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1. RESUMO: A atual pesquisa busca refletir sobre a acessibilidade como uma 

interface facilitadora. A pesquisa focou a acessibilidade em um espaço urbano no 

município de Barra Mansa. Foi realizado um levantamento bibliográfico em meio físico e 

eletrônico. Para a coleta de dados utilizou-se a observação e o registro de imagens. Os 

resultados quantitativos demostram que dos 23 pontos com necessidade de rampas de 

acesso apenas um estava correto; 9 estavam irregulares e 13 pontos não continham 

rampas. 

2. INTRODUÇÃO 

Para que as edificações sejam consideradas acessíveis, os engenheiros devem incluir 

em seus projetos especificações contidas na Norma Brasileira ABNT NBR 9050/15, que 

trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Desta forma estarão atendendo também à Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. A proposta do conceito de Desenho 

Universal torna possível o acesso aos locais ao maior número de pessoas com algum 

tipo de necessidade especial e não apenas àqueles com deficiências. 

Como estudo de caso para a verificação do atendimento à NBR 9050/15 delimitou-se 

uma área de grande circulação no Centro do município de Barra Mansa.  A partir da 

observação, do registro de imagens do local e da experiência na simulação de uma 

necessidade especial gerou-se dados cujos resultados preliminares serão 

apresentados na Seção 4. 

3. OBJETIVOS 

Sensibilizar os discentes para o estudo da temática acerca da acessibilidade e da 

mobilidade urbana como interface facilitadora. Compreender a importância do conceito 

do Desenho Universal visando atender ao proposto na legislação que orienta o 

atendimento às demandas atuais de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. Como objetivos específicos temos: Estudar a legislação 

pertinente à temática que trata da acessibilidade. Definir um local no município de Barra 

Mansa para a realização do estudo de caso. Levantar dados e informações sobre o 

local. Propor alterações que atendam ao conceito de Desenho Universal. Analisar 

criticamente as possibilidades de aplicação do conceito de Desenho Universal em áreas 



urbanas pré-existentes. Desenvolver maquete que possibilite demonstrar fisicamente a 

adequação desse espaço ao conceito do Desenho Universal.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa aplicada com abordagem quali-quantitativa de objetivos 

exploratório e descritivo. Envolveu procedimentos tais como: pesquisa bibliográfica em 

meios físico e eletrônico e levantamento de informações sobre uma área (estudo de 

caso) no município de Barra Mansa. Para a coleta de dados adotou-se a observação, a 

simulação e o registro de imagens. Para a análise quantitativa foram estabelecidos 

critérios classificadores dos tipos de alterações necessárias no local estudado. A partir 

dos resultados quantitativos será realizada uma análise qualitativa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o intuito de criar espaços acessíveis ao maior número de pessoas possível, é 

preciso que alguns critérios sejam praticados na construção civil. No caso de rampas de 

acesso devemos obedecer aos limites de inclinação dispostos na tabela1 (ABNT NBR 

9050) em conjunto com a equação a seguir: i=(hx100)/c. Em que, i é a inclinação (%); h 

é a altura do desnível; c é o comprimento da projeção horizontal. 

Tabela 1: Dimensionamento de rampas novas construções. 

Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa  

(i ,%) 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa (h, m) 

Número máximo de segmentos de 

rampa 

5,00 (1:20) 1,50 Sem limite 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25(1:16) 1,00 Sem limite 

6,25(1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

Fonte: ABNT NBR 9050 15 

No caso de reformas, onde procuramos uma adequação de um acesso já existente, 

pode ocorrer de não ser possível aplicar os dimensionamentos da Tabela 1. Neste caso 

podem ser utilizadas as dimensões encontradas da Tabela 2. 

 

 

 



Tabela 2: Dimensionamento de rampas construções existentes 

Inclinação admissível em cada 

segmento de rampa  

(i ,%) 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa (h, m) 

Número máximo de segmentos de 

rampa 

8,33 (1:12) ≤ i < 10,0 (1:10) 0,20 4 

10,0 (1:10) ≤ i <  12,5 (1:8) 0,075 1 

Fonte: ABNT NBR 9050 15 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira visita à Barra Mansa ocorreu em 30 de abril para o reconhecimento do local. 

Após constatar a precariedade da acessibilidade no Centro do município, decidiu-se por 

delimitar o percurso de 1 Km que se inicia na Rodoviária e finaliza no Colégio Nossa 

Senhora do Amparo. Considerou-se apenas o lado esquerdo da calçada de pedestres 

(lado da rodoviária) para fins de levantamento de dados acerca das condições de 

acessibilidade. Foram identificados diversos problemas como a ausência de rampas, 

guarda-corpo e piso. A seguir apresentam-se os resultados quantitativos preliminares 

encontrados para as rampas de acesso.  

6.1. Análise Quantitativa  

A ausência de rampas de acesso ao longo do trajeto foi notória, além disso, quase 

todas as rampas existentes estavam em condições precárias, com o pavimento 

danificado ou a inclinação não atendia a NBR 9050. De acordo com o Gráfico 1, 

mostram-se que dos 23 pontos com necessidade de rampas de acesso apenas um 

estava correto; 9 estavam irregulares e 13 pontos não continham rampas. Nos outros 

cinco não havia rampa. Outro problema encontrado foi em relação ao guarda corpo que 

de um total de dez, sete não existem e os outros três estão irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1: Resultado para Rampas de Acesso 

 

Fonte: Autores 

Percebe-se a partir destes dados iniciais a demanda em alterações no ambiente a fim de 

proporcionar conforto, segurança e dignidade nos espaços públicos urbanos. Outros dados 

estão em fase de tratamento e apuração. 

6.2.  Análise Qualitativa 

A análise qualitativa encontra-se em fase de elaboração. 

7.  FONTES CONSULTADAS 

CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMENTADA. 

RESENDE, A. P. C.; VITAL, F. M. P. (Coord.). Brasília. 2008. Disponível em 
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-

das-pessoas-com-deficiencia-comentada. Acesso em 01/02/2016. 
LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência). Disponível em 

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=169153&tp=1. Acesso 
em 01/02/2016. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Pressupostos para a construção de um projeto escolar 
democrático. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13563. Acesso em 03/02/2016. 
  

ABNT NBR 9050. NORMA BRASILEIRA de 11/10/2015. Disponível em 
http://www.inclusive.org.br/?p=28434. Acesso em 01/02/2016. 
 

http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=169153&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=169153&tp=1
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=169153&tp=1
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13563
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13563
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13563
http://www.inclusive.org.br/?p=28434
http://www.inclusive.org.br/?p=28434
http://www.inclusive.org.br/?p=28434

