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1 RESUMO 

A acessibilidade é um instrumento crucial à promoção de inclusão social e de 

igualdade de direitos. Em meio aos profusos conceitos de acessibilidade, destaca-se 

atualmente o crescente debate em torno das condições de mobilidade urbana de 

pessoas portadoras de deficiência. O Código Brasileiro de Trânsito – CTB (1997) em 

seu Anexo I conceitua calçada como “parte da via, normalmente segregada e em nível 

diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres 

e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e 

outros fins”. Portanto, nesse estudo são analisadas dimensões, sinalização, presença 

de equipamentos de acessibilidade, obstáculos e estado de conservação das 

calçadas de uma área delimitada na região central da cidade de Mogi Guaçu – SP. 

Os resultados parciais, organizados em tabelas e mapas, são comparados com as 

diretrizes da NBR 9050/2015. 

2 INTRODUÇÃO 

As calçadas de grande parte das cidades brasileiras encontram-se em péssimas 

condições de conservação e parâmetros. Uma simples avaliação visual indica que 

grande parte das calçadas é imprópria para o tráfego de pedestres, seja pela 

existência de obstáculos, dimensões insuficientes para a livre circulação, bem como 

má conservação e/ou utilização de materiais inadequados à sua construção 

(FERREIRA; SANCHES, 2005). 

Ante aos problemas citados, a colaboração dos profissionais da Construção Civil, 

sobretudo do Engenheiro Civil, é imprescindível à formulação de soluções que 

proporcionem igualdade de acesso, qualidade de vida e dignidade a todos os cidadãos 

sem exceção. 

3 OBJETIVOS 

O presente trabalho visa mensurar as dimensões e analisar as condições de uso das 

calçadas da Região Central do Município de Mogi Guaçu – SP. 

Os objetivos específicos são: 

• Medir larguras total e de faixa livre das calçadas; 

• Medir inclinação transversal das calçadas; 

• Medir dimensões e inclinações de rampas de acesso às calçadas; 



• Apontar a existência de rampas de acesso e de piso tátil para deficientes 

visuais; 

• Apontar a presença de degraus, obstáculos e avaliar o estado de 

conservação das calçadas; 

Confrontar os dados obtidos em campo com as diretrizes dispostas na NBR 9050 de 

2015. 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em um recorte da região central do município de Mogi Guaçu 

– SP. O recorte foi dividido em trechos de rua, cada um compreendido entre duas 

intersecções, numerados a partir de 1 (um). O sentido adotado foi a ordem crescente 

da numeração predial, tendo sempre os números ímpares à esquerda, chamados de 

LADO A, e os números pares à direita, chamados de LADO B. Em cada trecho serão 

escolhidos três pontos de medição, um em cada extremidade e um no centro do 

trecho. 

Os dados de análise visual, relativos ao estado de conservação, serão classificados 

em uma escala de 1 (um) a 3 (três), seguindo a seguinte ordem: 

1 – péssimo; 2 – regular; 3 – ótimo. 

Os dados mensuráveis, tais como larguras e inclinações, receberão a classificação de 

“atende” ou “não atende”, de acordo com a NBR 9050/2015. A presença ou ausência 

de rampas de acesso às calçadas e de pisos táteis serão computadas 

quantitativamente. 

5 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PARCIAIS 

Foram analisados dois trechos da Rua Paula Bueno, Centro, Mogi Guaçu – SP. 

Utilizou-se de instrumentos profissionais de medição, como trena, nível e régua 

metálica. 

A pesquisa de campo apresentou os seguintes resultados: 

 

Trecho 1 – Lado A Ponto de medição Norma 

Dimensões do passeio 1 2 3 

Largura Total (m) 2,28 2,20 2,22 atende 



Largura da Faixa Livre 

(m) 

1,53 1,55 1,52 atende 

Inclinação Transversal 

(%) 

4,5 3,5 4,0 Não 

atende 

Avaliações visuais 

Presença de piso tátil Não 

Presença de rampas de acesso Não  

Obstáculos degraus, equipamentos urbanos e 

vegetação invadindo a faixa livre 

Estado de conservação 2 (regular) 
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