preocupação está em exigir que os arquitetos,
engenheiros, urbanistas e desenhistas industriais não incorporem elementos
obstrutivos nos projetos de construção de ambientes e utensílios. Tanto no
desenho adaptável como no acessível, o beneficiado específico é a pessoa

4

Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABEGAAG/deficiencia-fisica-barreiras-arquitetonicas
Acesso em: 13 de maio, 2014.
5
Disponível em: <http://www.puc-rio.br/vrc/respuc/membros/cvi.html> Acesso em: 09 de outubro, 2014
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com deficiência. Na segunda metade da década de 80, surgiu o conceito de
inclusão contrapondo-se ao de integração. (SASSAKI, 2005 p.20)

O conceito de integração se referia à necessidade de modificar a pessoa com
deficiência, de maneira que esta pudesse vir a se identificar, com os demais
cidadãos, para então poder ser inserida, associada, a convivência igualitária em
sociedade. Com o conceito de integração, o integrar constituía localizar no sujeito o
foco da mudança, e as reais dificuldades encontradas no processo de busca de
“normalização” da pessoa com deficiência. Isso era um conceito que não
considerava que as diferenças, na realidade, não se aniquilam, mas devem ser
administradas no convívio social. Ou seja, como se o fato da pessoa ser diferente
fosse justificativa para indicar sua inferioridade como ser humano e ser social (MEC,
BRASIL, 2014)6.
O conceito de inclusão, que se contrapôs ao conceito de integração diz
respeito a criação de políticas e leis na geração de programas e serviços voltados
ao atendimento das necessidades especiais de deficientes nos últimos 50 anos.
Este parâmetro consiste em elaborar mecanismos que adaptem os deficientes aos
sistemas sociais comuns e, em caso de inaptidão por parte de alguns deles, criarlhes sistemas especiais em que possa participar e acompanhar a ritmo dos que não
tenham alguma deficiência específica. De modo geral a inclusão social é viabilizada
por meio de políticas públicas, que além de regularizar, devem tornar possível a
introdução dos indivíduos aos meios sociais. Para isso, é preciso que sejam
ordenados padrões de acessibilidade nos espaços comuns (escolas, empresas,
serviços públicos), da mesma forma que é preciso aplicação em instrução inicial e
decorrente dos profissionais envolvidos neste processo (UNICHRISTUS, 2013)7.
Na década de 90, começou a ficar cada vez mais claro que a acessibilidade
deveria seguir o paradigma do desenho universal, segundo o qual os
ambientes, os meios de transporte e os utensílios fossem projetados para
todos e, portanto, não apenas para pessoas com deficiência. E, com o
advento da fase da inclusão, hoje entendemos que a acessibilidade não é
apenas arquitetônica, pois existem barreiras de vários tipos também em
outros contextos que não o do ambiente arquitetônico. (SASSAKI, 2005 p.20).

6

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/txt/visaohistorica.txt> Acesso em: 20, Out 2013
Disponível em:
http://www.fchristus.com.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=3
38> Acesso em: 20, Out 2013
7
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Desenho universal são imagens que visam à percepção de objetos,
equipamentos e estruturas do meio físico, destinados a ser utilizados pela
generalidade das pessoas, sem recurso a projetos adaptados ou especializados, e o
seu objetivo é o de simplificar a vida de todos, qualquer que seja a idade, estatura
ou capacidade, tornando os produtos, estruturas, a comunicação/informação e o
meio edificado utilizáveis pelo maior número de pessoas possível, a baixo custo ou
sem custos extras, para que todas as pessoas e não só as que possuem alguma
deficiência ou mobilidade reduzida, mesmo que temporárias, possam integrar-se
totalmente numa sociedade inclusiva (RINAM, 2014)8
Quando o autor Sassaki (2005, p. 22) diz “... hoje entendemos que a
acessibilidade não é apenas arquitetônica, pois existem barreiras de vários tipos
também em outros contextos que não o do ambiente arquitetônico”, refere-se ao que
hoje chamamos de acessibilidade plena.
Segundo Mara Gabrilli, em seu livro “Manual da Convivência” (2010), existem
vários tipos de deficiência física, estas que englobam vários tipos de limitações
motoras. São elas a paraplegia, a tetraplegia, a hemiplegia, a paralisia cerebral e a
amputação.
Paraplegia

é

a

paralisia

total

ou

parcial

dos

membros

inferiores,

comprometendo a função das pernas, tronco e outras funções ﬁsiológicas.
Geralmente é o resultado da lesão da medula espinhal ou uma condição congênita
que afeta os elementos neurais do canal espinhal (GABRILLI, 2010).
Tetraplegia é a paralisia total ou parcial do corpo, comprometendo a função
dos braços e das pernas. Existe uma imensa gradação nessa perda de movimento,
que pode ir desde a perda de força, até uma imobilidade completa. Segundo o
neurologista Alexandre Augusto Ramos (2013, s.p.) 9,
As tetraplegias (ocorrem quando as vias motoras e sensitivas que percorrem
a medula espinhal em direção à periferia (e vice-versa) são interrompidas por
um acidente ou outro motivo qualquer, no nível da coluna cervical, entre a
primeira e a sétima vértebras cervicais ou em virtude de algumas doenças
neurológicas.

8

Disponível em: http://www.rinam.com.br/files/REFERENCIAS_DesenhoUniversalumconceitoparatodos>
Acessado em: 03 de novembro de 2013
9
Disponível em:
<http://www.abc.med.br/p/348064/tetraplegia+o+que+e+quais+as+causas+e+os+sintomas+como+e+o+trata
mento.htm> . Acesso em: 26, Out 2013
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Hemiplegia, “hemi” significa metade e “plegia” significa paralisia, ou seja, é a
paralisia total ou parcial das funções de um lado do corpo como consequências de
lesões cerebrais. A hemiplegia pode ser originada por lesões cerebrais como, por
exemplo, hemorragia, congestão ou embolia, podendo surgir também como um
sintoma da arteriosclerose ou após um acidente vascular cerebral (ZANIN E
FRAZÃO, 2013)10.
Paralisia cerebral, segundo a autora Mara Gabrilli, “é um termo amplo para
designar um grupo de limitações psicomotoras resultantes de uma lesão no sistema
nervoso central” (2010, p.19). Na maioria dos casos, pessoas com paralisia cerebral
possuem

movimentos

involuntários

e

espasmos

musculares

repentinos,

desencadeadas pela carência de oxigênio das células do cérebro.
Um importante ponto levantado pela Mara Gabrilii, no livro “Manual da
Convivência”, é que uma pessoa que possui paralisia cerebral não necessariamente
possui uma deficiência intelectual, assim como nenhuma das outras deficiências
citadas e de maneira nenhuma se deve subestima-las. Estas condições limitam-se
apenas ao aspecto físico da pessoa.
Segundo a autora, “amputação é a perda total ou parcial de um ou mais
membros do corpo” (GABRILLI, 2010, p.19), podendo ocasionar uma dificuldade de
locomoção. Pode ser gerado por problemas vasculares, traumatismo, diabetes,
tumor e deformidade congênita.
Vale ressaltar que não são apenas as pessoas com deficiência que
necessitam de uma adaptação nos espaços públicos em questão. Pessoas com sua
mobilidade reduzida, sem deficiência, também merecem ser levados em
consideração. São eles os idosos, pessoas obesas e as mulheres grávidas que
também sofrem com o mau planejamento arquitetônico da cidade, com as escadas
sem corrimão, desníveis nas calçadas e degraus mal sinalizados e acentuados.
Além das deficiências físicas, encontramos no “Manual da Convivência” de
Gabrilli (2010), outros tipos de deficiências, tais como: deficiência visual, deficiência
auditiva, surdocegueira, deficiência intelectual e a deficiência múltipla.

10

Disponível em: http://www.tuasaude.com/c/clinica-geral/> Acessado em 03 de novembro de 2013
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A deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os
olhos, com caráter definitivo, não sendo susceptível de ser melhorada ou corrigida
com o uso de lentes e/ou tratamento clínico ou cirúrgico (SILVA, 2013).11
Deficiência auditiva, também conhecida popularmente como surdez, é a perda
parcial ou total da capacidade de ouvir, isto é, um indivíduo que apresente um
problema auditivo. Embora seja comum encararmos o termo “surdez” e “deficiência
auditiva” como sinônimos, alguns especialistas explicam que isto é um erro, pois
surdez, sendo de origem congênita, é quando se nasce surdo, isto é, não se tem a
capacidade de ouvir nenhum som, já a deficiência auditiva é um déficit adquirido, ou
seja, é quando se nasce com uma audição perfeita e que, devido a lesões ou
doenças, a perde (s.a, 2014).12
Uma pessoa portadora da surdocegueira é uma pessoa com uma deficiência
única que apresenta a perda da audição e da visão, o que não é uma simples soma
da deficiência visual e a auditiva, mas sim uma forma de deficiência com problemas
específicos que exigem soluções especiais. O portador de surdocegueira não pode
ser assemelhado nem a um surdo nem a um cego, pois constitui um caso bastante
particular,

principalmente

quando

consideramos

suas

particularidades

comunicacionais para entender e interagir com pessoas e o meio ambiente
(IBC,2014)13.
Deficiência intelectual caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior
à média, associado a limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de aptidões
(comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, uso
de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho),
isso significa que a pessoa com Deficiência Intelectual tem dificuldade para
aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras pessoas (BDM,
2014)14. Por determinação das Organizações das Nações Unidas em 2004, o termo
deficiência intelectual substituiu o termo deficiência mental (AGUIAR, 2013)15 e a
11

Disponível em: http://www.deficiencia.no.comunidades.net/index.php?pagina=1038927219> Acesso em: 26,
maio, 2014
12
Disponível em: http://naoouvidasurdez.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.html> Acesso em: 26, maio,
2014
13
Disponível em: http://www.ibc.gov.br/index.php?blogid=1&query=sawrey> Acesso em: 26, maio, 2014
14
Disponível em: http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/2233/1/2011_CreusivaldoPereiradeSouza.pdf>
Acesso em: 26, maio, 2014
15
Disponível em: http://neuropsicopedagogiaemfoco.blogspot.com.br/2009/08/o-que-e-deficienciaintelectual.html> Acesso em: 26, maio, 2014
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Mara Gabrilli explica a diferença entre essas duas condições no livro “Manual da
Convivência”,

Quando falamos deﬁciência intelectual é comum as pessoas fazerem uma
relação imediata com a doença mental. Não se engane, pois não é. A doença
mental conﬁgura-se pela alteração da percepção individual e da realidade, o
que, nem sempre, acontece com pessoas com déﬁcit intelectual, as quais não
apresentam sintomas patológicos veriﬁcados nas doenças mentais como as
neuroses graves, psicoses agudas ou casos de demência (GABRILLI p.39).

Deficiência múltipla refere-se à associação de duas ou mais deficiências,
conforme o Decreto nº 5.296, art. 5º (BRASIL, 2004). Uma associação entre
diferentes deficiências, com possibilidades bastante amplas de combinações, como
por exemplo, deﬁciência intelectual associada à deﬁciência física ou deﬁciência
auditiva associada à deﬁciência intelectual e deﬁciência física ou deﬁciência visual
associada à paralisia cerebral. Segundo Godói (2006, p. 11), “A caracterização
dessa deficiência se dará de acordo com o nível de desenvolvimento e de alteração
de cada ordem e a necessidade especial condizente dessa pessoa.”.
Lembrando que, nesta pesquisa será considerado apenas o estudo das
condições da acessibilidade para pessoas portadoras das deficiências que
interferem na mobilidade, ou seja, os portadores de deficiência física, visual, auditiva
e mobilidade reduzida.
No Brasil existem algumas leis e decretos que dizem respeito à acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzia. Podemos começar citando a
própria Constituição Federal/1988 que em seu Capítulo II, dos Direitos Sociais, no
seu art. 7º, XXXI, diz:
Art. 7 – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência; (BRASIL, 1988).

O artigo 7º, XXXI, tratou de certa forma dispersa, embora de forma explícita,
de direitos da pessoa portadora de deficiência e assegurou, além de outros direitos,
os direitos trabalhistas do PNE. Assim como no Capítulo VII, artigo 37, VIII assegura
a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos na administração pública
direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios para portadores de deficiência e impõe à lei
ordinária a responsabilidade de definir critérios de admissão de pessoas com
deficiência no trabalho público.
Art. 37 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer
do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
(BRASIL, 1988)

No Capítulo VII, que trata da família, da criança, do adolescente e do idoso,
no artigo 227, § 2º (parágrafo segundo), a Constituição diz que “A lei disporá sobre a
adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de
transporte coletivo, atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência”.
Em 24 de outubro de 1889, entrou em vigor a Lei Nº 7.853, também
conhecida popularmente como a Lei da CORDE (Coordenadoria Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), regulamentada pelo decreto de nº
3.298, de dezembro de 1999. Esta Lei dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras
de deficiência, sua integração social, define crimes, institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas e demais providências.
Com o advento da Lei Nº 7.853/89 estabeleceu-se regras e mecanismos que
garantem o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras
de deficiência, sua ativa integração social. Garantiu a essas pessoas os atos
governamentais imprescindíveis a sua execução e ao exercício da cidadania.
Entrou em vigor no dia 19 de dezembro do ano 2000 a lei federal número
10.098, conhecida também como lei da acessibilidade. A Lei sancionada pelo então
presidente, Fernando Henrique Cardoso, “Estabelece normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. (BRASIL, 2000, s.p.)”.
A Lei Nº 10.098 é disposta por 10 (dez) capítulos e 27 (vinte e sete) artigos,
onde procura estabelecer em seu artigo 1°, as normas gerais e os critérios básicos
para requerer a acessibilidade de todas as pessoas portadoras de deficiência ou que
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apresentam mobilidade reduzida, indiferente de qual seja esta deficiência. Esta Lei
determina normas que visam a eliminação das barreiras e obstáculos existentes nas
construções de edifícios (públicos ou privados), vias públicas, transportes e também
nos meios de comunicação.
Em seu artigo 2º, ainda falando sobre a Lei Nº 10.098, para que o termo
possa ser entendido por completo por qualquer cidadão, se define alguns conceitos,
como o da acessibilidade; das barreiras e suas derivações; conceito de pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida; elemento da urbanização e mobiliário
urbano.
Segundo o artigo 2º da Lei Nº 10.098,
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 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 transportes; 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; III – pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio
e de utilizá-lo; IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras
de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento,
encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação
pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que
materializam as indicações do planejamento urbanístico; V – mobiliário
urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos,
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação,
de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações
substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e
similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises,
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; (BRASIL, 2000)

Tal Lei definiu e estabeleceu normas gerais e discernimentos fundamentais
para garantir às pessoas com deficiência a mais ampla acessibilidade. Os arranjos
desta Lei aplicam-se à acessibilidade nos edifícios públicos, de usos coletivos e
privados, veículos de transporte coletivo e nos sistemas de comunicação e
sinalização, criando, junto ao Ministério da Justiça, o Programa Nacional de
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Acessibilidade (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2004)16, com dotação
orçamentária específica e concedendo às organizações representativas de pessoas
com deficiência a legalidade para acompanhar a execução dos requisitos de
acessibilidade.
No ano de 2004, no Brasil, foram criadas normas técnicas pela ABNT,
fundamentadas nas leis e decretos que dizem respeito à acessibilidade, a fim de
estabelecer “critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.”17 Este conjunto de normas
tem como o nome Projeto ABNT NBR 9050:2004, e foi elaborada no Comitê
Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB–40), pela Comissão de Edificações e Meio.
Segundo a Norma ABNT NBR 9050:2004, acessibilidade é a “possibilidade e
condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e
autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.”
(ABNT, NBR 9050, p.1)18.
Para melhor entender a ligação desta Norma com a proposta da pesquisa em
questão, apresentarem-se as normas e critérios da NBR 9050, juntamente com
figuras, que nos ajudam a elucidar os parâmetros antropométricos a serem seguidos
pelos espaços públicos, neste caso pelos pontos turísticos a serem visitados.
A NBR 9050 tem seus parâmetros antropométricos construídos considerando
as medidas entre 5% a 95% da população brasileira, ou seja, os extremos
correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada.

1.2.1 Dimensões referenciais para deslocamento

Primeiramente, é importante considerar as dimensões que garantam a
necessidade mais básica, o deslocamento. Na figura abaixo são demonstradas as
16

Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/apoio_2004/programa_acessibilidade_ppd.htm> Acesso em:
26 de maio, 2014
17
ABNT NBR 9050:2004, p.1. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acesso em: 03 de Nov, 2013.
18
ABNT NBR 9050:2004, p.2. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acesso em: 03de Nov, 2013.
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dimensões referenciais para o deslocamento de uma pessoa em pé, segundo a
ABNT NBR 9050. Lembrando que as dimensões indicadas na figura 1 são
expressas em metros.

FIGURA 1: Dimensões referencias para deslocamento de uma pessoa de pé
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

19

Para estabelecer as dimensões para o deslocamento de uma pessoa que se
utiliza de cadeira de rodas, o módulo de referência a projeção é de 0,80 m por 1,20
m no piso, conforme a figura 2.

19

Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acessado em: 05, Nov 2013.
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FIGURA 2: Dimensões referenciais da cadeira de rodas
20
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

Na figura 3 são observadas as dimensões referenciais para o deslocamento
em linha reta de uma pessoa em cadeira de rodas manuais ou motorizadas.

FIGURA 3: Dimensões referenciais para o deslocamento em linha reta de uma pessoa em cadeira de
rodas
21
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

20

Dimensões do módulo de referência. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acessado em 05, Nov 2013.
21
Largura para deslocamento em linha reta. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acessado em 05, Nov 2013.
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Como parâmetro antropométrico para a transposição de obstáculos isolados
por pessoas em cadeiras de rodas, considera-se que a largura mínima necessária
para a transposição de obstáculos isolados com extensão de no máximo 0,40 m
deve ser de 0,80 m, conforme figura 4. E largura mínima para a transposição de
obstáculos isolados com extensão acima de 0,40 m deve ser de 0,90 m.

FIGURA 4: Largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão de
no máximo 0,40m
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

22

Para a área de realização de manobra de cadeira de rodas sem
deslocamento, a NBR 9050 estipula as seguintes medidas: para rotação de 90º =
1,20 m x 1,20 m; para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; para rotação de 360° =
diâmetro de 1,50 m. Como demonstrado na seguinte figura:

22

Transposição de obstáculos isolados. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em 07, Nov 2013.
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FIGURA 5: Dimensões refereciais para realização de manobra de cadeira de rodas sem
deslocamento.
23
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

Para a área de realização de manobra de cadeira de rodas com
deslocamento, a NBR 9050 estipula as seguintes medidas:

FIGURA 6: Dimensões referenciais para realização de manobra de cadeira de rodas com
deslocamento.
24
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

23

Área para manobra sem deslocamento. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em 07, Nov 2013.
24
Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013
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1.2.2 Empunhadura

Segundo a NBR 9050 da ABNT, objetos como corrimãos e barras de apoio,
entre outros, devem ter seção circular com diâmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e devem
estar afastados no mínimo 4,0 cm da parede ou outro obstáculo. Quando o objeto for
embutido em nichos deve-se prever também uma distância livre mínima de 15 cm,
conforme figura 15. São admitidos outros formatos de seção, desde que sua parte
superior atenda às condições desta norma, como mostra a figura 7.

FIGURA 7: Formatos de dimensões referenciais para corrimãos e barra de apoio.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

25

1.2.3 Parâmetros Visuais

Para estipular os parâmetros visuais e seus ângulos de alcance, a NBR 9050
da ABNT considera a seguinte variação de linha do horizonte: para pessoa em pé,
entre 1,40 m e 1,50 m; para pessoa sentada, entre 1,05 m e 1,15 m; para pessoa em
cadeira de rodas, entre 1,10 m e 1,20 m. Vejamos então as do ângulo de alcance
25

Empunhadura. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.

40

para uma pessoa em pé, uma pessoa sentada e para uma pessoa em cadeira de
rodas:
a) Exemplo de cones visuais de uma pessoa em pé:

FIGURA 8: Exemplo de cones visuais de uma pessoa em pé.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013
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Cones visuais da pessoa em pé. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013
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b) Exemplo de cones visuais de uma pessoa sentada:

FIGURA 9: Exemplo de cones visuais de uma pessoa sentada.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013.

27

c) Exemplo de cones visuais de uma pessoa em cadeira de rodas:

FIGURA 10: Exemplo de cones visuais de uma pessoa em cadeira de rodas.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

27
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Cones visuais da pessoa sentada. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.
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1.2.4 Formas de comunicação e sinalização

A ABNT NBR 9050 adota três formas de comunicação: a visual, que é
realizada através de textos ou figuras; a tátil, que é realizada através de caracteres
em relevo, Braille ou figuras em relevo; e a sonora, que é realizada através de
recursos auditivos.
Como formas de sinalização a ABNT NBR 9050 adota: a permanente, que é a
sinalização utilizada nas áreas e espaços cuja função já esteja definida, identificando
os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de uma edificação; a
direcional, que é a sinalização utilizada para indicar a direção de um percurso ou a
distribuição espacial dos diferentes elementos de um edifício. Na forma visual,
associa setas indicativas de direção, a textos, figuras ou símbolos, e também na
forma tátil, quando utiliza recursos como linha-guia ou piso tátil; a de emergência,
que é a sinalização o utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência
das edificações, dos espaços e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um
perigo iminente; e a temporária, que é a sinalização utilizada para indicar
informações provisórias ou que podem ser alteradas periodicamente. Exemplos:
a) Sinalização permanente:

FIGURA 11: exemplo de sinalização permanente. Placa indicativa para travessia de
pedestres.
29
Fonte: Google imagens, 2013.

b) Sinalização direcional:
28

Cones visuais da pessoa em cadeira de rodas. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.
29
Fonte: Google Imagens. Disponível em:
<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/wpcontent/uploads/2012/02/sinaliza%25C3%25A7%25C3%25A3o->. Acessado em: 07, Nov 2013
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FIGURA 12: exemplo de sinalização direcional. Placa indicativa para seguir à direita.
30
Fonte: Google imagens, 2013.

c) Sinalização de emergência:

FIGURA 13: exemplo de sinalização de emergência. Placa utilizada para indicar saída de
emergência.
31
Fonte: Google imagens, 2013.

d) Sinalização temporária:

FIGURA 14: exemplo de sinalização temporária. Cone utilizado como alerta.
Fonte: Google imagens, 2013.
30

32

Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013
31
Fonte: Google Imagens. Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=sinaliza%C3%A7%C3%A3o+de+emergencia+exemplo&espv=210&es_s
m=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=AoN8UuLTHs3nkAfP6IDwDg&ved=0CEIQsAQ&biw=1280&bih=
802#facrc=_&imgdii=_&imgrc=9TsUddTu5g0pM%3A%3BNF8OqpCgGFqzDM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lojamaxipas.com.br%252Fprd%25
2F4000%252F4048%252F10_desc.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lojamaxipas.com.br%252Fcat%252Fres
piradores%252F4048.html%3B300%3B300> Acessado em 07, Nov 2013
32
Fonte: Google Imagens. Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=sinaliza%C3%A7%C3%A3o+tempor%C3%A1ria&espv=210&es_sm=93&
tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OIV8UsvdCJHNkAf-
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Na NBR 9050 podemos encontrar uma tabela que indica em que casos
essenciais se devem utilizar essas formas de sinalização, nos espaços nas
edificações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos:

FIGURA 15: tabela que indica em que casos essenciais se devem utilizar essas formas de
sinalização.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013.
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1.2.5 Símbolos

Símbolos são manifestações gráficas que, através de uma figura ou de uma
forma convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto ou a informação e sua
representação. Segundo a ABNT NBR 9050:2004, todos os símbolos podem ser
associados a uma sinalização direcional. Existem alguns símbolos essenciais quanto
à acessibilidade, vejamos alguns deles:
a) Símbolo internacional de acesso
O símbolo internacional de acesso é a indicação da garantia de acessibilidade,
em elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos
2oGoBg&ved=0CCsQsAQ&biw=1280&bih=802#facrc=_&imgdii=_&imgrc=D95woFuhtzuS5M%3A%3Bwc6bpdI1
hloPBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oseringueiro.com.br%252Fadmin%252Fprodutos%252Fimagens%25
2Fimg_conesinaliza%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.oseringueiro.c
om.br%252Fprodutos.asp%253FnProd_Codigo%253D63%3B210%3B210>. Acessado em: 07, Nov 2013
33
Tabela de aplicação e formas de comunicação e sinalização. Fonte: ABNT NBR 9050. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.
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equipamentos urbanos. Quanto a sua aplicação, este símbolo deve ser afixado
em local visível ao público, sendo utilizada em locais, quando acessíveis, como
as entradas, áreas e vagas de estacionamento de veículos, áreas acessíveis de
embarque/desembarque, sanitários, áreas de assistência para resgate, áreas de
refúgio, saídas de emergência, áreas reservadas para pessoas em cadeira de
rodas, e equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de
deficiência. Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e
preto (pictograma branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo
branco). A figura deve estar sempre voltada para o lado direito e nenhuma
modificação, estilização ou adição deve ser feita a este símbolo.

FIGURA 16: símbolo internacional de acesso.
34
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

b) Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual
O símbolo internacional de pessoas com deficiência visual deve indicar a
existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com deficiência
visual. A representação do símbolo internacional de pessoas com deficiência
visual (cegueira) consiste em um pictograma branco sobre fundo azul (referência
Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C). Este símbolo pode, opcionalmente ser
representado em branco e preto (pictograma branco sobre fundo preto ou
pictograma preto sobre fundo branco). A figura deve estar sempre voltada para a
direita e nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a este
símbolo.
34

Símbolo internacional de acesso. Fonte: ABNT NBR 9050:2004. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em 07, nov 2013.
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FIGURA 17: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual.
35
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

c) Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
O símbolo internacional de pessoa com surdez deve ser utilizado em todos os
locais, equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoa com
deficiência auditiva. A representação do símbolo internacional de pessoa com
deficiência auditiva (surdez) consiste em pictograma branco sobre fundo azul
(referência Munsell 10B 5/10 ou Pantone 2925C). Este símbolo pode,
opcionalmente ser representado em branco e preto (pictograma branco sobre
fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco). A figura deve estar sempre
representada na posição indicada na figura 18 e nenhuma modificação,
estilização ou adição deve ser feita a este símbolo.

FIGURA 18: Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
36
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

a) Símbolos complementares

35

Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual. Fonte: ABNT NBR 9050:2004. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.
36
Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. Fonte: ABNT NBR 9050:2004. Disponível em: <
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5bfield_generico_imagensfilefield-description%5d_24.pdf>. Acessado em: 07, Nov 2013.
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Os símbolos complementares são compostos por figuras que podem ser
implantadas em quadrados ou círculos que devem ser empregados para indicar
as facilidades existentes nas edificações, no mobiliário, nos espaços e
equipamentos urbanos e serviços oferecidos. Como por exemplo, os símbolos
internacionais de sanitários, o símbolo internacional de sanitários acessíveis, os
símbolos de circulação e os símbolos de comunicação.
1.2.6 Planos e Mapas Táteis

Planos e mapas táteis são superfícies horizontais ou inclinadas (até 15% em
relação ao piso) contendo informações em Braille que devem ser instaladas à altura
entre 0,90 m e 1,10 m. Devem também possuir um reentrância na sua parte inferior
com no mínimo 0,30 m de altura e 0,30 m de profundidade, para permitir a
aproximação frontal de uma pessoa em cadeira de rodas, conforme mostra a figura
19.

FIGURA 19: Exemplo dimensional para mapas táteis.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

37

37

Superfície inclinada contendo informações táteis. Fonte: ABNT NBR 9050:2004. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf>. Acessado em 08, Nov 2013.
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1.2.7 Piso Tátil

A sinalização tátil no piso funciona como orientação às pessoas com
deficiência visual ou baixa visão no percurso das rotas acessíveis. Esta sinalização
pode ser de alerta ou direcional.
a) Piso tátil de alerta
A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos troncocônicos, que deve ser utilizada para indicar: rebaixamento calçadas; obstáculos
em balanço sobre o passeio; porta de elevadores; desníveis como vãos,
plataformas de embarque/desembarque e palcos; no início e término de escadas
e rampas. O piso tátil de alerta deve ser instalado perpendicularmente ao sentido
de deslocamento, em cor e textura contrastantes com o restante do piso
adjacente.
A ABNT NBR 9050:2004 disponibiliza uma tabela com dados sobre a modulação
do piso tátil de alerta com o fim de garantir a continuidade de textura e o padrão
de informação:

FIGURA 20: tabela de dados para a modulação do piso tátil de alerta.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

Exemplo de piso tátil de alerta:
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FIGURA 21: Piso tátil de alerta.
Fonte: Google imagens, 2013

Porém, o piso tátil de alerta é mais funcional quando a textura está disposta a
45°, como nos mostra a figura seguinte, pois os cones em linha reta podem
confundir com o piso tátil direcional e com fileiras dispostas em linha reta
também.

FIGURA 22: Piso tátil de alerta com textura disposta a 45º.
Fonte: Google imagens, 2013

Um exemplo de utilização do piso de alerta está ilustrado na figura 23. Objetos
em balanço distantes do chão entre 0,60 cm até 2,10 cm devem ser contornados
conforme a figura, com o piso alerta.

FIGURA 23: exemplo dimensional da utilização do piso tátil de alerta. Visão lateral e visão superior.
Fonte: NBR 9050:2004 ABNT

b) Piso tátil direcional
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O piso guia deve ser utilizado em espaços amplos, como calçadão, por exemplo,
para que a pessoa não se perca, ter textura com seção trapezoidal, ser instalado
no sentido do deslocamento; e ter largura entre 20 e 60 cm. A cor dos pisos
táteis direcionais, igualmente ao piso de alerta, deve ser contrastantes com o
restante do piso adjacente.
A ABNT NBR 9050:2004 também disponibiliza uma tabela de dados sobre a
modulação da sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares,
regularmente dispostos.

FIGURA 24: tabela de dados para a modulação da sinalização tátil direcional.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

Exemplo de piso tátil direcional:

FIGURA 25: piso tátil direcional
Fonte: Google imagens, 2013

1.2.8 Rampas

Rampa é a inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de
caminhamento. A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte
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equação:

. Onde: “i” é a inclinação, em porcentagem; “h” é a altura

do desnível; e “c” é o comprimento da projeção horizontal.
A implantação de rampas deve seguir algumas regras: a largura livre recomendada
é de 1,50 m, sendo admissível a largura mínima de 1,20 m; quando não existirem
paredes laterais, as rampas devem possuir guias de balizamento com altura mínima
de 0,05 m executa das nas projeções dos guarda-corpos; patamares no início e final
de cada segmento de rampa com comprimento recomendado de 1,50 m e mínimo
admitido de 1,20 m, no sentido do movimento; piso tátil de alerta para sinalização,
com largura entre 0,25 m e 0,60 m, distante no máximo a 0,32 m da mudança de
plano e localizado antes do início e após o término da rampa (o piso tátil servirá
como orientação para as pessoas com deficiência visual em sua locomoção);
inclinação transversal de no máximo 2% em rampas internas e 3% em rampas
externas; deverão existir sempre patamares próximos a portas e bloqueios.

FIGURA 26: dimensões referenciais para rampas, Visão superior.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013.
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FIGURA 27: dimensões referenciais para rampas, Visão lateral.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013.

A Norma ABNT NBR 9050:2004 oferece uma tabela estabelecendo os limites da
inclinação das rampas de acesso. Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser
previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50 m de percurso.
Segue a tabela indicativa do dimensionamento correto das rampas, segundo esta
Norma:

FIGURA 28: tabela de referência para os limites da inclinação das rampas.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

E para casos excepcionais, a Norma também estabelece uma tabela de
dimensionamento a ser seguida. Quando esgotadas as possibilidades de soluções
que atendam integralmente a tabela anterior, podem ser utilizadas inclinações
superiores a 8,33% (1:12) até 12,5% (1:8).

53

FIGURA 29: tabela de referência para os limites de inclinação das rampas em casos excepcionais.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

1.2.9 Escadas

As escadas fixas localizadas em rotas acessíveis devem estar vinculadas a rampas
ou a equipamentos eletromecânicos, como um elevador, por exemplo.
Segundo a Norma ABNT NBR 9050:2004, existem alguns dimensionamentos e
regras a serem seguidas, quanto a construção de um escada. São elas: piso (p) e
espelho (e) do degrau, de acordo com a figura abaixo, deve-se considerar a seguinte
restrição: 0,63 m < p + 2e < 0,65 m; largura livre mínima recomendada de 1,50 m e
admissível de 1,20 m; patamar de 1,20 m de comprimento no sentido do movimento,
a cada 3,20 m de altura ou quando houver mudança de direção; piso tátil para
sinalização, com largura entre 0,25 m e 0,60 m, afastado no máximo 0,32 m do limite
da mudança do plano e localizado antes do início e após o término da escada (o
piso tátil servirá como orientação para as pessoas com deficiência visual em sua
locomoção); faixa de sinalização em cor contrastante em todos os de graus (detalhe
1 na figura abaixo); não utilizar de graus com espelhos vaza dos nas rotas
acessíveis; o primeiro e o último degrau de um lance de escada a uma distância
mínima de 0,30 m do espaço de circulação (dessa forma, o cruzamento entre as
circulações horizontal e vertical não é prejudicado); inclinação transversal máxima
admitida de 1%.
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FIGURA 30: Referencias dimensional para escadas.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013.

1.2.10 Auditório

Auditórios, teatro e similares devem possuir, na área destinada ao público, espaços
reservados para usuários de cadeira de rodas, assentos para pessoas com
mobilidade reduzida e assentos para pessoas obesas. Conforme a norma ABNT
9050:2004, estes assentos devem seguir algumas condições: estar localizados em
uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga; estar distribuídos pelo recinto,
recomendando-se que seja nos diferentes setores e com as mesmas condições de
serviços; estar localizados junto de assento para acompanhante, sendo no mínimo
um assento e recomendável dois assentos de acompanhante; garantir conforto,
segurança, boa visibilidade e acústica;

estar instalados em local de piso plano

horizontal; ser identificados por sinalização no local e na bilheteria; estar
preferencialmente instalados ao lado de cadeiras removíveis e articuladas para
permitir ampliação da área de uso por acompanhantes ou outros usuários.
A ABNT NBR 9050:2004 disponibiliza em sua norma uma tabela indicando a
quantidade mínima de assentos acessíveis a pessoas em cadeira de rodas, com
mobilidade reduzida e pessoas obesas.
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Na tabela utilizam-se as siglas:
P.C.R= Pessoa em cadeira de rodas
P.M.R= Pessoa com mobilidade reduzida
P.O= Pessoa obesa

FIGURA 31: tabela indicativa para quantidade mínima de acentos reservados para PNE’s.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

1.2.11 Sanitários

Este espaço exige atenção especial dos projetistas. Nos sanitários, muitos detalhes
são determinantes para a autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.
Segundo a Norma NBR 9050:2004 da ABNT, deve-se garantir, por exemplo, que as
barras tenham comprimentos adequados, que a bacia, o lavatório e o chuveiro
possuam as especificações necessárias para a sua utilização, que as portas tenham
largura ideal, entre outras exigências.
A mesma Norma disponibiliza dimensões e condições necessárias para que se
garanta a acessibilidade. Quanto às condições: em shoppings, aeroportos, locais de
grande fluxo de pessoas ou alguma especificidade no seu uso, sugere-se a criação
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de um sanitário familiar ou unissex para uso comum e em alguns casos, as pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida podem necessitar do auxílio de
acompanhante; no mínimo 5% do total de peças sanitárias e vestiários adequados
ao uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; a localização, em rotas
acessíveis, próxima à circulação principal; portas com abertura externa nos boxes de
sanitários; barras de apoio com material resistente, fixadas em superfícies rígidas e
estáveis; sinalização

com

o

símbolo

internacional de

acesso;

acessórios

(saboneteira, cabideiro etc.) ao alcance das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, e instalados na faixa de alcance confortável; válvula de descarga de leve
pressão; papeleira ao alcance da pessoa sentada no vaso; deve ser previsto
sanitário acessível por pavimento em edificações verticais.
Quanto aos dimensionamentos para sanitários públicos acessíveis, a Norma
estipula: dimensões mínimas de 1,50 m x 1,70 m; no caso de reforma, quando for
impossível atender a dimensão mínima, pelo menos uma forma de transferência
deve ser atendida, ter sempre dimensões iguais ou maiores que 1,50 m x 1,50 m,
portas com largura de 1,00 m e área de manobra externa de 180; bacia posicionada
na parede de menor dimensão; instalação de um lavatório sem que ele interfira na
área de transferência; deve-se prever a instalação de campainhas, alarmes ou
interfones a 0,40 m do piso nos sanitários isolados; deve-se realizar a instalação da
bacia a uma altura de 0,46 m, medida da borda superior do assento até o piso;
barras horizontais devem ser instaladas a uma altura de 0,75 m do piso; no caso de
bacia com caixa acoplada, a distância mínima entre a barra do fundo e a tampa da
caixa acoplada deve ser de 0,15 m; para atingir a altura de 0,46 m das bacias
sanitárias, sugere-se o uso de bacia suspensa ou plataforma sob a base; na
utilização de plataforma para compor a altura da bacia, esta não deve ultrapassar 5
cm do contorno da base da bacia.
Exemplo de transferência lateral em boxe para bacia sanitária (vista superior):
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FIGURA 32: Dimensões referenciais de transferência lateral em boxe para bacia sanitária. Visão
superior.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

Exemplo de sanitário com área de giro adequada:

FIGURA 33: dimensões referenciais para sanitários com área de giro adequada. Visão superior
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

Exemplo do dimensionamento da posição e tamanho das barras de apoio, área
frontal e altura da bacia e distância mínima entre a bacia e a parede lateral:
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FIGURA 34: Dimensões referenciais para a posição e tamanho das barras de apoio nos sanitários.
Visão superior, lateral e frontal.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

Segundo a Norma NBR 9050:2004 da ABNT, os mictórios de banheiros públicos
também devem garantir a acessibilidade. Para isso deve seguir tais condições: os
mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60 m a 0,65 m da
borda frontal ao piso acabado, conforme figura 140. O acionamento da descarga,
quando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso acabado,
requerer leve pressão e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos
automáticos; para mictórios de piso devem ser seguidas as mesmas recomendações
dos mictórios suspensos; e o mictório deve ser provido de barras verticais de apoio,
fixadas com afastamento de 0,60 m, centralizado pelo eixo da peça, a uma altura de
0,75 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m.
Exemplo de área de aproximação frontal em mictório para uma pessoa com
mobilidade reduzida e para pessoa em cadeira de rodas, nesta ordem (vista
superior):
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FIGURA 35: exemplo das dimensões da área de aproximação frontal em mictório para uma pessoa
com mobilidade reduzida e para pessoa em cadeira de rodas. Visão superior.
Fonte: ABNT NBR 9050:2004, 2013

Exemplo das dimensões e posições do mictório, barras e descargas (vista frontal):

FIGURA 36: dimensões e posições referenciais mictório, barras e descargas. Visão frontal.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

Quanto aos lavatórios a Norma NBR 9050:2004 da ABNT recomenda: área de
aproximação frontal para usuários em cadeiras de rodas; altura entre 0,78 m e 0,80
m do piso em relação à sua face superior e altura livre mínima de 0,73 m, para o uso
de pessoas em cadeiras de rodas, para isso, devem ser suspensos, sem colunas ou
gabinetes; dispositivo de proteção para o sifão e a tubulação; comandos de torneira
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do tipo monocomando, alavanca ou célula fotoelétrica; barras de apoio; espelhos em
posição vertical a uma altura de no máximo 0,90 m ou quando inclinado em 10º a
uma altura máxima de 1,10 m do piso acabado.
Exemplo da área de aproximação ao lavatório:

FIGURA 37: exemplo de dimensões da área de aproximação ao lavatório para uma pessoa em
cadeira de rodas. Visão superior.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

Exemplo de vista superior do lavatório:

FIGURA 38: Vista superior do lavatório
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013
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Exemplo de vista lateral do lavatório:

FIGURA 39: dimensões referenciais ao lavatório. Visão lateral,
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

1.2.12 Balcões de Atendimento

Na maioria das vezes os balcões são muito altos e o seu acesso para uma pessoa
em cadeira de rodas fica prejudicado, o que obriga a este cidadão pedir auxílio. Para
que isto não acontece, todos os locais de atendimento ao público devem prever
balcões de atendimento com alturas adequadas para os usuários de cadeira de
rodas. Devem-se seguir as seguintes medidas: altura máxima de 0,90 m na face
superior e altura livre inferior de 0,73 m e área de aproximação frontal com, no
mínimo, 0,90 m de largura e 0,30 m de profundidade livre sob o balcão, conforme a
figura 40:
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FIGURA 40: dimensões referenciais para um balcão adaptado.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

1.2.13 Elevadores

Os elevadores e plataformas elevatórias acessíveis devem seguir a Norma NBR NM
313:2007 da ABNT. Este Norma MERCOSUL tem como objetivo especificar os
requisitos para o acesso e uso seguros e independentes de elevadores por pessoas,
incluindo pessoas com alguma deficiência.
Alguns dos principais requisitos desta Norma para a instalação dos elevadores
acessíveis são: exige-se acesso seguro e livre de obstáculos nos pisos de
pavimento, nas áreas em frente à porta do elevador; para permitir aos usuários
entrar no elevador e dele sair sem empecilhos, o tempo de porta aberta deve ser
inicialmente ajustado para 5 s. O sistema de controle deve possibilitar que o tempo
de porta aberta seja ajustável entre 2 s e 20 s; as dimensões internas da cabina para
elevadores com entrada única ou com duas entradas opostas devem ser escolhidas
de acordo com a tabela abaixo; as dimensões mínimas da cabina devem ser
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medidas entre as paredes estruturais da cabina; quaisquer acabamentos decorativos
de parede não devem ultrapassar 15 mm de espessura; qualquer cabina com
entradas adjacentes deve ter largura e profundidade apropriadas para manobrar
uma cadeira de rodas para o tipo de elevador; deve-se instalar um corrimão
localizado nos painéis laterais e no de fundo, o corrimão deve ter uma seção
transversal entre 30 mm e 45 mm, com raio mínimo de 5 mm ± 1 mm. Deve permitir
boa empunhadura, sendo preferencialmente de seção circular, com espaço livre
entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm mm. A altura da parte superior do
corrimão deve estar entre 875 mm ± 25 mm do piso acabado e ter contraste com os
painéis de cabina; o corrimão deve ser interrompido junto a botoeira da cabina para
não obstruir botões ou comandos; deve ser instalado um dispositivo que permita ao
usuário de cadeira de rodas observar obstáculos quando mover-se para trás ao sair
do elevador; onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para
evitar criação de confusão óptica para usuários deficientes visuais (por exemplo,
distância vertical mínima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).
Para entendermos melhor as dimensões mínimas para elevadores com entrada
única ou duas entradas, a Norma NBR NM 313:2007 da ABNT disponibiliza a
seguinte tabela:

FIGURA 41: tabela referente as dimensões mínimas para elevadores adaptados com entrada única
ou duas entradas.
Fonte: ABNT NBR NM 313:2007, 2013
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FIGURA 42: exemplos de cabines de elevadores projetadas levando em consideração a tabela
anterior.
Fonte: ABNT NBR NM 313:2007, 2013

NOTA 1 As dimensões mínimas das cabinas correspondem a sua área útil.
NOTA 2 Largura da cabina é a distância horizontal entre a superfície interna das
paredes estruturais da cabina, medida paralelamente ao lado da entrada
NOTA 3 Profundidade da cabina é a distância horizontal entre a superfície interna
das paredes estruturais da cabina, medida perpendicularmente à largura.
Nível de acessibilidade:
(1) Dentro da cabina cabe um usuário em cadeira de rodas e outro usuário.
(2) Dentro da cabina cabe um usuário em cadeira de rodas e vários usuários.
(3) Dentro da cabina cabem várias cadeiras de rodas ou uma maca e vários
usuários.
Observações:
(a) - Garantida a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual
ou motorizada, classe A e B conforme a norma ISO 7176-5.
(b) - Garantida a acessibilidade conforme (a) além de permitir um giro completo de
uma cadeira de rodas manual ou motorizada, classe A e B conforme a norma ISO
7176-5.
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(c) - Garantida acessibilidade conforme (b), além do acesso de maca com
dimensões 2 000 mm x 600 mm e outros usuários ou várias cadeiras de roda NOTA
MERCOSUL.
I - Dimensões válidas somente na Argentina.
II - Dimensões válidas somente no Brasil e Uruguai.
III - Dimensões válidas somente no Uruguai.
IV - Dimensões válidas somente no Brasil.
ª - Esta dimensão pode ser utilizada exclusivamente no caso de adequação de
edifícios existentes ou habitação privada individual, onde as outras dimensões de
cabina do tipo 1 não podem ser aplicadas.
b - A(s) porta(s) de cabina deve(m) estar localizada(s) no máximo a 150 mm de uma
parede adjacente.
Outros requisitos importantes quanto à instalação de elevadores acessíveis são: a
distância horizontal entre a soleira do elevador e a soleira do pavimento não deve
exceder 30 mm quando o elevador estiver parado com as portas abertas em
qualquer pavimento; as botoeiras devem ser montadas adjacentes às portas dos
pavimentos; o botão de controle de ativação temporária deve ser marcado com o
símbolo internacional de acesso, conforme norma ISO 7000; a resposta para a
chamada ao operar o elevador deve ser visível e audível (ajustável entre 35 dB(A) e
65 dB(A) b)). O sinal audível deve ser dado em cada operação individual do botão,
mesmo que a chamada já esteja registrada; Um sinal audível no andar deve indicar
a chegada da cabina, o mais tardar, quando for iniciada a abertura das portas; o
passageiro deve ser informado auditiva e visualmente que ele está prestes a entrar
na cabina alocada, no idioma local do país e devem ter nível de som entre 35 dB(A)
e 65 dB(A) ajustável para as condições do local; Um indicador de posição deve ser
localizado dentro ou acima da botoeira da cabina. A linha de centro do indicador de
posição deve ser colocada entre 1,60 m e 1,80 m do piso da cabina. A altura dos
números dos pavimentos deve ter, no mínimo, 30 mm e os números devem ter cor
contrastante com a das áreas adjacentes; deve ser previsto um dispositivo de
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alarme de emergência equipado com sinais visíveis e audíveis, integrados à ou
sobre a botoeira.
Símbolos de identificação dos botões:

FIGURA 43: exemplo de um painel de botões adaptados para elevadores.
Fonte: ABNT NBR NM 313:2007, 2013

1.2.14 Restaurantes, refeitórios, bares e similares

Um restaurante, refeitório, bar e similares são um estabelecimentos comerciais
destinados ao preparo e comércio de refeições, normalmente servindo também todo
o tipo de bebidas. Normalmente consiste em uma sala com mesas e/ou um balcão
onde os clientes se sentam, uma cozinha e outras áreas de serviço.
Todos esses estabelecimentos devem possuir no mínimo 5% do total de suas mesas
adequadas para pessoas em cadeiras de rodas, pelo menos um cardápio em Braille,
as mesas devem estar localizadas junto a rotas acessíveis e com largura mínima de
0,90 m entre elas para a circulação dos usuários de cadeira de rodas, e seus
balcões devem seguir as características indicadas no item 2.12 deste texto.
Exemplo de um restaurante de serviço self-service e sua sala de refeições:
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FIGURA 44: exemplo de dimensões corretas em um salão de restaurante adaptado.
Fonte: Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo, 2013

1.2.15 Estacionamento

Todos os estacionamentos de shopping centers, supermercados, aeroportos e de
qualquer outro edifício de uso coletivo de vem oferecer, próximas da entrada, vagas
exclusivas para veículos conduzidos ou que transportem pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Alguns requisitos devem ser seguidos: localização próxima ao acesso principal do
edifício; piso regular; faixa adicional à vaga para circulação de cadeira de rodas com
largura mínima de 1,20 m, quando afastada da faixa de travessia d
e pedestre; rebaixamento de guia quando necessário no alinhamento da faixa de
circulação; e sinalização horizontal pintada no piso e placa com o símbolo
internacional de acesso.
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A seguir veja imagens de exemplos da utilização da sinalização e metragem (em
metros) das vagas para veículos acessíveis:
a) Paralela à calçada:

FIGURA 45: dimensões corretas de uma vaga de estacionamento paralela à calçada adaptada
Fonte: NBR 9050:2004 ABNT

b) Em 90º:

38

FIGURA 46: dimensões corretas para vagas de estacionamento em 90º adaptada.
Fonte: NBR 9050:2004 ABNT

38

Fonte: ABNT NBR 9050:2004
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c) Em 45º:

FIGURA 47: dimensões corretas para vaga de estacionamento em 45º adaptada
Fonte: NBR 9050:2004 ABNT
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2 CIDADE DE NITERÓI E PONTOS TURÍSTICOS
Niterói é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, cuja história
tem fatos em posição de destaque na história do nosso país. Em 1502, quando a
expedição de André Gonçalves aportou à Guanabara encontrou os índios Tamoios,
primeiros habitantes desta terra. (IBGE, 2010)
No ano de 1555 a Baía de Guanabara era dominada pelos índios tupinambás,
a quem se aliou o navegador francês Nicolas Durand de Villegaignon para instituir ali
uma colônia francesa, na época denominada de França Antártica. Os índios
tupinambás eram conhecidos pela sua hostilidade e bravura, por tanto os
portugueses evitavam a região. Villegaignon comandou a região durante 5 anos,
durante este tempo a região se desenvolveu e ele pretendia fundar ali uma cidade,
mas devido a denúncias enviadas ao governo da França, acusando o navegador de
preconceito contra protestantes e de má administração, Villegaignon foi obrigado a
retornar a seu país de origem para dar explicações.(IBGE, 2010)
Em 1560 a Baía de Guanabara, enquanto estava sem a presença de seu
comandante, foi atacada por Mem de Sá e seus homens sob seu comando e
destruíram o forte francês que na região se encontrava, no entanto sem conseguir
expulsar definitivamente os franceses do local. Esta guerra durou sete anos, e teve
sucessão sob o comando de Estácio de Sá, sobrinho do Mem de Sá, que buscou a
ajuda dos índios temiminós, chefiados pelo Araribóia. Araribóia aceitou o elo na
esperança te reconquistar as terras onde anteriormente vivia e fui expulso pelos
franceses.(IBGE, 2010)
Com o fim do conflito pelas terras as margens da Baía de Guanabara, em
1567, Araribóia recebeu o nome cristão de Martim Afonso e por insistência do
Governador Geral da época, Estácio de Sá, que temia novos ataques estrangeiros
ao local, Martim Afonso permaneceu no lado direito da entrada da Baía de
Guanabara, no lado oposto à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro fundada
por Estácio em 1565. Dessa forma, a entrada da baía ficaria totalmente protegida
contra invasões. O local a ser ocupado por Araribóia era conhecido como Banda
d’Além, correspondente a maior parte do território atual de Niterói, e foi para lá que
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Araribóia levou sua tribo, fundando a vila de São Lourenço dos Índios em 1573
(NITERÓITV, 2013).39
Em 1817 Niterói foi elevada à categoria Vila tendo, como sede São Domingos.
Contudo o lugar não permitia a construção de grandes edifícios, a sede da Vila
acabou sendo diferida a Praia Grande, onde atualmente fica a Praça do Rink. São
Lourenço dos Índios foi nomeado, em 1819, Vila Real da Praia Grande foi elevada à
categoria de Cidade pela Lei n.° 6, de 28 de março de 1835. Em 1834, o Ato
Adicional40 à Constituição de 1834 fez da Vila Real da Praia Grande a capital da
província do Rio de Janeiro e em 1835 a cidade foi consagrada com o topônimo
Niterói, que quer dizer “águas escondidas” em tupi-guarani, que era como os índios
que viviam neste local chamavam a entrada da Baía de Guanabara. (IBGE,2010)
A elevação a capital da província do estado trouxe a cidade um importante
desenvolvimento urbano, como a inovação com os meios de transportes como foi a
instalação das barcas a vapor e a iluminação pública a óleo de baleia e em 1885
quando foram instalados pela cidade os sistemas de bondes, que possibilitou a
expansão para os bairros como Icaraí, Ponta d’ Areia e Itaipu. (IBGE,2010)
Em 1889, Niterói foi palco de agitações em torno dos movimentos
abolicionista e republicano, movimentos que resultaram na Proclamação da
República no dia 15 de novembro do mesmo ano. Niterói não era mais capital da
província e sim capital do estado Fluminense. (IBGE,2010)
A cidade deixou de ser capital do estado durante a Revolta Armada
(HISTÓRIA BRASILEIRA, 2014)41, em 1893, quando a cidade foi drasticamente
atacada e tiveram monumentos destruídos, cidadãos mortos e feridos, bairros
devastados, forçando a transferência da capital para a cidade de Petrópolis
(NITERÓI TV, 2013)42

39

Disponível em: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp Acessado em: 26 de maio, 2014
O ato adicional, proclamado por lei de doze de agosto de 1834, foi uma modificação à constituição brasileira
de 1824. Nesse dia, o chamado Ato Adicional aprovou uma série de mudanças que refletiam bem o novo
cenário político experimentado. Agora, sem a intervenção do poder régio, as tendências políticas presentes,
representadas pelas alas liberal e conservadora, tentavam se equilibrar no poder. Fonte:
<http://www.brasilescola.com/historiab/o-ato-adicional-1834.htm> Acessado em: 15, set 2013)
41
A Revolta Armada foi uma forma de represália liderada pela Marinha brasileira, que estava insatisfeita com o
governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Disponível em: < http://www.historiabrasileira.com/brasilrepublica/revolta-da-armada/> Acessado em: 03, nov 2013.
42
Disponível em: http://www.niteroitv.com.br/guia/niteroi_historia.asp Acessado em: 26 de maio, 2014
40
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Em 1903 Niterói voltou a ser capital do estado Fluminense, o que ocasionou
uma

aceleração

no

desenvolvimento

urbano

local,

bairros

antigos foram

modernizados, construção de avenidas pela cidade, houve ampliação nas obras de
saneamento básico, calçamento e embelezamento e outros serviços que foram
continuados sob a administração, de seus sequentes prefeitos, com mais ou menos
intensidade que colaboraram para o progresso (IBGE, 2010).
Nas últimas décadas este progresso atingiu um patamar elevado e de grande
importância para o estado, a cidade obteve progresso econômico, social e cultural,
com a instalação de fábricas, construção de escolas, hospitais, museus, bibliotecas
e monumentos históricos (NITERÓI TV, 2013).
Um dos maiores marcos do crescimento econômico da cidade aconteceu
durante a Ditadura Militar (1965-1985), quando foi inaugurada a Ponte Presidente
Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio – Niterói, em 1974, o que possibilitou
o redirecionamento de investimentos públicos, da especulação imobiliária, da
infraestrutura e ocupação de bairros da Região Oceânica da cidade (NITERÓI TV,
2013).
Outro importante marco na história da cidade de Niterói foi o aterro da Praia
grande que possibilitou grandes obras de potencialidades econômicas e turísticas,
como o Caminho Niemeyer e a Estação das Barcas, reinaugurada após sofrer um
devastador incêndio durante um conflito que ficou conhecido como Revolta das
Barcas (1959), em que a população protestava contra o alto preço e as más
condições dos transportes marítimos, na época administradas pela Companhia
Cantareira (NITERÓI TV, 2013).
Em 1975, houve a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de
Janeiro e a capital do novo estado foi transferida para a cidade do Rio de janeiro
(UFF, 2014).43
Niterói é considerada uma das 100 melhores cidades brasileiras para
negócios. Somente no setor de petróleo, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Petróleo e Gás (IBP), a região responde por 70% do parque instalado fluminense,
concentrando desde empresas de offshore a estaleiros (NELTUR, 2011).

43

Disponível em: http://gruporiogeouff.blogspot.com.br/2010/09/fusao-dos-estados-da-guanabara-e-dorio.html > Acessado em: 26 de maio, 2014
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Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de
2010, Niterói tem 133.916 Km² de área territorial, possui uma população de 487.562
habitantes, densidade demográfica de 3.640,80 habitantes/Km². Sua altitude média
é de 5 metros acima do nível do mar e o clima é caracterizado por ser quente e
úmido.
Segundo dados coletados no Censo44 2010 pelos agentes do IBGE, dos
487.562 habitantes, 106.894 pessoas apresentavam um tipo de deficiência
permanente. Nesse universo, 7.7263 são deficientes visuais - 1.448 cegos, 12.133
possuem grande dificuldade de enxergar e 63.682 têm alguma dificuldade; 24.672
são deficientes auditivos - 956 surdos, 4.663 demonstram grande dificuldade de
ouvir e 19.053 vivem com certa dificuldade; 36.059 são deficientes motores - 2.344
inteiramente, 9.856 possuem grande dificuldade motora e 23.859 alguma
dificuldade; bem como 5.905 são deficientes mentais (A TRIBUNA)45.
A vegetação original é típica da Mata Atlântica, mas atualmente essa
vegetação se restringe a poucos locais, como por exemplo, a Serra da Tiririca. Seu
relevo é constituído de terrenos cristalinos, representados por maciços e colinas
costeiras. Maciços predominam na porção sudeste do município: Serra da Tiririca,
Serra do Malheiro e Serra do Calaboca. O ponto mais alto se localiza na Pedra do
Elefante, na Serra da Tiririca, com 412m acima do nível do mar. As planícies
costeiras são compostas de sedimentos, representados por planícies costeiras,
encontradas achegadas ao mar. A área mais ampla cobre a região entre as lagunas
de Piratininga e Itaipu (IBGE, 2010).
Niterói atualmente é o município do Rio de Janeiro com o melhor Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e o sétimo melhor do país, segundo
o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 2013, baseado no censo de 2010,
que foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud), em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a
Fundação João Pinheiro, e mede a qualidade de vida da população a partir dos

44

Censo: é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada dez anos. Através dele, reúnem-se informações sobre toda
a população brasileira. Disponível em: < http://7a12.ibge.gov.br/sobre-o-ibge/o-que-e-censo> Acessado em:
03, nov 2013
45
Disponível em:
<http://www.atribunarj.com.br/noticia.php?id=8588&titulo=IBGE:%20dos%20487,5%20mil%20moradores%20
de%20Niter%F3i,%20106,8%20mil%20s%E3o%20deficientes>. Acessado em: 03, nov 2013
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critérios de renda, longevidade (expectativa de vida) e educação (FOLHANIT,
2013)46.
Quanto ao turismo local, Niterói é a terceira cidade que mais recebe turistas
do Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital e de Búzios. A cidade atrai
basicamente pelos seus centros culturais e históricos e pelas suas praias
oceânicas.47 Em contra partida, a rede de hotelaria da cidade é bem restrita. Isso se
dá pelo fato de que a maioria dos turistas vem á Niterói como uma extensão ao
passeio pela cidade do Rio, ou seja, passam apenas um ou dos dias na cidade, mas
se hospedam na capital (UOL, 2013)48.
A cidade possui diversas atrações e pontos turísticos e entre os mais
visitados estão a Praia de Icaraí, o Caminho Niemeyer, a Cantareira, a Fortaleza de
Santa Cruz, o Forte do Pico e Forte São Luís, o Costão de Itacoatiara, a Enseada de
Jurujuba, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Museu do Ingá (NELTUR,
2014)49.
Para a realização da pesquisa em questão serão visitados os pontos turísticos
da cidade, o Caminho Niemeyer (apenas o MAC, o Teatro Popular de Niterói, o
Memorial Roberto Silveira e a Fundação Oscar Niemeyer), o Museu do Ingá e a
Fortaleza de Santa Cruz.

2.1 CAMINHO NIEMEYER

O Caminho Niemeyer é um complexo arquitetônico de grande valor cultural
para a cidade de Niterói, são obras projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer nos
bairros litorâneos na cidade. O complexo se estende por 11 km de extensão ao
longo da orla da cidade, do Centro à Zona Zul, desde o terreno do Aterro da Praia
Grande (no Centro) até o bairro da Charitas (PREFEITURA DE NITERÓI, 2013).

46

Disponível em:
<http://www.folhanit.com.br/Noticia/4/Cidade/2953/Niteruoi_tem_o_suotimo_IDH_do_pauas_e_o_melhor_d
o_RJ.html>. Acessado em: 03, nov 2013
47
Disponível em:
<http://www.uff.br/colama2012/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=39>. Acessado
em 03, nov 2013
48
Disponível em: < http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/rio-de-janeiro/niteroi/> Acessado em: 03, nov 2013
49
Disponível em: < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_apresenta.htm > Acessado em: 26 de maio, 2014
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O conjunto arquitetônico que fez de Niterói a segunda cidade do mundo com
a maior quantidade de obras projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, superada
apenas por Brasília. Com objetivo de criar um novo cenário turístico e revigorar
áreas da cidade, o caminho abriga sete equipamentos urbanos: Memórial Roberto
Silveira, Fundação Oscar Niemeyer, Teatro Popular, Praça JK, Centro de Cinema
Petrobras, Museu de Arte Contemporânea e a Estação Hidroviária de Charitas.
Como dito anteriormente, foi necessário fazer um recorte para este trabalho,
escolhendo-se como objeto de estudo apenas o Memorial Roberto Silveira, a
Fundação Oscar Niemeyer o Teatro Popular e o Museu de Arte Contemporânea.
O Memorial Roberto Silveira, também conhecido como Centro de Memória
Roberto Silveira, foi inaugurado em 15 de maio de 2003 e está localizado no Aterro
da Praia Grande, próximo ao Terminal Rodoviário João Goulart (CULTURA MIX,
2013)50.
Recebeu este nome em homenagem ao ex-governador do estado do Rio de
Janeiro, Roberto Silveira, que governou de 31 de janeiro de 1959 a 28 de fevereiro
de 1961, ano também da sua trágica morte em decorrência de um acidente de
helicóptero na Região Serrana do estado (EBC, 2013).51
O prédio tem a forma de uma esfera cortada ao meio, aos cuidados da
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói e contém um
acervo histórico e iconográfico de Niterói. São mais de 200 mil títulos digitalizados
contendo dados da cidade de Niterói, do Estado do Rio de Janeiro e da vida do exgovernador Roberto Silveira. O local também dispõe de terminais de computadores
para consultas eletrônicas, espaço para exposições, central de informação e
impressão de dados pesquisados, além de um auditório e painel do artista Cláudio
Valério, que busca retratar a história do ex-governador Roberto Silveira em sua
imagem (O FLUMINENSE, 2013)52.
No dia 15 de maio de 2013 foi inaugurado o Centro de Memória da História e
da Literatura Fluminense no Memorial Roberto Silveira, além da primeira biblioteca
50

Disponível em: http://turismo.culturamix.com/nacionais/sudeste/o-memorial-roberto-silveira-em-niteroi>
Acessado em: 26 de novembro de 2013
51
Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-12-21/prefeitura-de-niteroi-inauguraamanha-memorial-roberto-silveira> Acessado em: 27 de novembro de 2013
52
Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/editorias/cidades/centro-de-memoria-da-historia-e-daliteratura-fluminense-e-inaugurado> Acessado em: 27 de outubro de 2013
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virtual de Niterói, dedicada exclusivamente a autores fluminenses. Este projeto tem
como objetivo a democratização da cultura e a inclusão pela leitura, segundo o atual
prefeito Rodrigo Neves (O FLUMINENSE, 2013)53.
O Teatro Popular de Niterói é também conhecido como Teatro Popular Oscar
Niemeyer, em homenagem ao seu idealizador, foi inaugurado no dia 5 de abril de
2007 e integrou as celebrações em homenagem aos 100 anos de nascimento do
arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Localiza-se ao lado do Memorial Roberto
Silveira e o acesso ao prédio que abriga o teatro se dá através de uma rampa
helicoidal e a área da platéia tem capacidade atual para 460 pessoas, entretanto o
palco apresenta parte posterior reversível, que se abre para uma ampla praça
podendo abrigar espetáculos ao ar livre que ampliam sua capacidade máxima para
20.000 lugares em um espaço de 17 mil metros quadrados (O FLUMINENSE,
2013).54
Segundo o jornal O Fluminense (2013), o teatro tem aproximadamente 3,5 mil
metros quadrados de área construída, distribuídas entre o piso térreo e o superior,
onde encontra-se o auditório. Seu traçado sinuoso é característico de seu criador e
seus painéis retratam 3 desenhos alegóricos de mulheres.
Recentemente, no dia 25 de outubro de 2013, o teatro foi reinaugurado após
ficar 4 aos fechados. A expectativa é de que a recuperação do espaço e o
desenvolvimento de atividades culturais impulsionem ainda mais a visitação turística
do Caminho Niemeyer, que de acordo com Carla Tavares (2013), diretora do teatro
Popular, recebe atualmente cerca de 2,2 mil visitantes dos mais diversos destinos,
mesmo com pouca divulgação. A diretora afirma também que o espaço sofreu uma
séria de melhorias, incluindo a garantia de acessibilidade aos portadores de
deficiência55. Após a reforma, o novo Teatro Popular conta com um bistrô que tem
espaço também para pequenas apresentações artísticas, serviço de alimentação
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ambulante, visitas temáticas com personagens vivos, entre outros atrativos (O
FLUMINENSE, 2013).56
A Fundação Oscar Niemeyer (FON), é uma das sedes da fundação, esta tem
3 sedes no país, no estado do Rio de Janeiro e em Brasília. É uma instituição
privada sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública pelo Governo Federal e
pelos governos do Distrito Federal e do estado e da cidade do Rio de Janeiro
(NIEMEYER, 2013).57
A FON foi criada em 1988 e se consolidou como um importante centro de
documentação, por disponibilizar seu acervo arquivístico e bibliográfico e oferecer
produtos e serviços de informação crítica sobre a arquitetura e urbanismo. Tem
como proposta ser um centro de informação e pesquisa voltado para a arquitetura,
urbanismo, design e artes plásticas, e para valorização e preservação da memória e
do patrimônio arquitetônico moderno do Brasil (NIEMEYER, 2013)58.
Em Niterói a FON foi inaugurada em outubro do ano de 2010. Sua
construção, com 1600 metros quadrados tem formato de um caracol, sobre um
espelho d’água com 1500 metros quadrados (O GLOBO, 2013). 59
Todas as obras citadas acima, o Memorial Roberto Silveira, o Teatro Popular
de Niterói e a Fundação Oscar Niemeyer, localizam-se na Praça Popular ou Praça
do Povo como também é conhecido. Seus prédios foram construídos um ao lado do
outro em um amplo terreno a beira mar, às margens da Baía de Guanabara. A
Praça do Povo é a grande área externa das construções e tem capacidade para até
30 mil pessoas, onde são realizados shows realizados pela Prefeitura de Niterói
(NIEMEYER, 2013)60.
O Museu de Arte Contemporânea (MAC) está localizado no topo de Mirante
da Boa Viagem, na Avenida Almirante Benjamin Sodré da cidade de Niterói,
desfrutando de uma vista esplêndida do Pão de Açúcar e Corcovado, como a cidade
de Niterói fica em frente a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil. Foi a
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primeira obra do complexo arquitetônico Caminho Niemeyer a ficar pronto,
inaugurado no dia 2 de setembro de 1996 (RIO DE JANEIRO AQUI, 2013)61.
O MAC, com sua fachada futurista, tornou-se o cartão-postal de Niterói.
Segundo Oscar Niemeyer, o museu surge como uma flor na rocha que os detém, e
diz mais sobre o seu projeto:
O campo era estreito, cercado pelo mar e a solução veio naturalmente, com o
ponto de partida inevitável o apoio central. Dele, a arquitetura ocorreu
espontânea como uma flor. A vista do mar era bonita e tinha que levá-la.
Falhei o edifício e embaixo se estendia a imagem ainda mais rico. Defini
então o perfil do museu. Uma linha criada a partir do solo e continuamente
cresce e se espalha, sensual, até a cobertura. A forma do prédio, que sempre
imaginei circular, foi fixado e Parei dentro apaixonado. ao redor do museu
criou uma galeria aberta para o mar, repetido no segundo andar, um
mezanino debruçado sobre a grande sala de exposições (NIEMEYER,
62
2013).

O museu é administrado pela Fundação de Arte de Niterói, que é diretamente
subordinada a Secretaria Municipal de Cultura da cidade. Seu acervo permanente
conta com mais de mil peças da Coleção João Sattamini, com peças reunidas desde
a década de 1950, pelo colecionador João Sattamini, e é considerada a segunda
maior coleção de arte contemporânea do Brasil. Inclusive, foi da intenção do
colecionador de doar a sua coleção para a cidade, que surgiu a ideia da criação do
MAC. (LUDWIG, 2013)63
O museu conta também com a Coleção MAC Niterói, constituída atualmente
por cerca de 350 peças de obra de are, doadas por artistas que já expuseram suas
obras no museu (MAC NITERÓI, 2013).64
No local também funciona um bistrô, denominado Bistrô MAC, que fica no
subsolo do prédio do museu, onde também foi construído um auditório com
capacidade para 60 pessoas (BISTRÔ MAC, 2013).65
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2.2 MUSEU DO INGÁ (Museu de História e Artes do Rio de Janeiro)

Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro (2014)

66

, o Museu do Ingá

também é conhecido como Palácio Nilo Peçanha e está localizado na Rua
Presidente Pedreira, 78, no bairro do Ingá, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro,
Brasil. O prédio foi construído em meados de 1860 para servir como residência do
médico e político Dr. José Martins Rocha.
Ainda segundo o Governo do Estado, em 1888, a parte térrea do edifício foi
cedida para instalação do Colégio Felisberto de Carvalho, fundado pelo célebre
poeta Alberto de Oliveira e pelo jornalista Manuel Carneiro.
Em 1903, o palacete foi comprado pelo Governador eleito, Nilo Procópio
Peçanha, para servir de sede do Governo fluminense, uma vez que a capital do
Estado retornara a Niterói. Desde 1904, considerando-se governadores interinos e
interventores federais, foram 43 os seus ocupantes, sendo Raymundo Padilha o
último governador a ocupá-lo, antecedendo a fusão dos Estados do Rio de Janeiro e
Guanabara, em 1975 (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2014).67
O primeiro governador da fusão, Vice-Almirante Faria Lima, criou a Fundação
Estadual de Museus do Rio de Janeiro, sendo o Palácio Nilo Peçanha utilizado para
a implantação do Museu de Artes e Tradições Populares, inaugurado em 18 de
março de 1976, e do Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro, inaugurado em
23 de Março de 1977. Funcionaram como unidades administrativas independentes,
embora ocupando o mesmo espaço. Porém, em 1991, através de decreto, passaram
a constituir uma única unidade, denominada Museu de História e Arte do Estado do
Rio de Janeiro, mas antes disto o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - INEPAC
- tombou o prédio, através do processo E-03/2092/83, em 16 de junho de 1983
(DDP,2013).68
Para acomodar o Museu de História e Artes do Rio de Janeiro, o prédio sofreu
algumas modificações internas. O museu possui um acervo de aproximadamente
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4.800 peças entre mobiliário, porcelanas, documentos, cristais, esculturas,
fotografias e numismática. O museu possui ainda uma biblioteca especializada em
história, artes plásticas, arte popular e folclore, além das salas destinadas às
exposições temporárias. Dentre as suas diversas coleções que o museu abriga,
podemos citar: a Coleção Banerj, formada por obras de arte dos séculos XIX e XX; a
Coleção Lucílio de Albuquerque, que reúne 121 trabalhos de pintura do artista
piauiense; a coleção original do museu, que se constitui de obras que pertenceram
ao antigo palácio do governo, como mobiliário, porcelana, objetos decorativos e
outras peças; a Coleção de Arte Popular, formada por peças representativas das
diversos estados do país, sobretudo do Rio de Janeiro; a Coleção Haroldo Barroso,
formada por suas esculturas, gravuras, fotos e documentos; e a Coleção Nilo
Peçanha e Amaral Peixoto, que fundamentam o centro de Estudos de Referência da
História Fluminense, formada por fotografias, diplomas, documentos pessoais e
outros (SECRETARIA DA CULTURA DO RIO DE JANEIRO, 2013)69.
Além das exposições, o prédio do museu também abriga oficinas de arte de
gravura, escultura, pintura, entre outras, sob a orientação de professores/artistas.

2.3 FORTALEZA DE SANTA CRUZ DA BARRA

A Fortaleza de Santa Cruz da Barra localiza-se no lado oriental da barra da
Baía de Guanabara, no bairro de Jurujuba, em Niterói, no estado do rio de Janeiro.
Em 1555, por ordens de Villegagnon, o local começou a ser utilizado para fins
militares, que de forma improvisada instalou no local algumas peças de artilharia
com o fim de proteger a baía. Mas em 1567, com a ocupação dos portugueses, o
forte foi ampliado e tornou-se o principal ponto de defesa da baía e a princípio
recebeu o nome de Bateria de Nossa Senhora da Guia. Suas muralhas foram
construídas com pedras cortadas e assentadas à mão (MAIS RIO, 2013).70
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Segundo o web site da Fundação Cultural Exercito Brasileiro (2013)71, Espaço
Cultural, a Fortaleza tem uma área construída de 7.153 metros quadrados e recebe
uma média de 2 mil visitantes por mês, em visitas guiadas, com duração de
aproximadamente 45 minutos.
A Fortaleza de Santa Cruz participou de momentos importantes de nossa
história, impedindo invasões francesas e holandesas no século XVI e XVII. Seu
batismo de fogo ocorreu em 1599, quando impediu que a esquadra flamenga,
comandada por Oliver Van Noord, entrasse na baia. Com a ameaça das invasões
holandesas no Brasil, no início de século XVII, a bateria foi ampliada, recebendo
vinte canhões, passando a chamar-se Fortaleza de Santa Cruz. Em 1710, impediu,
juntamente com a Fortaleza de São João, a entrada na barra da esquadra corsária
do Francês François Duclerc. Em 1874, D. Pedro II ordenou que a fortaleza fosse
reformada e reinaugurada e então se iniciou a construção da fortaleza como é hoje,
em cantaria, com três andares: duas ordens de casamatas, tendo a primeira, vinte
canhões, a segunda vinte e um e o terceiro andar equipado com canhões de grosso
calibre (FUNCEB, 2013)72.
Atualmente, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra é a sede da Artilharia
Divisionário da 1º Divisão de Exercito, sob propriedade do Ministério da Defesa.
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3 METODOLOGIA

A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, tendo em vista o seu
desempenho exploratório. Busca identificar em sua pesquisa de campo acertos e
falhas quanto as acessibilidade para pessoas com deficiência nos pontos turísticos
já pré-selecionados.
Após realização de revisão bibliográfica apresentada nos capítulos anteriores
e coleta dos indicadores que norteiam a hospitalidade urbana dentro dos pontos
turísticos da cidade de Niterói, foi gerado um roteiro de observação (APENDICE A)
com a intenção de auxiliar na pesquisa de campo aos pontos turísticos da cidade,
para verificar se estes estão prontos para receber o público de pessoas com
deficiências.
O roteiro de observação é utilizado como uma das técnicas do Método de
Observação Sistemática e procura levantar os dados e aspectos da uma empresa,
um local ou de assunto pesquisado (LINS, 2014)73.
O roteiro de observação utilizado tem o total de quatorze itens, todas
formuladas a fim de diagnosticar a acessibilidade, ou a falta dela, sob o olhar da
hospitalidade urbana.
A primeira questão do roteiro de observação tem como objetivo avaliar a
limpeza do ponto turístico visitado. Fez-se necessário tal levantamento com base no
senso comum que diz que estar em um local limpo agrada a maioria das pessoas,
portanto o fator limpeza é importante quesito para o ato de bem-receber os turistas e
visitantes nestes locais.
A segunda questão do roteiro de observação tem como finalidade avaliar o
quesito estacionamento, se este serviço é disponibilizado para os visitantes do ponto
turístico em questão e se ele oferece vagas preferenciais para veículos
transportadores de pessoas portadores de deficiência. Tão questão baseia-se na Lei
Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que diz no seu Cap. II, Art 7º o seguinte:
Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em
vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas
73
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dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas,
para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com
dificuldade de locomoção. (BRASIL, 2000)

A terceira questão do roteiro de observação trata das calçadas pertencentes
aos pontos turísticos visitados, visando avaliar quanto ao seu estado físico de
conservação e metragem. Esta questão está baseada na Norma Brasileira de
Técnicas ABNT 9050:2004, que dia no seu parágrafo 6.10.4 (p.61) que “calçadas,
passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura
mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m e altura livre
mínima de 2,10 m.”.
A quarta questão do roteiro tem por finalidade avaliar as rampas incorporadas
a estas calçadas ou rampas independentes, de acordo com sua angulação, corrimão
e também seu estado se conservação. Tal questão é fundamentada na Norma
9050:2004 da ABNT, que foi desenvolvida anteriormente neste trabalho, no capítulo
2, mais precisamente no subcapítulo 2.8.
Ainda baseando-se na Norma 9050:2004 da ABNT, também foi formulado o
quinto item do roteiro de observação deste trabalho que diz respeito às portas das
edificações dos pontos turísticos que foram visitados na etapa da pesquisa de
campo. Tal questionamento tem como objetivo averiguar se estas se enquadram
dentro da norma prevista no capitulo 2 deste trabalho, mais precisamente em seu
subcapítulo 2.1.
Quanto o sexto item do roteiro de observação, este se refere a utilização de
pisos táteis no espaço dos pontos turísticos visitados, e assim como o sétimo item
do roteiro, referente a utilização das escadas nestes espaços, estes também são
baseados

na Norma 9050:2004 da ABNT, expressados aqui neste trabalho no

capítulo 2, mais precisamente nos subcapítulos 2.7 (piso tátil) e 2.9 (escadas).
O oitavo item do roteiro diz respeito aos sanitários públicos destes locais
estudados. Tem como objetivo avaliar se os pontos turísticos visitados dispunham
de sanitários para seus visitantes regularmente sinalizados e pelo menos um
sanitário adaptado para o público PNE. Esta questão além de se basear na Norma
9050:2004 da ABNT, também já vista aqui neste trabalho no subcapítulo 2.11
referente as normas técnicas aos sanitários, também levou em consideração a Lei
Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que diz no seu Cáp.II, Art 6º:
Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques,
praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e
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dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às
especificações das normas técnicas da ABNT. (BRASIL, 2000)

O nono item do roteiro de observação utilizado nas pesquisas de campo se
refere ao uso de elevadores adaptados quando estes se fazem necessários de
acordo com a estrutura física dos edifícios dos pontos turísticos. Este item foi
formulado levando em consideração a Norma NBR NM 313:2007 da ABNT,
apresentada neste trabalho no capítulo 2, mais precisamente em seu subcapítulo
2.13.
O décimo item do roteiro se refere à recepção destes pontos turísticos.
Partindo do pressuposto que o balcão de recepção é o primeiro significativo contato
do visitante com a organização do ponto turístico, onde ele vai poder estabelecer
uma ligação com seu receptor, onde dúvidas poderão ser tiradas e serviços poderão
ser negociados, este se pode dizer que é o ponto mais sensível do roteiro para o
visitante avaliar a hospitalidade do local. Este item também é fundamentado no
conceito do autor Luiz Otávio Camargo (2003, p.15), já citado no primeiro capítulo
deste trabalho, que diz que “recepcionar e receber pessoas é a melhor
representação da hospitalidade”.
Ainda falando sobre o roteiro de observação utilizado nas pesquisas de
campo, temos o décimo primeiro item que se refere aos locais destinados a
alimentação dos visitantes dentro do espaço destes pontos turísticos. Tal item busca
avaliar a existência deste local, se sim, como se dá o seu acesso, a utilização do
cardápio em Braille e se dispõe de um balcão adaptado para seus clientes. Esta
questão também esta baseada no conceito do autor Camargo (2004) que leva em
consideração que a oferta de alimento em algumas culturas delimita e concretiza a
hospitalidade.
O décimo segundo item do roteiro refere-se ao oferecimento de planos e/ou
mapas táteis para melhor entendimento e entretenimento de possíveis visitantes
portadores de deficiência visual. Baseada na Norma 9050:2004 da ABNT já
apresentada neste trabalho no capítulo 2, subcapítulo 2.6.
Também pensando em possíveis visitantes portadores de deficiência visual,
foi formulado o item décimo terceiro do roteiro de observação dos pontos turísticos.
Este se refere à disponibilidade e uso de áudio guias a ser utilizado para visitação,
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tal serviço já está disponível em alguns pontos turísticos do estado do Rio de
Janeiro, como o Museu Histórico Exército e Forte de Copacabana74.
Por fim, décimo quarto item do roteiro de observação diz respeito a
disponibilidade de um servidor intérprete de libras no ponto turístico para melhor
atendimento e

entretenimento de um possível visitante portador de deficiência

auditiva. Libras, a Língua Brasileira de Sinais é uma língua de modalidade visualespacial, oficializada como língua pela Lei 10.436, de 2002. O direito dos portadores
de deficiência auditiva a intérpretes está prevista no Decreto nº 5.626, de 2005, no
artigo 26, que estabelece que:
A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as
empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da
administração pública federal, direta e indireta devem garantir às
pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão
de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua
Portuguesa, realizados por servidores e empregados capacitados
para essa função, bem como o acesso às tecnologias de informação,
o
conforme prevê o Decreto n 5.296, de 2004. (BRASIL, 2005)

Para a coleta de dados foi utilizado o método de observação sistemática
individual do pesquisador, que realizou as pesquisas como um turista comum. Todas
as fotografias expostas são de arquivo pessoal do pesquisador e foram autorizadas
a serem realizadas.
É importante também deixar claro que apesar dos modelos das normativas da
ABNT quanto a acessibilidade, apresentadas no capítulo 2, terem servidos de
fundamentos para a elaboração do roteiro de observações, tais questões em
nenhum momento buscam análise técnica profunda em relação a medição dos
instrumentos analisados.

3.1 OBSERVAÇÔES SISTEMÁTICAS
A Observação Sistemática é um método utilizado para compreender como
funciona uma determinada atividade ou tarefa. O pesquisador observa um processo,
as ferramentas utilizadas, as dificuldades que aparecem, e os detalhas em uma
narrativa analítica. Segundo Barros e Lehfeld (1986), requer um planejamento prévio
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para seu desenvolvimento. É estruturada e realizada em condições controladas, com
objetivos e propósitos previamente definidos.
Neste capítulo serão apresentados os dados e os resultados das visitas
realizadas aos pontos turísticos de Niterói, levantados a partir dos itens do roteiro já
pré definidos.

3.1.1 Caminho Niemeyer

FIGURA 48: Portal de entrada no caminho Niemeyer
Fonte: acervo próprio

No Caminho Niemeyer de Niterói foram visitados quatro monumentos deste
complexo, sendo que três destes monumentos se encontram no que podemos
chamar de um único terreno, o que resulta em algumas peculiaridades na avaliação.
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1: Recepção
2: Teatro Popular de Niterói
3: Memorial Roberto Silveira
4: Fundação Oscar Niemeyer (FON)

A visita a estes três lugares foi realizada no mesmo dia, 25/10/2013. O
objetivo da visita era verificar se estes pontos turísticos estavam prontos para
atender visitantes portadores de alguma necessidade especial (deficientes físicos
com mobilidade reduzida, deficientes visuais e deficientes auditivos), sob o auxílio
do check list desenvolvido anteriormente.
Conforme afirmado anteriormente, a avaliação destes locais acarretou certas
particularidades. Por estarem muitos próximos um do outro, mais precisamente no
mesmo terreno, se fez necessário considerar apenas uma recepção e um local para
alimentação para todos os três edifícios.
Sendo assim, pode-se dizer que a recepção destes três edifícios conta com
uma área ampla e agradável e climatizada. O seu acesso se dá por uma rampa, que
embora tenha uma boa conservação e angulação correta, não possui nenhum tipo
de corrimão. Já a porta, que é a mesma para entrada e saída dos visitantes, se
enquadra dentro da metragem das normas da ABNT, vista nos capítulos anteriores.
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FIGURA 49: Visão externa da recepção do Caminho Niemeyer na praia Grande
Fonte: Acervo próprio

Para recepcionar e dar informações aos visitantes do local ficam apostos
geralmente dois recepcionistas. Não há nenhum flyer em Braille, nem mapas táteis
no local e o balcão utilizado no local também não é adaptado. Em sua grande
maioria os guias desde complexo são contratados sob o regime de estágio pela a
empresa Neltur e nenhum deles, até o dia referente à visita, era capacitado em libras
para caso houvesse alguma necessidade deste serviço.

FIGURA 50: Área interna da recepção do Caminho Niemeyer
Fonte: Acervo próprio
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Na figura 50 podemos perceber no canto direito uma cadeira de rodas, esta
cadeira é disponibilizadas para visitantes com a mobilidade reduzida, que por
ventura queira usar a cadeira para realizar a visita guiada mais tranquilamente.
Percebe-se também que por todo o complexo não existe a implantação de
pisos táteis direcionais e nem de alerta.
Existe na área térrea do Teatro Popular de Niterói um bistrô que atende a
demanda de todo o complexo. O bistrô até a data da realização da pesquisa não
tinha disponível para seus clientes um cardápio em Braille, alegando que o mesmo
ainda estava sendo formulado na época. O local não possui balcão adaptado. As
cadeiras e mesas são dispostas de maneira que permite a locomoção e
acomodação de um eventual cliente cadeirante.

FIGURA 51: Balcão de atendimento do Bistrô do Teatro Popular de Niterói
Fonte: Acervo próprio
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FIGURA 52: Disposição das mesas e cadeiras do Bistrô enquanto funcionários arrumam o espaço
para uma apresentação artística futura no centro do salão.
Fonte: Acervo próprio

Os únicos sanitários sociais neste complexo localizam-se próximo ao Bistrô.
Estes são sinalizados e tanto o banheiro feminino quanto o masculino são
adaptados segundo as normas da ABNT.

FIGURA 53: Sinalização na porta do banheiro masculino.
Fonte: Acervo próprio
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FIGURA 54: porta com sinalização do sanitário adaptado no interior do banheiro feminino
Fonte:Acervo próprio

FIGURA 55: Interior do banheiro adaptado.
Fonte: Acervo próprio

Teatro Popular de Niterói
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Quanto ao Teatro Popular de Niterói, este se destaca logo na entrada do
complexo e tem como acesso a entrada principal uma rampa em formato helicoidal,
que embora possa facilitar a locomoção das pessoas com deficiência e/ou com
mobilidade reduzida, como os usuários de muletas e bengalas, é perceptível que
devido a sua inclinação e extensão um eventual usuário de cadeira de rodas não
teria total autonomia em utilizá-la. A rampa também não possuí nenhuma espécie de
sinalização e corrimão, segundo as normas da ABNT.

FIGURA 56: Teatro Popular de Niterói
Fonte: Acervo próprio

No piso superior encontra-se o auditório. Neste não foi possível realizar a
visita internamente, pois o espaço estava fechado para os turistas. Outra forma de
acesso ao piso superior do Teatro é a escada em formatado espiral que liga o piso
térreo do Bistrô ao piso superior do auditório. A escada possuí corrimão e
sinalização/piso antiderrapante em seus degraus.
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FIGURA 57: Visão superior da escada do Teatro Popular de Niterói
Fonte: Acervo próprio

Figura 58: Visão frontal da escada do Teatro Popular de Niterói no piso térreo
Fonte: acervo próprio

Memorial Roberto Silveira
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É possível também visitar o Memorial Roberto Silveira, a menor das construções
visitadas do complexo. Seu acesso se dá através de uma rampa, cuja inclinação é
adequada para contribuir a autonomia de pessoas usuárias de cadeira de rodas, no
entendo a mesma rampa não dispõe de corrimão nem sinalização adequada
segunda as normas técnicas da ABNT de acessibilidade.

FIGURA 59: Memorial Roberto Silveira, visão externa
Fonte: Acervo próprio

O Memorial é o edifício do complexo administrado pela Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói. No centro de seu interior
encontramos um balcão para recepção e informação, tal balcão não é adaptado e
entre os folhetos informativos no local, não havia nenhum em Braille.

FIGURA 60: Balcão de recepção do Memorial Roberto Silveira
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Fonte: Acervo próprio

O Memorial Roberto Silveira conta com um auditório, onde são realizadas
palestras, aulas, cursos, no qual seu acesso se dá unicamente através de uma
escada não adaptada, ou seja, sem corrimão, sem sinalização.

FIGURA 61: Visão da parte superior da escada que dá acesso ao auditório do Memorial
Fonte: Acervo próprio

Figura 62: auditório do Memorial Roberto Silveira
Fonte: Acervo próprio

Fundação Oscar Niemeyer
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O terceiro e ultimo edifício do complexo Caminho Niemeyer da Praia Grande foi
construído com a intenção de se tornar uma das sedes da Fundação Oscar
Niemeyer, porém recentemente o projeto sofreu uma mudança, sendo previsto
agora que a antiga FON torne-se o Museu de ciências de Niteroi. Contudo, no dia
a visita realizada pela pesquisadora, o prédio servia como base a departamentos
administrativos da prefeitura cujo prédio que lhes servia de base anteriormente
sofreu um incêndio, impossibilitando o trabalho no local. Até o momento da pesquisa
realizada os funcionários da prefeitura de Niterói não tinham data estipulada para
deixar o prédio do complexo, com isso a inauguração do futuro Museu também ficou
sem data prevista.
O acesso a este prédio se dá através de uma porta de vidro no piso térreo,
sem sinalização ou alerta. Até o dia da visita, no interior do prédio ainda não havia
nenhum atrativo turístico em exposição, porém o prédio é aberto a visitantes
interessados em conhecer sua arquitetura. Não há balcão de recepção, nem pisos
táteis, nem corrimão em sua rampa.

FIGURA 63: Rampa de acesso ao prédio do futuro Museu
Fonte: Acervo próprio

Nenhum dos edifícios citados acima possui o equipamento de mapas táteis
nem áudio guia. Todo o complexo da Praia Grande possui um estacionamento, sem
sinalização e sem vagas exclusivas para o público de pessoas com deficiência.
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FIGURA 64: Estacionamento do Caminho Niemeyer da Praia Grande
Fonte: Acervo próprio

Museu de Arte Contemporânea - MAC
O MAC, Museu de Ate Contemporânea, foi o primeiro edifício do Caminho
Niemeyer a ser inaugurado em Niterói, diferentemente dos outros monumentos
citados acima, este se localiza no bairro de Boa Viagem. O MAC tornou-se o
principal cartão postal da cidade, sendo assim, o monumento do complexo que mais
recebe turistas.
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Disponível em: <http://www.troyelenildajoseph.com/en/pages/show/3130131> Acesso em: 24, maio, 2014
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FIGURA 65: visão superior do MAC
Fonte: Web site Mr. & Mrs. Joseph

O Museu utiliza como estacionamento gratuito vagas reservadas para seus
visitantes em uma rua transversal próxima ao ponto turístico sem vaga preferencial
ao público de pessoas com deficiência. No entanto, há, em frente a sua entrada,
vagas reservadas para embarque e desembarque de pessoas, entre as quais há
uma vaga preferencial para este público sinalizada. A calçada também possui
adaptação com rampa devidamente sinalizada, baseando-se nas normas técnicas
da ABNT de acessibilidade.

FIGURA 66: Placa do estacionamento na rua do MAC
Fonte: Acervo próprio

FIGURA 67: Vaga para embarque e desembarque MAC
Fonte: Acervo próprio
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A recepção do Museu fica no piso superior, onde o acesso se dá através da
rampa principal. Existe em sua extensão um corrimão, mas o mesmo não se
encontra dentro das normas técnicas da ABNT por ter sua empunhadura circular
com diâmetro maior do q o permitido.
A recepção, onde os visitantes são recebidos, é feita a compra de ingressos e
onde também são formados eventuais grupos para visitação guiada, conta com o
auxílio de dois balcões, ambos sem adaptação.

FIGURA 68: Balcão da recepção do MAC
Fonte: Acervo próprio

O Mac também oferece aos seus visitantes cadeiras de rodas destinadas a
pessoas com mobilidade reduzida, a fim de lhes possibilitar um maior conforto
durante o percurso a ser realizado nos espaços internos do museu.
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FIGURA 69: Cadeira de rodas disponíveis no MAC
Fonte: Acervo próprio

O museu possui três banheiros sociais, um sanitário feminino, um sanitário
masculino e um sanitário unisex, também utilizado como fraldário. Este último
disponível como sanitário adaptado para as pessoas deficientes, porém segundo as
normas técnicas da ABNT de acessibilidade este espaço não se encontra totalmente
acessível a este público específico, tendo em vista a ausência de alguns
instrumentos fundamentais, como a instalação de campainhas, alarmes ou
interfones.

FIGURA 70: Porta dos banheiros sociais do MAC
Fonte: Acervo próprio
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FIGURA 71: Porta do banheiro adaptado do MAC
Fonte: Acervo próprio

FIGURA 72: Interior do banheiro adaptado do MAC
Fonte: Acervo próprio

As exposições do museu ocorrem no terceiro piso, e a principal via de acesso
a este piso é uma escada que até o dia da visita da pesquisadora encontrava-se
sem corrimão e nenhum tipo de sinalização.

102

FIGURA 73: Escada do MAC
Fonte: Acervo próprio

Há também um pequeno elevador no segundo piso que dá acesso ao terceiro
piso do museu, onde se encontram as obras em exposição. Este elevador tem
capacidade para apenas uma pessoa usuária de cadeira de rodas e um
acompanhante, porém o mesmo elevador não possui a adaptação necessária para
garantir a acessibilidade neste equipamento, segundo as normas técnicas da ABNT.

FIGURA 74: Elevador do MAC
Fonte: Acervo próprio

Em seu subsolo encontra-se o Bistrô MAC, um famoso empreendimento
gastronômico na cidade de Niterói. Seu acesso se dá unicamente por meio de uma
escada em formato circular, que possui corrimão adequado e alertas táteis em seus
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degraus, ou seja, o local também não disponibiliza nem rampas e elevadores
acessíveis para garantir o acesso de pessoas com deficiência física ao local.

FIGURA 75: Escada do Bistrô MAC
Fonte: Acervo próprio

FIGURA 76: Entrada do Bistrô MAC
76
Fonte: Web site do Bistrô MAC

O restaurante possui uma cafeteria onde clientes podem ser servidos no
balcão se assim preferirem, porém este mesmo balcão não é adaptado.

76

Disponível em: http://www.bistromac.com.br/fotos/index2.php?id=1> Acesso em: 24, maio, 2014
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FIGURA 77: Balcão da cafeteria do Bistrô MAC
77
Fonte: Web site do Bistrô MAC

O Bistrô disponibiliza seus clientes um cardápio em Braille e banheiros
adaptados exclusivos. Em seu salão, cadeiras e mesas estão dispostas de maneira
que é possível um usuário de cadeira de rodas transitar sem problemas e se
acomodar em uma das mesas.
Por fim, durante toda a visita ao MAC ficou perceptível que o mesmo não
conta com equipamentos importantes que garantem a acessibilidade para o público
PNE como pisos táteis, mapas táteis e nenhum dos guias que trabalham no museu,
até o dia da pesquisa de campo, era capacitado em libras.

3.1.2 Fortaleza de Santa Cruz

FIGURA 78: Imagem aérea da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói
Fonte: Google Imagens
77

Disponível em: http://www.bistromac.com.br/fotos/index2.php?id=1> Acesso em: 24, maio, 2014
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A visita a Fortaleza de Santa Cruz ocorreu no dia 18 de outubro de 2013, com
o mesmo objetivo de verificar a garantia da acessibilidade a pessoas com deficiência
neste ponto turístico da cidade de Niterói. Para auxiliar na pesquisa de campo foi
utilizado o mesmo check list apresentado anteriormente neste trabalho.
Por ser, além de uma atração turística, um lugar que serve como base para o
Exército Brasileiro, também apresenta algumas particularidades quanto a sua
recepção. Para chegar à Fortaleza o visitante primeiramente é necessário passar
pela primeira entrada, supervisionada e controlada por soldados que ficam apostos
em uma cabine no local.

FIGURA 79: Primeira entrada da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói
Fonte: Acervo próprio

Após percorrer aproximadamente 500 metros, o visitante deve passar pela
segunda entrada da fortaleza, tendo nesta, caso esteja de carro, informar a soldados
do exército brasileiro a numeração da placa do veículo e apresentar documento de
identificação pessoal.

106

FIGURA 80: Segunda entrada da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói
Fonte: Acervo próprio

Após percorrer aproximadamente outros 500 metros finalmente se chega à
Fortaleza de Santa Cruz da Barra, onde há um estacionamento com vagas bem
demarcadas, porém sem nenhuma vaga preferencial reservada ao público
deficiente. Próximo ao estacionamento se encontra o guichê de atendimento ao
público, onde é possível comprar os ingressos para a visita ao espaço interior da
fortaleza. O balcão não é adaptado e não havia no local nenhum folheto informativo
disponível em Braille.

FIGURA 81: imagem panorâmica do estacionamento da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio

Na área exterior da fortaleza existem espaços para acomodação do público
que não deseja somente visitar o seu interior onde também ficam expostos antigos
canhões. Alguns destes canhões ficam um nível mais baixo do que as calçadas. Em

107

todos existem rampas, porém para o espaço de um dos canhões em questão a
rampa tem sua inclinação mais elevada do que o recomendado pelas normas
técnicas da ABNT de acessibilidade, mas possui corrimão e escada como acesso
alternativo, em nenhum destes meios é utilização alguém tipo de sinalização visual
ou táteis. No acesso ao outro canhão a rampa é totalmente irregular, além de sua
inclinação ser mais elevada do que o recomendado, a rampa não possui nem
corrimão para apoio e nem sinalização visual e tátil.

FIGURA 82: Rampa área externa da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio

Na área externa da fortaleza encontram-se dói locais destinados também a
alimentação de pessoas, porém o restaurante principal não é aberto aos visitantes
da fortaleza, funciona somente para realização de eventos no local. A melhor opção
ao público que desejar usar destes serviços é o snack bar onde é feita a venda de
lanches. O balcão do snak bar não é adaptado e o mesmo não possui cardápio em
Braille.
Ao se iniciar a visita guiada por um soldado do exército brasileiro na área
interior da fortaleza percebe-se logo de inicio que a rocha natural muitas vezes
mescla com o chão do local, o que acarreta uma dificuldade a mais na locomoção
para pessoas com mobilidade reduzida.
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FIGURA 83: Chão de rocha próximo a entrada da área interna da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio

A Capela Santa Barbára, construída a mais de 400 anos na área interna da
fortaleza também é uma atração na visita guiada. Na sua porta de entrada e ainda
existe um pequeno degrau, sem sinalização e sem rampa.

FIGURA 84: Degrau sem adaptação da porta de entrada e saída da Capela Santa Bárbara
Fonte: Acervo próprio
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Seguindo a visita, o grupo é levado a um local destinado a apreciar a bela
vista da Baia de Guanabara e ouvir um pouco mais da história do lugar. Este local
está um nível acima do chão, o acesso a ele se dá através de uma rampa, que
apesar de estar sem sinalização e a inclinação recomendada pela ABNT possui
corrimão e barras de apoio ao redor.

FIGURA 85: Rampa e corrimão na área interna da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio

Em seguida o grupo é conduzido para conhecer o local onde originalmente e
desde então estão apostos a maior parte dos canhões da fortaleza, Para chegar a
este local é necessário descer algumas escadas estreitas onde seus degraus
parecem ser esculpidos nas rochas da fortaleza. Tais escadas não possuem
sinalização visual e tátil, nem corrimão e metragem correta.
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FIGURA 86: Escada na Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio

Para o grupo conhecer o local das antigas celas da fortaleza se faz
necessário descer por algumas rampas naturais das rochas. Nesta passagem não
se encontra nenhum corrimão para apoio nem sinalização cabível.

FIGURA 87: Rampas área interna da Fortaleza de Santa Cruz da Barra
Fonte: Acervo próprio
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Em todo o percurso, inclusive na área externa da fortaleza, não se vê
nenhum tipo de piso tátil, nem disponibilidade de mapas táteis e áudio guia. Nenhum
dos guias do local tem capacitação em libras, a língua dos sinais e não existe em
suas construções qualquer elevador, seja ele comum ou adaptado.

3.1.3 Museu do Ingá

Figura 88: Museu do Ingá em Niterói
78
Fonte: Web site Cultura.rj

A visita de pesquisa de campo ao Museu do Ingá foi realizada no dia 17 de
outubro de 2013. Local possui estacionamento gratuito para seus visitantes, porém
aos que visitam o local a pé e principalmente as pessoas com deficiência já
encontram dificuldades logo na entrada, uma rampa, a mesma por onde sobem os
carros, tem a inclinação mais elevada do que o recomendado pela ABNT, além de
não possuir corrimão para apoio e sinalização, é calçada com pedras portuguesas.
A recepção e entrada para os visitantes que desejam conhecer o interior do
palácio localiza-se na parte de trás do museu, o que ocasiona aos visitantes terem
que passar pelo jardim do palácio para chegar até este local. O jardim é uma bela e
78

Disponível em: http://www.cultura.rj.gov.br/fotos-espaco/museu-do-inga> Acesso em: 25, maio, 2014
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agradável área do museu, e possui em seus desníveis de solo rampas para o
conforto do público usuário de cadeira de rodas, porém estas não possuem
sinalização visual e tátil para o público que se faz necessário esta disponibilidade.

FIGURA 89: Jardim do Museu do Ingá
Fonte: Acervo próprio

A recepção conta com uma ampla área do museu, em seu piso térreo, onde é
feita a identificação dos visitantes em um livro de dados e é possível ter informações
sobre o local a ser conhecido. O balcão da recepção do museu não é adaptado,
porém sua baixa altura permite perfeitamente total visibilidade para uma pessoa
sentada. Entre os folhetos informativos disponíveis no balcão não existia nenhum
em Braille. No Museu do Ingá não existe o serviço de visita guiada.

FIGURA 90: Recepção do Museu do Ingá
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Fonte: Acervo próprio

No piso térreo, próximo a recepção, é onde também estão localizados os
banheiros sociais do museu, estes contam com um sanitário feminino, um masculino
e um sanitário unisex adaptado para as pessoas deficientes, porém segundo as
normas técnicas da ABNT de acessibilidade este espaço não se encontra totalmente
acessível a este público específico, tendo em vista a ausência de alguns
instrumentos fundamentais, como a instalação de campainhas, alarmes ou
interfones, além disso, a sinalização utilizada não é a correta.

FIGURA 91: Porta e sinalização do banheiro adaptado do Museu do Ingá
Fonte: Acervo próprio
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FIGURA 92: Interior do banheiro adaptado do Museu do Ingá
Fonte: Acervo próprio

As salas das exposições situam-se do segundo piso, onde seu acesso de dá
unicamente através de uma escada branca em granito em formato curvilíneo. Esta
sem corrimão adequado e sinalização cabível, segundo as normas técnicas a ABNT
de acessibilidade.

FIGURA 93: Escada do Museu do Ingá
Fonte: Acervo próprio

No piso superior estão as salas abertas para visitação, onde algumas delas
estão em situação de desníveis no solo e alguns degraus são usados para diminuir
esta diferença, sem utilização de rampas auxiliares, os degraus se encontram sem
sinalização visual e tátil e sem barras de apoio.
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FIGURA 94: Degraus entre as salas do Museu do Ingá
Fonte: Acervo próprio

Durante todo o percurso no Museu do Ingá não foi visto a utilização de pisos
táteis, nem mapas táteis, nem o serviço de áudio guia. Até o dia da realização da
visita nenhum dos funcionários do museu era capacitado em libras, a língua dos
sinais. O prédio não possui qualquer elevador, seja ele comum ou adaptado. No
local também não oferece nenhum serviço destinado à alimentação para seus
visitantes.

3.2 PERCEPÇÕES COM BASE NOS DADOS COLETADOS

Pode-se afirmar, com base nos dados coletados a partir do roteiro de
observação utilizado na pesquisa de campo, que de acordo com o primeiro item
referente à limpeza todos os pontos turísticos visitados contemplaram positivamente
a sua apresentação.
Quanto ao segundo item do roteiro, todos os pontos turísticos disponibilizam
estacionamento para seus visitantes, porém nenhum deles possui vaga preferencial
para o público com deficiência. No entanto o MAC, o único dentre os pontos
turísticos que não possui seu estacionamento em sua área interna, disponibiliza
vagas em sua entrada para embarque e desembarque de passageiros em que uma
delas é sinalizada e preferencial para pessoas com deficiência.
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Quanto ao terceiro item do roteiro referente à metragem e conservação das
calçadas

dos

pontos

turísticos,

todos

os

locais

visitados

contemplaram

positivamente o quesito avaliado.
De acordo com o quarto item do roteiro, referente à conservação, metragem e
sinalização das rampas, nenhum dos pontos turísticos visitados contemplam
totalmente este quesito. Como se pode observar nas imagens anteriores, algumas
vezes se faz necessário uma rampa e esta não está disponível, algumas vezes sua
angulação a torna impossível para utilização independente de pessoas que fazem
uso de cadeira de rodas e em sua grande maioria das vezes não há sinalização
adequada nem corrimão para apoio. Tais características avaliadas fazem com quem
nenhum local visitado atenda seus visitantes de maneira correta de acordo com este
quesito, baseando-se a Norma 9050:2004 da ABNT.
Quanto ao quinto item, referente à metragem das portas de passagem nos
espaços internos dos pontos turísticos visitados, todos os locais contemplaram
positivamente este quesito, ou seja, se depender apenas da metragem das portas
destes locais, as pessoas usuárias de cadeira de rodas poderão circular sem
problemas nestes pontos turísticos.
Quanto à utilização de pisos táteis, sexto item do roteiro de observação, tanto
direcionais quanto de alerta, nenhum dos pontos turísticos visitados da cidade de
Niterói contempla totalmente este quesito.
Em relação às escadas, sétimo item apresentado no roteiro, de acordo com
sua sinalização baseado-se pela Norma 9050:2004 da ABNT nenhum dos pontos
turísticos contempla este quesito.
Quanto aos sanitários adaptados, oitavo item do roteiro, todos os pontos
turísticos disponibilizam pelo menos um sanitário destinado ao público de pessoas
com deficiência, porém segundo as normas técnicas da ABNT, estes sanitários não
estão completamente adaptados, sendo assim, nenhum dos pontos turísticos
visitados não comtempla positivamente este quesito.
O nono item do roteiro, referente aos elevadores adaptados, baseando-se na
Norma NBR NM 313:2007 da ABNT, foi atendido apenas no edifício do Teatro
Popular de Niterói. No MAC também há disponível um elevador para uso de pessoas
cadeirantes, porém este não é adaptado. O Museu do Ingá não atende a este
quesito, embora se faça necessário. A Fortaleza de Santa Cruz também não dispõe
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de um elevador adaptado, porém levando em consideração sua estrutura
arquitetônica, não se faz necessário este serviço.
Quanto à recepção dos pontos turísticos avaliados, todos os pontos atendem
ao quesito, porém apenas o Museu do Ingá e o MAC possuem em sua recepção o
balcão com uma altura acessível para os deficientes físicos.
Em relação aos locais destinados para a alimentação dos visitantes, apenas o
Museu do Ingá não possui em sua área interna um ponto destinado a este fim.
Porém apenas o Bistrô do MAC trabalha com cardápios em Braille, o Bistrô do
Caminho Niemeyer e a lanchonete da Fortaleza de Santa Cruz não atendem a este
quesito.
Quanto aos quesitos mapas táteis, audioguias e intérprete de libras, nenhum
dos pontos turísticos avaliados oferece estes serviços aos seus visitantes

3.2.1 Tabela representativa dos dados coletados na pesquisa

Quanto à existência dos quesitos: S para Sim e N para Não;
Quanto a contemplação destes quesitos: OK para os que contemplam positivamente
e X para os que não contemplam positivamente;

Limpeza

Teatro

Memorial

Popular

FON MAC

Museu

Fortaleza

Roberto

do

de Santa

Silveira

Ingá

Cruz

OK

OK

OK

OK

OK

OK

S

S

S

S

S

S

X

X

X

X

X

X

S

S

S

S

S

S

-Metragem

OK

OK

OK

OK

OK

OK

-Conservação

OK

OK

OK

OK

OK

OK

S

S

N

S

S

S

X

X

-

X

X

X

OK

X

-

X

X

X

Estacionamento
- Vagas preferenciais
Calçadas

Escadas
-Sinalização
-Corrimão
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Rampas

S

S

S

S

S

S

OK

OK

OK

OK

OK

X

-Angulação

X

OK

X

X

X

X

-Corrimão

X

X

X

X

X

X

Portas acessíveis

S

S

S

S

S

S

Sanitários
adaptados
corretamente
segundo
ABNT
Elevadores adaptados

N

N

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

Recepção

S

S

S

S

S

S

X

X

X

OK

OK

X

Local para alimentação

S

S

S

S

N

S

-Cardápio em Braille

X

X

X

OK

-

X

-Balcão adaptado

X

X

X

X

-

X

N

N

N

S

N

N

- De alerta

-

-

-

X

-

-

-Direcional

-

-

-

-

-

-

Planos/mapas táteis

N

N

N

N

N

N

Audioguias

N

N

N

N

N

N

Intérprete de Libras

N

N

N

N

N

N

-Conservação

-Balcão adaptado

Piso Táteis
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi abordada neste trabalho a acessibilidade nos pontos turísticos da cidade
de Niterói para pessoas portadoras de necessidades especiais sob a perspectiva da
hospitalidade urbana. A pesquisa levou em consideração deficiências que interferem
na mobilidade humana, por isso apenas foram levadas em consideração a
deficiência física, auditiva e visual.
De uma forma generalizada, pôde-se entender que a hospitalidade urbana é o
bem receber e acolher tanto os visitantes na cidade como seus próprios moradores.
Se uma cidade é bem planejada, estruturada, urbanizada e governada ela será uma
boa cidade para todos os seus habitantes, logo esta cidade também estará pronta
para receber seus visitantes e suprir suas necessidades, sejam estas pessoas
portadoras de necessidade especiais ou não.
Vale ressaltar a importância de se considerar a diversidade humana no
momento da elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos, quando se pensa
que uma parcela significativa da população é portadora de alguma deficiência
percebe-se como a inclusão desse público é importante para o turismo local e o
quanto problemas atuais referentes a barreiras arquitetônicas poderiam ter sido
extintos se houvesse tido um planejamento arquitetônico com este fim.
No que se refere à legislação brasileira em apoio as pessoas com dificiência
pode-se dizer que esta é bem extensa. Diversas leis, normas e decretos em vigor
foram desenvolvidos a fim de garantir a acessibilidade para essas pessoas, tanto em
espaços públicos quanto em edificações de uso privado. Porém, talvez por falta de
fiscalização regrada, muitos locais percam “o interesse” no cumprimento diante de
tais regras.
Através da avaliação no desenvolvimento deste trabalho, as observações
apontaram que nenhum dos pontos turísticos visitados garante totalmente a
acessibilidade tangível a esse público em especial, dificultando a inclusão dessas
pessoas nesses locais. Tal descumprimento não é apenas um problema legal, mas
também econômico, cultural e principalmente social. Social porque ter respeito às
condições físicas de cada um e ter assegurado a acessibilidade em qualquer
ambiente é fundamental para a qualidade de vida do ser humano, logo se inclui os
moradores desta cidade e seus visitante. Cultural porque sem a garantia dessas
condições o público PNE sofre com a dificuldade de frequentar esses locais,
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tornando-se quase inviável experiências e aprendizagem. E econômico porque uma
cidade que consegue se arquitetar pensando não apenas no crescimento do seu
turismo local, mas também em seu desenvolvimento e qualidade, tende a atrair mais
turistas a longo prazo, contribuindo positivamente diretamente a indústria hoteleira e
comércio local.
Tanto o Caminho Niemyer, o MAC o Museu do Ingá e a Fortaleza de Santa
Cruz não estão totalmente preparados para receber visitantes portadores de
necessidades especiais. Embora se perceba diversas características que auxiliam
na acessibilidade para essas pessoas em suas dependências, está longe se poder
ser considerado o ideal.
Recentemente, em novembro de 2014, a prefeitura de Niterói apresentou um
projeto de obras na cidade que tem a intensão de tornar as praias do município
acessíveis a deficientes físicos, o projeto se chama “Praia sem Barreiras”. É uma
feliz notícia saber que os governantes demonstram interesse em tornar ambientes
comuns da cidade acessíveis para os deficientes, porém levanta também
questionamentos sobre a falta desta mesma preocupação quanto aos pontos
turísticos já existentes.
Não se pode negar o fato de que adaptar espaços tombados como patrimônio
requer além de burocracias, estudos rigorosos para não comprometer a estrutura
oficial, porém desde que o espaço seja aberto ao público, deverá sim haver uma
preocupação em não deixar ninguém de fora por falta de dispositivos de acesso.
Para finalizar, pôde-se dizer que Niterói para se adequar ao conceito do autor
Grinover quanto a cidade hospitaleira ainda terá que passar por mudanças e
implementar serviços e objetos em seus pontos turísticos para receber e acolher
melhor as pessoas com necessidades especiais assegurando seus direitos de ir e vir
com segurança, independência e autonomia nesses locais avaliados.
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APÊNDICE A

Roteiro de observação auxiliador nas pesquisas de campo aos pontos turísticos da
cidade de Niterói: Caminho Niemeyer (Memorial Roberto Silveira, Fundação Oscar
Niemeyer, Teatro Popular de Niterói e o Museu de Arte Contemporânea), Museu do
Ingá e Fortaleza de santa Cruz da Barra.
1. Limpeza:
(

)

Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
________________________________________________________
2. Estacionamento
(

)Sim

(

)

Não

(

)

Não

a) Vaga preferencial:
(

)Sim

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Recepção
OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Calçada
a) Metragem correta
(

)Sim

(

)

Não

b) Conservação
OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Rampas
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(

)Sim

(

)

Não

(

)

Não

c) Metragem correta
(

)Sim

d) Conservação
OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Portas

a) Metragem correta
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Local para alimentação
(

)Sim

(

)

Não

a) Acesso:
OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Balcão adaptado:
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
c) Cardápio em Braille
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
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8. Sanitários
(

)Sim

(

)

Não

(

)

Não

a) Sinalizados
(

)Sim

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
b) Adaptado
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
9. Piso tátil

a) Direcional
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
b) De alerta
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Escadas

a) Sinalizadas
(

)Sim

b) Corrimão

(

)

Não
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(

)Sim

(

)

Não

(

)

Não

11. Elevadores adaptados
(

)Sim

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
12. Planos e/ou mapas táteis
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Intérprete de libras
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________
14. Áudio guia
(

)Sim

(

)

Não

OBS:____________________________________________________________
_________________________________________________________

