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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo principal analisar as condições de acessibilidade na cidade 

de Ituiutaba - MG, sobretudo no que tange aos equipamentos urbanos localizados nos espaços 

públicos, principalmente ruas, calçadas e áreas públicas livres da sua área mais central. Do 

ponto de vista teórico, buscamos fundamentar nossa reflexão acerca da temática abordada a 

partir da discussão sobre os processos de estruturação do espaço urbano, espaço público, 

centralidade, acessibilidade e mobilidade, cidades médias, dentre outros, visando à 

fundamentação necessária para uma melhor articulação entre teoria e empiria. Para melhor 

definir nosso recorte empírico foram feitos levantamentos documentais, registros fotográficos 

e mapeamento da área pesquisada. Os objetivos específicos elencados foram: análise da 

sinalização das ruas e calçadas, assim como suas condições para a circulação, seja de veículos 

ou de pedestres; diagnóstico das calçadas das vias centrais quanto às suas condições estruturais; 

além do mapeamento e análise dos instrumentos de acessibilidade nas vias centrais e acesso aos 

estabelecimentos e áreas públicas. Para tal, foram utilizadas diversas metodologias, estas, em 

grande maioria, tendo como base principal a norma NBR 9050/2004 da ABNT, a fim de 

comparar com a realidade encontrada. Os resultados obtidos apontam para o fato de que na 

cidade de Ituiutaba - MG, as condições adequadas de acessibilidade urbana são mínimas, devido 

à falta de instrumentos essenciais para que as pessoas possam ter acesso, permanecer e circular 

com segurança e independência pelo espaço público urbano. Assim, propõe-se a criação de 

instrumentos baseados nas leis vigentes, normas da ABNT, planos diretores e códigos 

municipais, para uma fiscalização mais intensa dos órgãos responsáveis, ou que ao menos 

façam cumprir as leis já existentes. Também diante dos resultados aqui evidenciados, espera-

se que, o poder público desenvolva projetos voltados para a mobilidade urbana e acessibilidade, 

implantando instrumentos e equipamentos, e/ou reformando ou adaptando os já existentes 

dentro dos padrões e normas, para que assim, garantam o acesso das pessoas ao espaço urbano 

de forma mais igualitária. 

 

Palavras-Chave: Acessibilidade; Espaço Público; Ituiutaba-MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work had as main objective to analyze the conditions of Accessibility in the city of 

Ituiutaba-MG, especially with regard to urban facilities located in public spaces, mainly Streets, 

Sidewalks and public areas free from its most central area. From the theoretical point of view, 

we seek to support our reflection on the themes addressed from the discussion about the 

processes of structuring of urban space, public spaces, centrality, accessibility and mobility, 

medium-sized cities, among others, seeking the necessary basis for a better articulation between 

theory and empiricism. To better define our empirical clipping were made documentary 

surveys, photographic records and mapping the area searched. The specific objectives listed 

were: analysis of signaling from the streets and sidewalks, as well as its conditions for the 

circulation of vehicles or pedestrians; diagnosis of the sidewalks of central pathways as their 

structural conditions; In addition to mapping and analysis of accessibility tools in Central 

pathways and access to establishments and public areas. To this end, several methodologies 

were used, these, in great majority, having as main base NBR 9050/2004 of ABNT standards, 

in order to compare with the reality found. The results point to the fact that in the city of 

Ituiutaba-MG, appropriate urban accessibility conditions are minimal, due to the lack of 

essential instruments so that people can have access, stay  

and circulate with security and independence by the urban public space. Thus, it is proposed 

the creation of instruments based on laws, standards ABNT, master plans and municipal codes, 

for a more intense supervision bodies responsible, or that at least do comply with existing laws. 

Also on the results here highlighted, it is hoped that the public authorities develop projects on 

urban mobility and accessibility, deploying instruments and equipment, and/or renovating or 

adapting existing ones within the standards and norms, that thereby, ensure the access of people 

to the urban space of more egalitarian form.  

 

Key-Words: Accessibility; Public Space; Ituiutaba-MG. 
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  APONTAMENTOS INICIAIS 

 

 

O tema mobilidade urbana que atualmente é muito discutido no contexto das cidades, 

principalmente àquelas que sediaram os jogos da Copa do Mundo no Brasil 2014, evento este 

que, devido ao volume de pessoas provenientes de todo o mundo, demandou uma série de obras 

para facilitar a circulação de veículos e a acessibilidade de pessoas aos estádios e principais 

pontos turísticos das cidades sedes, considerando, sobretudo, que este será um dos legados que 

o evento deixará.  

A acessibilidade está incluída nesta mobilidade, que muito além de pensarmos em 

torcedores é necessário refletirmos sobre as pessoas no seu cotidiano, que as mesmas 

necessitam de uma cidade acessível, ou seja, a população tem necessidade de se deslocar pela 

cidade para os diversos fins, desta forma, a temática sobre acessibilidade urbana é interessante 

à sociedade como um todo. Ela é condição básica para a circulação independente e confortável 

de todo ser humano pela cidade, tanto para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, 

idosos e gestantes, bem como, para aquelas que circulam sem nenhuma dificuldade, ou seja, a 

cidade precisa ser pensada de forma universal quanto a sua estrutura, “assim, o ambiente 

acessível é benefício para todos. Ele é essencial para que as pessoas possam desfrutar e usufruir 

da cidade de maneira igualitária, sem exclusões” (MOREIRA; RIBEIRO FILHO; ALVES, 

2012, p. 189). 

Nas cidades grandes o fluxo tanto de veículos, como o de pessoas é intenso, o que faz 

com que as vias de circulação, ruas, calçadas e espaços públicos, sejam locais em que a 

circulação se torna complicada em determinadas situações como no trânsito. Para as pessoas 

com deficiência a influência do trânsito nas ruas se reflete nas calçadas, local de circulação das 

pessoas, assim as calçadas devem estar em boas condições para comportar e oferecer segurança 

e fluidez no deslocamento de todas as pessoas sem distinção, sem barreiras, de forma 

independente e confortável, promovendo o acesso universal para que todas as pessoas tenham 

acessibilidade à cidade. 

Nas cidades médias, apesar do índice demográfico ser bem menor que nas grandes 

cidades, os problemas quanto à acessibilidade também existem, porém nestas cidades, devido 

ao seu tamanho, teoricamente seria mais fácil de solucionar ou mitigar os problemas de 

circulação gerados pela falta de acessibilidade, mas não é o que acontece. Enquanto ao número 
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de pessoas que migram para estas cidades em busca de serviços e comércio, qualidade de vida, 

estudo ou trabalho, vem aumentando, dessa forma, o espaço urbano necessita de adequações 

constantes e, principalmente, de acessibilidade. 

Considerando tais pressupostos, esta pesquisa se justifica devido ao crescimento 

demográfico na cidade de Ituiutaba-MG, principalmente nos últimos sete anos, com a 

implantação de um campus avançado da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e do 

Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), além da expansão da indústria canavieira, 

combinando com a vinda de muitos estudantes e de trabalhadores, oriundos de outras cidades e 

regiões, aspectos que corroboram para a expansão da cidade, via processo de produção do 

espaço urbano.  

Este fenômeno ocasionou um aumento da população urbana, o que consequentemente 

causou um “inchaço” nas demandas por escolas, serviços de saúde, transporte e comércio, desta 

forma as ruas centrais tiveram sua paisagem modificada, principalmente no trânsito, ocorrendo 

engarrafamentos, e filas nos semáforos. Nas calçadas a circulação também perpassa pela falta 

de conforto, principalmente para as pessoas com algum tipo de deficiência. Com os programas 

do governo de habitação, muitos conjuntos habitacionais foram construídos, a maioria deles 

afastados do centro da cidade, o que dificulta o acesso destas pessoas a cidade, conforme Santos 

(2007): 

Há, em todas as cidades, uma parcela da população que não dispõe de condições para 

se transferir de casa em que mora, isto é, para mudar de bairro, e que pode ver 

explicada a sua pobreza pelo fato de o bairro de sua residência não contar com serviços 

públicos [...] obrigando os residentes a importantes despesas de transporte (SANTOS, 

2007, p.11).  
 

Tendo assim extrema dificuldade de se locomoverem para realizar suas rotinas 

cotidianas, dependendo do transporte público, o qual é alvo de muitas críticas na cidade, por 

suas ineficiências como: atrasos, rotas muito longas, desconfortáveis, e por não atender a todos 

os bairros da cidade. Ou seja, necessita urgentemente de uma transformação no sistema, visto 

que a cidade não é a mesma de 35 anos atrás, quando a mesma empresa iniciou suas atividades, 

ou seja, uma necessidade do estreitamento das relações público e privado, no sentido de 

fornecer mobilidade e acessibilidade a todo cidadão. 

Nas calçadas o número de pedestres1 também aumentou, principalmente na área central 

onde se localizam os principais pontos de comércio, órgãos públicos e serviços. Dessa forma, 

                                                 
1 Neste caso quando utilizamos o termo Pedestres, estamos nos referindo a todas as pessoas que circulam pelas 

calçadas, e que no momento não estão na condição de motoristas. 
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as calçadas necessitam estar em boas condições para a perfeita circulação das pessoas e 

acessibilidade, sem nenhum obstáculo, além de seguir minimamente determinados requisitos 

como estarem adaptadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

através da Norma Brasileira (NBR) 9050/2004 e as leis vigentes quanto à acessibilidade. 

Portanto, a produção do espaço urbano é concomitante ao cotidiano das pessoas, que 

necessitam se locomover para suas mais várias atividades, e as ruas e calçadas são as vias para 

esse deslocamento, se tornando indispensável à fluidez e conservação dos mesmos. Diante do 

exposto, o presente trabalho teve por objetivo principal analisar as condições de acessibilidade 

urbana na cidade de Ituiutaba-MG, sobretudo no que tange aos equipamentos urbanos 

localizados nos espaços públicos, principalmente ruas, calçadas e áreas públicas livres da sua 

área mais central. Para tanto, alguns objetivos específicos foram elencados nas perspectivas:  

análise da sinalização das ruas e calçadas, assim como suas condições para a circulação de 

veículos ou de pedestres; diagnóstico das calçadas das vias centrais quanto às suas condições 

estruturais; além do mapeamento e a análise dos instrumentos de acessibilidade nas vias centrais 

e acesso aos estabelecimentos e áreas públicas. 

Pormenorizando e no sentido de tornar mais didática nossa reflexão, a presente pesquisa 

foi estruturada a partir da divisão em três capítulos, além de uma seção introdutória e 

considerações finais.  

O primeiro capítulo se refere aos “procedimentos metodológicos” no qual é realizada 

uma apresentação dos processos executados ao longo da pesquisa, a saber: levantamento 

bibliográfico teórico/conceitual para base da reflexão referente à temática; justificativa sobre a 

escolha da área de pesquisa; levantamento de dados através de pesquisa em sites e órgãos 

públicos; apresentação da metodologia própria para pesquisa de campo, e posteriormente  

sistematização dos dados levantados; descrição, discussão dos resultados alcançados e 

elaboração final do texto. 

O segundo capítulo apresenta uma discussão acerca dos fatores teóricos e conceituais 

sobre a temática trabalhada, apresentando uma reflexão baseada em estudos já realizados por 

diversos pesquisadores referentes a determinados conceitos como: espaço urbano; 

acessibilidade e mobilidade urbana; relação centro-centralidade; espaços públicos; legislação; 

normas da ABNT e desenho universal. 

Por fim, o terceiro capítulo, intitulado de “mobilidade e acessibilidade urbana na cidade 

de Ituiutaba-MG”, apresenta a análise e o diagnóstico geral das ruas, calçadas e áreas públicas. 
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Primeiramente, apresentamos os aspectos relacionados às vias de circulação, precisamente o 

leito carroçável (ruas), onde analisamos o Transporte Coletivo Urbano (TCU), e o 

comportamento do trânsito em geral, bem como os equipamentos urbanos inerentes a estes 

espaços, como semáforos, segurança e sinalização das vias tanto para veículos quanto para 

pedestres. Em seguida, fizemos uma abordagem sobre as calçadas, realizando um diagnóstico 

em relação às condições atuais das mesmas, pois sendo o local nato do pedestre, é 

imprescindível a boa qualidade deste espaço. Dessa forma, analisamos as medidas, se a largura 

das calçadas oferece conforto e independência para que as pessoas circulem por ela. Depois, foi 

analisado no espaço das calçadas a presença de barreiras e obstáculos que se tornam entraves 

para o movimento cotidiano do cidadão em seu deslocamento, portanto ser livre de barreiras. 

Nesse sentido, procuramos identificar os tipos de barreiras existentes, para que as mesmas 

possam futuramente ser removidas, ou no sentido de amenizar determinados problemas de 

acesso. 

Outro ponto analisado foram as condições estruturais, se sua superfície possui pisos 

adequados, como os antiderrapantes e firmes, e também quanto às irregularidades, ou seja, 

investigamos as calçadas identificando buracos, desníveis, pedras soltas, elevações, dentre 

outros, sendo que a presença destes podem causar acidentes, daí a importância da identificação 

e discussão para resolver estes problemas. 

Por último, abordamos os instrumentos de acessibilidade, estes são um conjunto de 

equipamentos e ações que visam à promoção do acesso universal para as pessoas sem exclusão. 

Assim neste âmbito foram analisados os instrumentos tanto na calçada como na rua, discutimos 

sobre a existência e as condições de: rampas de acesso; sinalização tátil, visual e sonora; vagas 

de estacionamento nas vias públicas para pessoas com mobilidade reduzida; e quanto ao acesso 

aos estabelecimentos (órgãos públicos e de serviços, e comerciais), todos estes itens foram 

analisados quantitativamente e qualitativamente, e se os mesmo estão em consonância com as 

leis vigentes e com as normas estabelecidas pela ABNT através da NBR 9050/2004. Quanto as 

irregularidades encontradas nos instrumentos, algumas indicações e sugestões sobre como 

poderiam ser tratadas, adaptadas ou corrigidas, foram um dos aspectos apresentados como 

contribuição. 
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CAPÍTULO 1 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

“A mobilidade e acessibilidade urbana são condições básicas para a circulação, deslocamento e acesso das 

pessoas no âmbito do espaço urbano por meio dos diferentes meios de transportes e da infraestrutura viária, que 

devem possibilitar o ir e vir de todos”  

Vitor Ribeiro Filho; Priscilla Alves; Lidiane Aparecida Alves (2012, p. 165). 

 

 

 

                                                                            Elevador no transporte público coletivo 
                                                                                        Ituiutaba-MG 

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                 Rampa de acesso 
                                                        Ituiutaba-MG 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Sinalização tátil na Praça Getúlio Vargas 
                                                                                                                    Ituiutaba-MG 

 

 

                                  

     Imagens por: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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No sentido de tornar mais didático e compreensível o caminho por nós percorrido no 

decorrer do processo de pesquisa, enfatizamos parte específica do trabalho para esclarecer os 

procedimentos metodológicos e as técnicas utilizadas. Não como um processo contínuo e 

retilíneo, mas enfatizando os meandros e obstáculos na difícil relação teoria e prática. Dessa 

forma, para desenvolvimento desta pesquisa, alguns procedimentos foram utilizados, como 

segue. 

Visando melhor atender os objetivos propostos nesta pesquisa, se fez necessário utilizar 

diversos procedimentos metodológicos. Em um primeiro momento foi realizada a pesquisa 

bibliográfica acerca da temática abordada, com o objetivo de obter um embasamento teórico 

sobre os conceitos e processos de estruturação do espaço urbano, espaço público, centralidade, 

acessibilidade e mobilidade, cidades médias, dentre outros, visando à fundamentação necessária 

para uma melhor aplicação no trabalho de campo, assim como a articulação entre teoria e 

empiria. Assim foram consultados, livros, artigos científicos, cartilhas, normas, leis, 

monografias, teses e dissertações, os quais foram lidos e posteriormente discutidos. Além, é 

claro, da parte de levantamento, cadastramento e mapeamento da área central; caracterização 

da área de estudo e funções do espaço público (ruas, calçadas e espaços livres). Um trabalho 

exaustivo com a busca dos dados e informações que foram fundamentais, não somente no 

sentido de registros, mas, de elementos essenciais para a compreensão das diferentes formas de 

usos e acesso à cidade e, sobretudo, aos bens e espaços públicos.  

 

1.1 – O município de Ituiutaba-MG 

 

O município de Ituiutaba (Figura 1), localizado especificamente no Pontal do Triângulo, 

região não reconhecida oficialmente pelo IBGE e pertencente à mesorregião do Triângulo 

Mineiro, e a cerca de 700 Km de distância da capital do Estado, Belo Horizonte. O município 

que polariza a microrregião geográfica de Ituiutaba, composta por mais cinco municípios, sendo 

eles: Cachoeira Dourada; Capinópolis; Gurinhatã; Ipiaçu e Santa Vitória. Tomando por base os 

dados demográficos, a população total estimada da microrregião é de 150.109 habitantes, da 

qual somente o município de Ituiutaba possui 102.020 habitantes (IBGE, Estimativa 2013). 

Deste universo, mais de 90% reside na zona urbana em um território de 2.598,046 Km2 
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Sobre os aspectos físicos/ambientais, o local pertence aos domínios do Cerrado, 

possuindo clima tropical quente e úmido, com duas estações bem definidas, verões quentes e 

chuvosos, e invernos amenos e secos. 

 

Figura 1 – Ituiutaba-MG: Localização do município e do perímetro urbano. 

 
Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Tomando como base alguns aspectos econômicos, observamos em Oliveira (2003), que 

a economia do município teve seu apogeu baseado na cultura do arroz, e que contribuiu para o 

melhoramento do espaço urbano: 

As décadas de 1950/60 foram, especificamente para o município de Ituiutaba, o 

período áureo economicamente, tanto que ele fica conhecido nacionalmente pelo título 

de “Capital do Arroz”. Com base no capital originado pelo arroz, a cidade começou a 

melhor equipar-se com serviços de água, energia elétrica, comércio e serviços 

diversificados, expansão de loteamentos urbanos e novas atividades, que iria 

beneficiar a população, que crescia vertiginosamente nesse período (OLIVEIRA, 

2003, p. 15). 

 

Nas décadas de 1970/1980 o município de Ituiutaba, que naquele momento era “ex-

capital do arroz”, passa por uma transição de sua economia para o setor agropecuário, se 
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instalando na cidade indústrias de leite em pó e de beneficiamento do leite, além de frigoríficos. 

Conforme ressalta Oliveira (2003): 

Após a década se 1970/80, os municípios da Microrregião de Ituiutaba passaram a 

investir numa economia voltada ao setor leiteiro e de carnes; serviços foram adaptados 

em função desse novo rural; técnicos e instituições de pesquisa ganharam relevância, 

tais como Embrapa, Emater, Universidade do estado de Minas Gerais-UEMG, entre 

outros. Em 1976, Ituiutaba foi privilegiada com a instalação de uma fábrica de leite 

em pó da Nestlé, responsável, posteriormente, por mudanças relevantes nesse setor, 

envolvendo os produtores regionais. Empresas e cooperativas de menor porte também 

dividiam o mesmo espaço em Ituiutaba no ramo de laticínios, além de frigoríficos que 

absorviam a área de corte bovina e suína (OLIVEIRA, 2003, p. 91). 

 

Nas últimas duas décadas, novos agentes econômicos incorporam as atividades em 

variados setores no município de Ituiutaba, constituindo assim a sua base econômica, conforme 

Nascimento e Melo (2009): 

Nas últimas três décadas, instalaram-se em Ituiutaba agentes econômicos vinculados 

ao setor agroindustrial, especificamente, por meio do processamento de leite e carne. 

Recentemente, destaca-se a instalação de novos agentes econômicos ligados à 

expansão do setor sucroalcooleiro e também de importantes empreendimentos 

econômicos e equipamentos urbanos associados às instituições de ensino. Considera-

se que, os agentes econômicos são de grande importância para o desenvolvimento dos 

municípios e das cidades. No caso específico de núcleos urbanos, a presença e atuação 

desses relacionam-se diretamente com as funcionalidades desempenhadas e com seus 

papéis na rede urbana (NASCIMENTO e MELO, 2009, p. 3). 

 

Apesar de Ituiutaba apresentar um crescimento industrial não muito expressivo, exerce 

uma centralidade, destacando-se pelo grau de importância nos setores de comercio e de 

prestação de serviços, com ênfase para a área de saúde e do ensino superior, com destaque para 

este último, que está se intensificando com a implantação da UFU e do IFTM, atendendo toda 

uma rede de municípios da região que ela polariza.  

Desta forma, Ituiutaba nos últimos anos, teve um aumento da população residente, sendo 

que no ano de 2010, a população total do município era 97.171 habitantes e de acordo com a 

estimativa do IBGE (2013) a população atual é de 102.020 habitantes. Fato este que pode ser 

explicado devido à presença de trabalhadores nas usinas de açúcar e por estudantes na cidade. 

A população estudantil a cada ano vem aumentando e provavelmente aumentará ainda mais 

com a estadualização da Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT) em Universidade do Estado 

de Minas Gerais (UEMG), atraindo assim um número maior de estudantes, devido a oferta de 

novos cursos e também pela gratuidade dos mesmos. 
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1.2 – Áreas de pesquisa 

 

Com o crescimento populacional aumenta o fluxo de pessoas circulando no espaço 

urbano e principalmente na área central da cidade, que conforme Alves e Ribeiro Filho (2012), 

possui significativa magnitude como forma espacial. Localizada, geralmente, na parte 

mais antiga da cidade, ela é facilmente reconhecida no tecido urbano por uma série de 

fatores, dentre os quais se destaca a sua complexidade funcional (devido à alta 

diversidade na concentração de comércio e serviços) (ALVES e RIBEIRO FILHO, 

2012, p. 85). 
 

E ainda, sobre a área central de Ituiutaba, Teixeira e Oliveira (2011) reforçam que,  

A área central de Ituiutaba apresenta uma complexidade e diversidade em sua 

dinâmica e funcionalidade que se deve em muito a esta monocentralidade, uma vez 

que comporta atividades e serviços que atende a diversas camadas da sociedade e 

também aos diversos aparelhos públicos que nesta área se localizam e presta seus 

serviços a toda comunidade. O que, portanto justifica o forte fluxo de pessoas e 

veículos que circulam diariamente por esta área da cidade (TEIXEIRA e OLIVEIRA, 

2011, p. 24). 
 

As áreas centrais geralmente são resultantes da história inicial de uma cidade, onde 

localizavam as primeiras atividades comerciais e assim os serviços no seu interior (SPOSITO, 

2001b). Em Ituiutaba, o bairro Centro fisicamente falando é muito extenso tendo 

majoritariamente áreas residenciais, assim existe um centro dentro do bairro centro, ou seja, 

uma subdivisão, melhor explanada por Ribeiro Filho (2004), 

O núcleo central pelo uso mais intensivo do solo e pela maior concentração das 

atividades sociais e econômicas, sobretudo, de comercio e serviços. É uma área de 

decisões, na qual estão localizados os escritórios centrais, as sedes de empresas e 

instituições governamentais. […] A zona periférica é caracterizada pelo uso semi-

intensivo do solo com uma diversidade interna, apresentando ampla escala horizontal, 

ali há, atividades que necessitam de maior espaço para o seu funcionamento, estando 

também vinculadas ao núcleo central. […] essas atividades beneficiam-se das 

facilidades de acesso que a área central oferece em relação ao conjunto da cidade 

(RIBEIRO FILHO, 2004, p. 38). 

 

No centro de Ituiutaba, conforme Teixeira e Oliveira (2011) nos mostra na figura 2, a 

existência da área central e sua zona periférica, na qual ainda existe um misto de residências e 

comércios, é possível identificar o núcleo central. Sendo o local de atração por estar ali 

localizados o poder público, o comércio e os estabelecimentos bancários. Ainda no interior do 

núcleo central, é possível identificar uma área definida como hard core, onde as atividades se 

intensificam, exercendo assim uma centralidade, e de acordo com Sposito (2001b):  

Em síntese, enquanto a localização, sob a forma de concentração de atividades 

comerciais e de serviços revela o que se considera como central, o que se movimenta 

institui o que se mostra como centralidade. Duas expressões da realidade urbana que 

articulam com pesos diferenciados as dimensões espacial e temporal desse espaço 

(SPOSITO, 2001b, p. 239). 
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Figura 2 – Delimitação da área central e do Hard Core de Ituiutaba. 

 
Fonte: Teixeira e Oliveira (2011, p. 20). 

 

Diante do exposto, o recorte espacial ou a área principal de pesquisa2 deste trabalho 

(Figura 3), contemplam as vias dentro do limite do núcleo urbano consideradas como o hard 

core3. Estas vias foram definidas por suas características já acima descritas, e que de acordo 

com Teixeira e Oliveira (2011), nesta área se concentra com mais intensidade as atividades de 

comércio e serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Esta área foi definida para analisar a maior parte do trabalho, as calçadas e todos os seus componentes quanto à 

acessibilidade, bem como o acesso aos estabelecimentos. Demais elementos foram pesquisados fora do centro, 

como na análise de praças públicas, ruas e avenidas, órgãos públicos, dentre outros. 
3 Abrangemos a área com mais um quarteirão, o trecho da Avenida 17 entre as ruas 18 e 20. 
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Figura 3 – Delimitação da área principal de pesquisa. 

 
Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Nas ruas e calçadas desta área ocorre uma intensa circulação de pessoas atraídas pela 

centralidade exercida por suas atividades, portanto o alvo da pesquisa no que tange às calçadas, 

concentra-se nas Avenidas 7, 9, 9A, 11, 13 e 17, e as Ruas 20 e 22. Porém, outras ruas como as 

da área do núcleo central também foram analisadas, entretanto, só quando analisamos outros 

elementos em especial tais como: vias de circulação, faixas de pedestres, vagas para 

estacionamentos, dentre outros. Ressaltando que ainda analisando a acessibilidade urbana, em 

outros locais fora do recorte espacial, inclusive fora do núcleo central, foram pesquisados por 

serem de extrema importância no que tange a circulação de pessoas e automóveis, porém, estas 

áreas estão distribuídas por toda a cidade, sendo analisadas pontualmente neste trabalho. 

 

1.3 - Trabalho de campo 

 

Através de pesquisa de campo, primeiramente visitamos as áreas definidas, a partir daí, 

foram feitos croquis dos locais para facilitar o desenvolvimento da pesquisa. 

Quanto as vias de circulação (leito carroçável ou pista de rolamento pela qual os veículos 

transitam), primeiramente foram levantados dados estatísticos (frota veicular e dados 

demográficos), posteriormente em campo, através de observação e análise da dinâmica do 
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trânsito (circulação de veículos e pessoas), sistema de sinalização das vias (semáforos e faixas 

de pedestres), e dos estacionamentos nas vias públicas. 

No que diz respeito a avaliação das calçadas e dos instrumentos de acessibilidade, 

utilizou-se como base norteadora, os procedimentos de observação e análise, principalmente 

tendo como parâmetro as normas recomendadas pela ABNT através da NBR 9050/2004 

(acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), além de consultas 

de apoio em guias, manuais, cadernos e cartilhas (prefeituras, CREA’s, ONG’s, associações e 

ministério das cidades), para analisar as condições atuais das vias, calçadas e demais áreas 

públicas, e se as mesmas oferecem condições adequadas de circulação para a população.  

Desta forma, afim de verificarmos se as calçadas estão em conformidade com as 

recomendações da ABNT, percorremos a área estudada aferindo medidas, fotografando, 

observando e analisando a circulação de pessoas e veículos, e os equipamentos urbanos 

existentes. Foram levados em consideração os seguintes elementos: rampas de acesso (ou 

rebaixamento de guias); estrutura das calçadas (piso e irregularidades) e medidas (espaço livre 

para circulação de pessoas); barreiras (bancas, mesas e cadeiras, postes, telefones públicos, 

árvores, toldos, pontos de ônibus, materiais de construção, dentre outros); acesso aos 

estabelecimentos comerciais e órgãos públicos e de serviços; sinalização visual e tátil. 

 

Metodologias para a pesquisa de campo 

 

Para melhor desenvolvimento das pesquisas em campo, foi desenvolvido um 

procedimento metodológico próprio, utilizando diversas metodologias que foram 

adaptadas/readaptadas para o estudo de caso desta pesquisa, cada uma de acordo com a 

necessidade que cada conjunto de elementos analisados requisitava, norteados principalmente 

pela NBR 9050/2004 da ABNT, leis, guias e cartilhas. Assim iremos a seguir, relatar de forma 

sintética cada uma delas, pois o quadro 1 com o procedimento metodológico completo utilizado, 

está disposto no final deste item. 

 

Vias de circulação 

Nas ruas do centro de Ituiutaba dentro do recorte espacial foi observada a dinâmica e 

comportamento do trânsito, se atentando para os seguintes elementos: faixas de pedestres; 

semáforos; demais instrumentos de acessibilidade; e circulação de veículos, realizando 
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anotações e registros fotográficos, e posteriormente, realizadas análises e comparações de 

acordo com as leis e normas estabelecidas. 

 

Calçadas 

Quanto ao diagnóstico das calçadas, primeiramente, foram avaliados os seguintes itens: 

arborização e paisagismo; dimensões (medição da largura); condições estruturais (tipo de piso 

e irregularidades); e barreiras (obstáculos na via de circulação), foram analisados nesta parte, 

pois a calçada deve estar em primeiro lugar com boas condições para que possa ser acessível. 

 A análise de arborização e paisagismo, no trecho em questão, foi observado a incidência 

de árvores, canteiros, gramados, ornamentos, bancos, dentre outros relativos a 

paisagismo e arborização, atribuindo notas de acordo com a quantidade encontrada. 

 Para mensurar as dimensões das calçadas, foram percorridas todas as vias da área de 

pesquisa com o intuito de saber a largura da calçada (desde o meio-fio até o limite do 

afastamento frontal) em cada quarteirão, sendo estes divididos em três partes (esquina 

1, meio, esquina 2). Desta forma, o resultado se aproxima da realidade, sobretudo, no 

sentido de que posteriormente foi gerado um mapa com a representação e classificação 

com as medidas das calçadas da área pesquisada. 

 As condições estruturais foram divididas em duas partes, sendo a primeira em relação 

ao tipo de piso das calçadas, com o objetivo de saber se os mesmos oferecem segurança 

na circulação das pessoas, pois se o piso é muito liso tem-se o risco de escorregões. 

Assim no pavimento defronte cada lote, o piso foi molhado com água e depois foi pisado 

e esfregado, com o intuito de comprovar se o mesmo é escorregadio ou não. Com estas 

categorias foi gerado um mapa com os resultados de cada lote em cada via. Quanto as 

irregularidades, analisamos as calçadas adaptando a metodologia do Portal Mobilize 

Brasil (2012) procurando identificar buracos, desníveis, degraus, pedras soltas e 

imperfeições, que interferem e/ou impedem a circulação das pessoas, e de acordo com 

a porcentagem de irregularidades encontrada em cada quarteirão foram dadas notas 

(0,2,4,6,8,10) para cada um. Por fim, um mapa das irregularidades foi gerado. 

 Para identificar as barreiras fixas e dinâmicas nas calçadas, utilizou-se de observação e 

anotação dos obstáculos encontrados nas vias percorridas, posteriormente estes foram 

analisados e discutidos, no sentido de constatar se atrapalham ou não na circulação das 

pessoas pela via. 
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Instrumentos de acessibilidade 

Os instrumentos que promovem ou deveriam promover a acessibilidade investigados nesta 

pesquisa são: rampas de acesso; comunicação e sinalização; vagas de estacionamento; e o 

acesso aos estabelecimentos, os mesmos foram analisados tanto no espaço da calçada como na 

via de rolamento. 

 As rampas foram analisadas em cada esquina da área de pesquisa e também em outras 

áreas do centro. Primeiramente foi observada a existência das mesmas nestes locais e 

também quantificadas, depois se havia continuidade do outro lado da calçada e se as 

mesmas estavam dispostas na faixa de pedestres, posteriormente, cada rampa foi 

analisada, de forma a constatar se as mesmas possuíam as medidas, inclinações, 

sinalizações e posicionamentos corretos recomendados pela NBR 9050/2004 da ABNT. 

E, por fim, de posse dos dados, foi gerado um mapa com a localização e com as rampas 

que estão em consonância com as normas. 

 Quanto a sinalização visual e sonora foram percorridas ruas e calçadas e observada a 

existência de semáforos para pedestres com instrumentos que emitam bip´s ou sons que 

alerte as pessoas quanto a movimentação de veículos, bem como giroflex ou luminoso, 

além, das faixas horizontais. Já a sinalização tátil, procuramos identificar nas calçadas 

a existência de sinalização tátil de qualquer espécie, como em todos os locais acima já 

observados. Para todas as sinalizações identificadas, foi feita anotação e fotografia, 

depois foram quantificadas e qualificadas, e analisadas para comprovar se estavam de 

acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2004. 

 Para identificar as vagas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, 

foram percorridas as ruas do recorte espacial e algumas adjacências destas, observando 

a existência dessas vagas regulamentadas nas vias públicas. A identificação das vagas, 

era realizada por observação e analises, onde era anotada sua localização e registro 

fotográfico dos aspectos interessantes. Posteriormente, foi feita quantificação e 

qualificação, realizando uma análise se estas vagas estavam de acordo com as normas 

da ABNT NBR 9050/2004, quanto ao desenho das linhas, cores, medidas, rampas de 

acesso e sinalização (vertical e horizontal), então uma representação cartográfica foi 

elaborada com a localização das vagas e suas características. 

 Em fim, foi pesquisada a condição de acesso aos estabelecimentos, assim percorremos 

as vias, quarteirão por quarteirão, observando as entradas dos órgãos públicos e de 
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serviços, e também de comércio em geral, qualificando-os de acordo com a classificação 

estabelecida (nivelada, degrau, sem acesso, adaptada, adaptada incorreta) de forma que 

estes definem se o estabelecimento é acessível ou não. Após a qualificação dos dados 

foi elaborado uma representação cartográfica com os locais e sua classificação. 

 

1.3 – Descrição, discussão dos resultados e elaboração final do texto 

 

Após aplicados os procedimentos metodológicos, foi possível apresentar e discutir o 

estudo de caso como o resultado da pesquisa proposta. Neste, apresentamos um panorama das 

condições atuais da acessibilidade urbana em Ituiutaba. 

A seguir, foi elaborado o texto final do trabalho, apresentando as conclusões e sugestões 

para melhoria dos problemas encontrados no centro de Ituiutaba-MG, bem como em outras 

áreas da cidade, contribuindo assim para a discussão no âmbito do espaço urbano. 
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Quadro 1 – Síntese do procedimento metodológico. 

Vias de Circulação 

e seus elementos 

Metodologia: Observar a dinâmica e comportamento do trânsito, se atentando para os seguintes elementos: faixas de pedestres; 

semáforos; demais instrumentos de acessibilidade; e circulação de veículos. Realizando anotações e registros fotográficos, e 

posteriormente fazer análise do que foi observado. 

DIAGNÓSTICOS DAS CALÇADAS 

1 – Arborização e 

Paisagismo 

 

Analisar o trecho em questão, observar a incidência de árvores, canteiros, gramados, ornamentos, bancos, dentre outros relativos a 

paisagismo e arborização. 

 

Metodologia: 

Atribuir notas de acordo com as condições encontradas no campo, a saber, os critérios de avaliação (Mobilize Brasil, 2012): 

Nota 0: Calçada árida, sem nenhum tratamento paisagístico (+ 71% de problemas);  

Nota 5: Calçada com algumas árvores e canteiros gramados (de 1 a 70% de problemas);  

Nota 10: Calçada bem arborizada, com canteiros, de plantas e flores, dotada de bancos para descanso e espelhos de água (0% de 

problema). 
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1 – Dimensões 

(medidas) 

 

A ABNT através da NBR 9050/2004 admite no mínimo de 1,20 metros para a largura aceitável para calçadas sendo recomendáveis 

1,50 metros, para uma circulação mais confortável. Diante disso, analisamos a largura das calçadas. 

 

 

 

Metodologia: 

 

Percorrer as calçadas com uma fita métrica, trena ou qualquer instrumento para medidas, e executar a medida da largura (do meio-fio 

até o limite do afastamento frontal do prédio) anotando o resultado, e registrar com fotos os casos que julgar necessário. 

No caso específico em que, as calçadas apresentarem dimensões diferentes em um mesmo quarteirão, dividir em 3 pontos distintos 

(Esquinas 1, no meio, e Esquina 2), desta forma a representação se aproxima mais da realidade. 

 

De posse dos dados, fazer uma classificação das medidas através de cores distintas, para os quarteirões sejam representados através de 

um mapa (Figura 15, p. 77, deste trabalho) de acordo com as dimensões encontradas. 

 

Exemplo de classificação do mapa:  

Vermelho - abaixo de 1,50 metros; Marrom - de 1,51 a 2,50 metros; Roxo - de 2,51 a 2,99 metros; Verde - de 3,00 metros acima. 
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2 – Condições 

Estruturais 

(Tipo de piso e 

Irregularidades) 

As calçadas devem estar em condições adequadas para que as pessoas possam circular sob as mais diversas situações em segurança e 

independência. 

 

Tipo de piso: a qualidade e que tipo de piso está pavimentado nas calçadas influencia na qualidade e conforto das pessoas que 

utilizam as calçadas, não podem ser lisos ou escorregadios. 

 

Irregularidades: aquelas que interferem ou impedem o deslocamento das pessoas nas calçadas, causando tombos, tropeços, torções, 

trepidações, entraves, etc. 

 
Metodologia: 

 

- Quanto ao tipo de piso - percorrer as calçadas da área de pesquisa observando o tipo de material utilizado no piso e se os mesmos se 

tornam escorregadios quando molhados. Assim, a cada lote do quarteirão, o tipo de piso era observado e molhado com água, depois o 

mesmo era pisado e esfregado, analisando se o mesmo escorrega ou não. Posteriormente, os mesmos são classificados em: 

escorregadios; não escorregadios; ainda não escorregadios (pisos que atualmente não escorregam, mas futuramente se tornaram 

escorregadios); e Sem Calçada, os quais eram representados no mapa em cada lote do quarteirão (Figura 20, p. 82, deste trabalho). 

Para facilitar o trabalho de campo, ter em mãos o mapa dos lotes das vias a serem pesquisadas (Anexo A) 

 

- Quanto às irregularidades– percorrer as calçadas observando, analisando e anotando a existência de buracos, desníveis, pedras soltas, 

dentre outros encontradas nas calçadas, para esta análise utilizamos a metodologia do Portal Mobilize Brasil (2012), no qual se atribui 

notas (0,2,4,6,8,10) a cada quarteirão de acordo com a porcentagem de irregularidades encontradas no trecho analisado. Exemplo: nota 

0, calçada cheia de buracos, desníveis, e pedras soltas; nota 5, calçada com alguns desníveis e pequenos buracos; nota 10, para calçadas 

lisa, sem imperfeições, permitindo andar e rodar sem dificuldades. Para avaliar estes pontos, foi utilizada uma cadeira de rodas, e assim 

as notas foram atribuídas (Figura 23, p.85, deste trabalho). 
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3 - Barreiras 

 
As barreiras são todos aqueles obstáculos que de alguma forma impedem e /ou atrapalham a livre circulação das pessoas na calçada. 

 

 
 

Tipos de barreiras: barreiras fixas (que são permanentes) e barreiras dinâmicas (que são retiradas ou recolhidas constantemente). 

 

- Barreiras Fixas - postes, orelhões, vasos, lixeiras, árvores, hidrantes, placas, abrigo de ponto de ônibus (estes itens se tornam barreiras 

quando localizados fora da faixa de serviço), degraus, bancas de jornal, dentre outros. 

 

- Barreiras Dinâmicas -  barracas, mesas de bar, materiais de construção, obras, ambulantes, toldos, dentre outros. 

 

Metodologia: 

Percorrer as calçadas e observar a existência ou não de barreiras, onde as mesmas forem encontradas realizar registro fotográfico e 

pontuar sua localização, para análise posterior e discussão no texto. 

Se houver necessidades, pode-se fazer um mapa com a localização dos elementos encontrados. 
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INSTRUMENTOS DE ACESSIBILIDADE 

1 – Rampas de 

Acesso 

 

As rampas de acesso são rebaixamento de guias, nas quais são utilizadas para nivelar a calçada e a pista de rolamento, sendo utilizada 

por pessoas com mobilidade reduzida. 

 

 

 

Metodologia: 

Percorrer por todas as esquinas da área de pesquisa, e realizar observação, quando da existência das rampas, analisar se as mesmas se 

encontram de acordo com as recomendações e modelo da ABNT NBR 9050/2004, tais como: Sua localização; medidas e inclinação; 

continuidade (se existe uma rampa do outro lado em concordância); se estão em concordância com a faixa de pedestre; e existência de 

sinalização tátil. 

 

Realizar anotação da localização e características, registro fotográfico dos principais casos, de acordo com os resultados encontrados 

pode-se gerar um mapa (Figura 34, p. 99, deste trabalho) com a espacialidade, e das rampas que estão dentro das normas ABNT, para 

que posteriormente possa ser feita uma análise quantitativa e qualitativa deste instrumento em questão. 
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2 – Comunicação e 

Sinalização 

(Tátil, Visual e 

Sonora) 

As sinalizações são fundamentais como instrumento de acessibilidade, pois através delas a pessoa pode se orientar tanto para atravessar 

uma rua ou para notar a presença de algum mobiliário, principalmente as pessoas com deficiências. 

 

As sinalizações são utilizadas para direcionar, informar ou alertar um caminho, um local, uma travessia, entrada/saída de veículos, 

cruzamentos, dentre outros. As sinalizações pode ser: 

 

- Tátil (sendo estas de alerta, direcionamento ou braile); 

- Visual (giroflex ou instrumentos luminosos, semáforos para pedestres, faixas horizontais); 

- Sonora (instrumentos que emitem bip´s ou sons de alerta, semáforos para pedestres). 

 

 

Metodologia: 

 

- Quanto a sinalização visual – percorrer as ruas e calçadas e observar a existência de semáforos para pedestres, bem como as faixas 

horizontais, nas entradas/saídas de veículos observar a existências de giroflex ou qualquer instrumento que alerte as pessoas. 

 

- Quanto a sinalização sonora – percorrer as calçadas e observar a presença de instrumentos que emitam bip´s ou sons que alerte as 

pessoas quanto a movimentação de veículos em cruzamentos, semáforos e entrada/saída de veículos. 

 

- Quanto a sinalização tátil – percorrer as calçadas e identificar a existência de sinalização tátil de qualquer espécie, em todos os locais 

acima já observados. 

Para todas as sinalizações identificadas, anotar e fotografar, para serem quantificadas e qualificadas, analisando se as mesmas estão de 

acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2004. 
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3 – Vagas de 

estacionamentos 

(Para pessoas com 

mobilidade 

reduzida) 

 

A Lei Federal Nº 10.098 diz que nas áreas de estacionamento de veículos vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas 

próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, destinadas para veículos que sejam conduzidos ou que 

conduzam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

 
 

Metodologia: 

 

Percorrer todas as ruas do recorte espacial, observando a existência de vagas regulamentadas de qualquer espécie nas vias públicas 

reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, onde as mesmas forem encontradas, realizar uma análise nas mesmas, e observar se 

estas vagas estão de acordo com as normas da ABNT NBR 9050/2004, quanto ao desenho das linhas, cores, medidas, rampas de acesso 

e sinalização (vertical e horizontal), anotar a localização de cada uma e registrar fotograficamente os aspectos interessantes, 

posteriormente realizar a quantificação e qualificação, podendo ser gerado um mapa com a localização das vagas (Figura 46, p. 117, 

deste trabalho), e por fim, realizar uma análise geral das condição das vagas. 
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4 – Acesso aos 

estabelecimentos 

Os estabelecimentos comerciais, bem como os órgãos públicos e de serviços, devem oferecer acessos facilitados para as pessoas, como 

rampas e superfície nivelada. 

 

Metodologia: 

 

Para tal observação, podem ser definidas classificações, como a seguinte: 

 

Quanto ao Nível de Acesso: 

- Nivelada (quando a superfície da calçada é nivelada com a do estabelecimento) o acesso é feito com facilidade; 

- Degrau (quando existe um desnível ou degrau na entrada) dificulta mas não impede a entrada da pessoa no local; 

- Sem Acesso (quando existem muitos degraus e/ou um degrau muito alto) que impede a entrada de um cadeirante ou pessoa com 

dificuldade de andar; 

 

Quanto a adaptação de rampas: 

- Adaptado (rampa adaptada de maneira correta e não invadindo a calçada) o cadeirante entra com facilidade no local; 

- Adaptado incorreto (rampa adaptada de forma incorreta, muito inclinada e invadindo a calçada) dificulta a entrada do cadeirante e 

atrapalha a circulação na calçada. 

 

Para facilitar o trabalho de campo, ter em mãos o mapa dos lotes das vias a serem pesquisadas (Anexo B) 

Então, percorrer todas as vias da área de pesquisa, e observar em todos os estabelecimentos suas entradas, classificando-as de acordo 

com os critérios acima descritos, de posse dos dados, quantificar e qualificar o mesmo. Pose-se gerar um mapa com a localização dos 

estabelecimentos e sua classificação (Figura 50, p. 122, deste trabalho), para posterior análise e discussão a respeito. 

Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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CAPÍTULO 2 – REVISITANDO CONCEITOS E TEORIAS 

 

 

“Para a construção de uma cidade que atenda minimamente as pessoas, é necessário que as pessoas saibam que 

participam deste processo, na condição de sujeitos ativos e que só por meio da articulação entre os diversos 

agentes sociais é que poderá ser construída a cidade de todos os cidadãos, onde idealmente, se almeja viver” 

Ana Paula Crosara de Resende (2004, p. 150). 

 

 

“O espaço público é o lugar da vivência da liberdade, o lugar da sua discussão e o lugar onde se forja uma 

linguagem que a exprime. Uma condição fundamental para que essa comunicação se faça é, pois, a existência 

desse espaço de coabitação, de encontro e de diálogo. Diferentes práticas sociais demandam diferentes estatutos 

espaciais e a cidade e seus objetos apresentam uma imensa variedade de compartimentações que classificam e 

qualificam as ações e comportamentos” 

Paulo Cesar da Costa Gomes (2005, p. 252). 

 

 

Praça Cônego Ângelo (Praça da Prefeitura de Ituiutaba-MG) 
Imagem por: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Nesta etapa abordaremos alguns aspectos teóricos relacionados ao espaço urbano, centro 

e centralidade, acessibilidade e mobilidade urbana, legislação, desenho universal, normas da 

ABNT. Tal postura se faz necessário no sentido de fundamentar teoricamente e conceitualmente 

nosso trabalho, além de fornecer um balizamento norteador do processo de pesquisa. 

Primeiramente, antes de trazer uma reflexão sobre os conceitos e definições do espaço 

público urbano, nosso objetivo de estudo, de forma específica, faremos algumas considerações 

mais gerais sobre o espaço, tendo em vista a importância do mesmo no contexto dos trabalhos 

de cunho geográfico, embora seja um conceito abrangente e complexo, tanto para a ciência 

geográfica, como para outras ciências que utilizam desta categoria analítica. Compartilhamos 

da concepção que ao menos uma noção do mesmo é fundamental para nortear um trabalho na 

área de Geografia. Dessa forma, buscamos em Santos (2012), uma perspectiva importante para 

análise, pois para este autor o espaço deve ser considerado como, 

Um conjunto indissociável, de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e 

os anima, ou seja, a sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é 

independente da forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 

conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada 

qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização 

social (SANTOS, 2012, p. 30). 

 

Na mesma linha de raciocínio, Santos (1986, p. 17) apresenta outras concepções de que 

“o espaço é um sistema complexo, um sistema de estruturas, submetido em sua evolução à 

evolução de suas próprias estruturas” e “o espaço está em evolução permanente. Tal evolução 

resulta da ação de fatores externos e fatores internos”. Assim este autor deixa claro que o espaço 

está em constante movimento e em mutação, e levando em consideração a relação dos sujeitos 

sociais, afirma em que “é somente a relação que existe entre as coisas que nos permite realmente 

conhecê-las e defini-las. Fatos isolados são abstrações e o que lhes dá concretude é a relação 

que mantém entre si” (SANTOS, 1986, p. 15). 

Neste espaço em movimento, um espaço relativo, é que procuramos fazer uma reflexão 

sobre a cidade. De acordo com Oliveira (2013, p. 31) a cidade “é produto e catalizador do 

processo de urbanização; reúne no mesmo espaço-tempo as dinâmicas econômicas, sociais, 

culturais e políticas, tornando-se ambiente privilegiado para a reprodução da vida humana”. 

Neste espaço se dão as relações socioespaciais, assim Beaujeu-Garnier (1980, p. 17) ressalta 

que “o espaço, os habitantes, o papel das cidades, é tal a trilogia dos pontos de vista da geografia 

urbana”, ou seja, a cidade se torna uma das principais inquietações da geografia, portanto, 

destaque para a importância em estudá-la. De acordo com esta mesma autora, a cidade é o 
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elemento fundamental da organização do espaço, e ainda discorre sobre a percepção do 

geógrafo ao estudar a cidade: 

O geógrafo que inicia um estudo apercebe-se da cidade de diversas maneiras: por 

corresponder a um modo particular de ocupação do solo; por se reunir num espaço 

mais ou menos vasto, mas no entanto muito denso, grupos de indivíduos que vivem e 

produzem; a cidade pode ser dinâmica e prospera ou degradada e quase moribunda; é 

o nó de fluxos sucessivamente centrípetos ou centrífugos, de toda a natureza; em 

diversos graus e sob várias formas (BEAUJEU-GARNIER, 1980, p. 16) 

 

Diante das concepções básicas de espaço aqui expostas e da importância da cidade na 

organização deste, se faz necessário trazer para a discussão alguns conceitos relacionados ao 

espaço urbano, já que este é nosso objeto de pesquisa, pelo viés da análise dos espaços públicos. 

De acordo com Corrêa (2005) o espaço urbano é o conjunto de distintos usos da terra, assim 

temos, áreas centrais, de concentração comercial, serviços e gestão; distritos industriais; áreas 

residenciais; áreas de lazer, dentre outras, desta forma temos a organização espacial da cidade 

ou o espaço urbano fragmentado. E vai além, enfatizando que, 

o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas partes 

mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável. 

Estas relações manifestam-se empiricamente através de fluxos de veículos e de 

pessoas associados às operações de carga e descarga de mercadorias, aos 

deslocamentos quotidianos entre as áreas residenciais e os diversos locais de trabalho, 

aos deslocamentos menos frequentes para compras no centro da cidade ou nas lojas 

do bairro, às visitas aos parentes e amigos, e às idas ao cinema, culto religioso, praia 

e parques (CORRÊA, 2005, p.7), 

 

É importante destacar ainda, que na perspectiva deste autor, a articulação também se dá 

de forma menos visível, através das relações espaciais, como a prática do poder, decisões, 

salários, juros, dentre outros (CORRÊA, 2005). 

Desta forma, através das relações desenvolvidas pelo ser humano na cidade, seja ela 

qual natureza for, se dá através dos diversos usos deste espaço. Dessa forma, Lefebvre (1999) 

discorre que a atração da cidade se dá pelas relações: 

A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, noutros lugares: 

frutos e objetos, produtos e produtores, obras e criações atividades e situações. O que 

ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria tudo. Nada existe sem 

troca, sem aproximação, sem proximidade, isto é, sem relações (LEFEBVRE, 1999, 

p. 111). 

 

As relações estão presentes no espaço urbano e se manifestam através dos múltiplos 

usos do mesmo. Carlos (2007, p. 30) trata o uso como uma categoria, pois, “o espaço urbano 

representa, antes de mais nada, um uso, ou ainda, um valor de uso e desta maneira a vida se 

transforma, com a transformação dos lugares de realização de sua concretização”, o espaço 

urbano é onde a “prática sócioespacial” se manifesta através dos usos. E complementa que: 
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o uso tem um caráter local, ele contempla os trajetos e percursos que o cidadão realiza 

cotidianamente como condição de realização de sua vida enquanto manifestação dos 

atos mais banais – como ir ao trabalho diariamente, ir à feira, ao supermercado, visitar 

amigos e/ou familiares, e, estes momentos do uso aparecem como modos apropriação 

dos lugares da cidade, através do corpo humano (CARLOS, 2007, p. 14). 

 

Loboda (2008, p. 61 e 62), baseado na perspectiva de Carlos (2001) utiliza o termo 

“práticas sócioespaciais”, para se referir as ações cotidianas do cidadão, as quais assumem papel 

fundamental na apropriação sócioespacial do espaço urbano. Desta forma “as práticas são 

mediadoras da apropriação da cidade ou parte dela e, por conseguinte, dos seus lugares, incluso 

dos espaços públicos”. As práticas socioespaciais são os usos, as relações e as ações que as 

pessoas realizam no espaço público. Nesse sentido, as práticas sócioespaciais são importantes 

para análise do espaço público quando: 

a partir do momento que adquirem sentidos através dos usos efetuados, vivenciados e 

percebidos pelos diferentes sujeitos sociais, seja por meio das situações mais banais 

como o simples passar, ou, então, das práticas nas quais a interação do habitante com 

o lugar se mostra de forma mais contundente por meio da sua utilização e apropriação 

para necessidades diárias (LOBODA, 2008, p. 62). 

 

E ainda, Loboda (2008) completa: 

 
A princípio, a apropriação está atrelada a situações do dia-a-dia, do “uso” do espaço 

e do tempo. Pode estar representada no simples andar pela rua do bairro; no caminhar 

que leva ao trabalho, às compras ou à escola; pode ainda estar representada no uso da 

rua para brincadeiras infantis; na prosa com o vizinho que passa, ou simples no olhar 

pela janela (LOBODA, 2008, p. 62). 

 

Já, Lefebvre (1999, p. 111) se refere aos “signos do urbano” que são locais das relações 

das pessoas no espaço urbano, assim “são os signos da reunião: as coisas que permitem a 

reunião (a rua e a superfície da rua, pedra, asfalto, calçada etc.) e as estipulações da reunião 

(praças, luzes etc.)”, ou seja, desta forma se dá o uso do espaço urbano pelo viés do espaço 

público.  

Para Gomes (2005, p. 252), antes de mais nada “o espaço público é o lugar da vivência 

da liberdade, o lugar da discussão e o lugar onde forja uma linguagem que a exprime”, ou seja, 

o lugar das diferentes práticas sociais, da interação entre as pessoas. Sobre a existência e a 

importância da utilização dos espaços públicos na cidade de Ituiutaba e, o processo de interação 

dos moradores locais, Prado e Loboda (2011), destacam:  

uma interatividade social, econômica e cultural que modifica o dia-a-dia do citadino 

e, por consequência, uma melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do espaço 

urbano por meio dos espaços públicos e das relações que neles acontece por meio das 

práticas socioespaciais cotidianas (PRADO e LOBODA, 2011, p. 66). 
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Contribuindo sobre a importância do espaço público, Silva (2012) argumenta que,  

O espaço público desempenha relevante papel na qualidade de vida da população, por 

se constituir em espaço aberto, livre e acessível a todos, igualmente devido sua 

condição física de local das reuniões e encontros entre os diferentes grupos sociais. 

São nessas áreas de uso coletivo submetidas ao domínio, responsabilidade e cuidado 

do Estado onde ocorrem práticas sociais fundamentais à qualidade de vida da 

comunidade, entre outras, atividades desportivas, jogos, diferentes formas de 

convivência e de lazer (SILVA, 2012, p. 49). 

 

De acordo com Gomes (2002, p. 162), “o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, 

praça, rua, shopping, praia, qualquer tipo de espaço onde não haja obstáculo à possibilidade de 

acesso e participação de qualquer tipo de pessoa”. Embora ciente de que o termo “espaço 

público” é alvo de várias definições e entendimento, e por não ser objeto de discussão principal 

desta pesquisa, apenas nos atentaremos ao espaço público na perspectiva dos objetos de 

avaliação: vias públicas (ruas, calçadas) e espaços “públicos livres” (NUCCI, 2008, p. 32 e 33) 

(calçadão e praças) e as práticas socioespaciais que por ali se dão. 

Entretanto, existem outros vieses em relação ao espaço público, conforme Lima (2006, 

p. 63), e espaço público também pode ser entendido como “o lugar onde as afinidades sociais 

e as diferenças devem se submeter às regras da civilidade”, ou seja, o local da convivência e 

das relações humanas. Este espaço, para Gomes (2002) também: 

é o lugar dos conflitos, de problematização da vida social, mas, sobretudo é o terreno 

onde esses problemas são analisados e simplificados. Por um lado ele é a arena onde 

há debates e o diálogo; por outro, é um lugar das inscrições e do reconhecimento do 

interesse público sobre determinadas dinâmicas e transformações da vida social 

(GOMES, 2002, p. 164). 

 

Sobre a vida coletiva, Loboda (2008) argumenta que o espaço público é complexo, e 

com diferenças: 

No entanto, é também nessa mesma cidade, que se constitui a complexidade da 

convivência entre seus cidadãos, é nela que surgem as possibilidades da 

transformação desse espaço pluralizado e multifacetado em um grande “espaço 

público”, num ambiente da vida coletiva, viabilizando e incentivando a 

impessoalidade e a alteridade que deve orientar a coexistência entre os diferentes e as 

diferenças entre os citadinos (LOBODA, 2008, p. 148). 

 

De acordo com Narciso (2009, p. 266) através do espaço público pode surgir um espaço 

político, dessa forma “o espaço público é considerado como aquele que, dentro do território 

urbano tradicional (especialmente nas cidades capitalistas, onde a presença do privado é 

predominante), sendo de uso comum e posse coletiva, pertence ao poder público”. Enfim, 

quanto ao conceito de espaço público existem vários vieses, por estes existem diversas 
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definições sob variadas óticas, assim para o foco desta pesquisa, os objetos serão investigados 

a partir das ruas, calçadas e espaços públicos livres. 

As relações desenvolvidas pelas pessoas no espaço público, se dão através dos usos das 

vias e calçadas, pois, a cidade exprime modos de vida dinâmicos, seja pelos trajetos ou pelos 

lugares, que possibilitam as relações sociais nesse espaço público (LOBODA, 2008). 

 A concentração de pessoas vêm aumentando nos centros urbanos, provocando um 

“inchaço” nas grandes cidades, que na maioria das vezes não estão preparadas para receber um 

número considerável de pessoas, e não só nas cidades grandes, agora nas cidades médias esse 

fenômeno também ocorre. Um dos fatores associados a esse aumento demográfico nas cidades 

está relacionado ao domínio do campo pelo capital, o que corrobora para a saída do homem do 

campo para a cidade, conforme argumenta Lefebvre (1999): 

A concentração da população acompanha a dos meios de produção. O tecido urbano 

prolifera, estende-se, corrói os resíduos de vida agrária. Estas palavras, “o tecido 

urbano”, não se designam, de maneira restrita, o domínio edificado nas cidades, mas 

o conjunto das manifestações do predomínio da cidade sobre o campo (LEFEBVRE, 

1999, p. 17). 

 

Além dos processos através dos anos, com a queda da produção de arroz e como 

princípio da chegada da indústria do leite e outros na década de 1970, ocorre uma a migração 

das pessoas da zona rural para a cidade, fenômeno este que em 30 anos vem aumentando 

abruptamente, ao visto que em 2010 apenas 4,20% da população do município vive no campo 

(Tabela 1).  

Tabela 1 - Município de Ituiutaba: população total, urbana e rural (1970-2010). 

Censos População 

Total 

Áreas do Município 

Urbano Rural 

1970 64656 72,72% 27,28% 

1980 72240 87,73% 12,27% 

1991 84577 92,47% 7,53% 

2000 89091 94,12% 5,88% 

2010 97171 95,80% 4,20% 

2013 102020 - - 

Fonte: IBGE, Censos demográficos (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010); Estimativa (2013). 

Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Contudo, a cidade de Ituiutaba nos últimos anos teve um aumento na população 

residente, visto a presença de trabalhadores na indústria sucroalcooleira e por estudantes que, 

com a implantação da UFU e do IFTM na cidade no ano 2007, a cada ano vem dilatando a 

população estudantil. Diante disso, temos majoritariamente pessoas residindo na zona urbana 
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do município, conforme o quadro acima, no qual notamos a disparidade quanto à população 

residente nas duas áreas, que a desde a década de 1970 a diferença a cada Censo vem 

aumentando consideravelmente. 

Quanto ao recorte espacial desta pesquisa, o hard core do núcleo central de Ituiutaba, 

utilizamos aspectos teóricos sobre “centro e centralidade” para justificar a escolha da área, 

primeiramente se faz mister diferenciar o centro de centralidade, assim explica Sposito (2001b, 

p. 238), “se o centro se revela pelo que se localiza no território, a centralidade é desvelada pelo 

que se movimenta no território, relacionando a compreensão da centralidade, no plano 

conceitual, prevalentemente à dimensão temporal da realidade”, Sposito (2013, p. 73) também 

diferenciou centro de centralidade desta forma “as áreas centrais são, assim, espaços que 

ancoram a constituição de centralidades, mas não são a mesma coisa que elas” sendo que, 

o que é central é redefinido em escalas temporais de médio e longo prazo pela 

mudança na localização territorial das atividades. A centralidade é redefinida 

continuamente, pelos fluxos que se desenham através da circulação das pessoas, das 

mercadorias, das informações, das ideias e dos valores (SPOSITO, 2013, p. 73). 

 

Desta forma, podemos afirmar que, o centro é físico e a centralidade é simbólica. Como 

discorre Lefebvre (1999, p. 93) da atração exercida por um centro, e que este é o sine qua non 

para a existência das cidades, assim “não existe cidade, nem realidade urbana, sem um centro. 

Mais que isso: o espaço urbano se define, já dissemos, pelo vetor nulo; é um espaço onde cada 

ponto, virtualmente, pode atrair tudo para si tudo o que povoa as imediações: coisas, obras, 

pessoas”. 

Quanto à localização física do centro, Sposito (1991) discorre que, 

O centro não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre ocupa o sítio 

histórico onde esta cidade se originou, ele é antes de tudo o ponto de 

convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para onde todos 

se dirigem para algumas atividades e, é o ponto de onde todos se deslocam para a 

interação destas atividades aí localizadas com as outras que se realizam no interior da 

cidade ou fora dela. Assim, o centro pode ser qualificado como integrador e dispersor 

ao mesmo tempo (SPOSITO, 1991, p. 23) 

 

No caso de Ituiutaba, o centro é localizado no centro geográfico e no local onde se 

originou a cidade. Essa concentração das atividades econômicas, políticas e sociais confere à 

cidade a característica do tipo monocêntrica, ou seja, um local onde se concentra e se 

desenvolve inúmeras praticas socioespaciais cotidianamente. Segundo Sposito (2013, p. 72) 

“em modos de produção pretéritos, tanto quanto em boa parte do desenvolvimento do modo 

capitalista de produção, as cidades tiveram suas estruturas espaciais articuladas em torno de um 

centro principal”.  
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Já, de acordo com Bertolucci (2005), se referindo à cidade de Uberlândia-MG, as 

pessoas se referem à área central como “a cidade”, devido a distância dos bairros e sua oferta 

de serviços bancários, dentre outros, que comumente não existem nos bairros, fato este que se 

assemelha à cidade de Ituiutaba. Whitacker (2001, p. 255) quanto aos fluxos discorre que “o 

centro da cidade parece ser o principal local de sublimação deste par propriedade/apropriação, 

em decorrência de seus fluxos (de informações, de pessoas de dinheiro, de transportes) e de sua 

fragmentação (espacial e social) crescentes”. 

Loboda (2008, p. 157) elenca elementos principais que constituem um centro da cidade, 

como: “a aglomeração e a concentração de bens e serviços; o local para onde convergem os 

maiores fluxos de pessoas, de produtos e informações; o local da gestão e do controle político; 

também o local da representação simbólica; enfim, o lócus articulador da cidade”, estes 

elementos localizados no centro, acabam por atrair as pessoas para os diversos fins, ou seja, a 

área central exerce uma centralidade, assim por sua vez, “assume um papel relevante enquanto 

processo, representando a noção de movimento através da sua redefinição constante pelos 

fluxos que se configuram por meio da circulação das pessoas, das mercadorias, informações, 

ideias e valores” (LOBODA, 2008, p. 159). 

Para Silva (2003, p. 23), “as áreas centrais constituem uma atração, expressando 

centralidades urbanas, que podem ser múltiplas numa mesma cidade e devem ser entendidas a 

partir dos fluxos de pessoas, automóveis, capitais, decisões, informações e, sobretudo, 

mercadorias”, para Labase (1970 apud SPOSITO, 2001b, p. 238) a: “centralidade não é outra 

coisa que a aptidão da cidade para impulsionar os fluxos de troca de mercadorias, de serviços e 

de ideias”. 

Para Sposito (2013), 

A centralidade não é, propriamente, concreta; não pode ser vista numa imagem de 

satélite; é difícil de ser representada cartograficamente, por meio de delimitação de 

um setor da cidade; não aparece desenhada no cadastro municipal ou no plano diretor 

das cidades; não se pode percorrê-la ou mesmo vê-la, embora possa ser sentida, 

´percebida, representada socialmente, componha nossa memória urbana e seja parte 

de nosso imaginário social sobre a vida urbana (SPOSITO, 2013, p. 73) 

 

Ainda, considerando a perspectiva de Levebvre (1999), observamos que para existir 

uma centralidade depende de um centro,  

Descobrimos o essencial do fenômeno urbano na centralidade. Mas na centralidade 

considerada com o movimento dialético que a constitui e a destrói, que a cria ou a 

estilhaça. Não importa qual ponto possa tornar-se central, esse é o sentido do espaço-

tempo urbano. A centralidade não é indiferente ao que ela reúne, ao contrário, pois 

ela exige um conteúdo (LEFEBVRE, 1999, p. 110). 
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Diante do exposto, no caso de Ituiutaba, a centralidade exercida se dá através dos 

movimentos no espaço urbano através das relações em sua área central por meio dos fluxos 

existentes. As ruas e calçadas são os meios de acesso mais utilizados pelo cidadão, no entanto 

estes espaços se configuram de uso coletivo como privado, segundo Thomaz (2006):  

A rua não é individual, ela pode ser apropriada num certo momento individualmente, 

mas pertence a uma coletividade. Um bairro que ' fecha' as ruas, ele não está se 

fechando para cada um dos seus indivíduos, mas para aquela coletividade. Já a calçada 

tem uma relação dialética com estes espaços, porque ela pode tanto ser utilizada pelos 

transeuntes (coletivo), como individualmente, no caso de se colocar o carro na calçada 

impedindo a passagem (THOMAZ, 2006, p. 86). 

 

Muitas das vezes, a questão do público toma outras proporções, como sendo “terra de 

ninguém”, e algumas pessoas sentem-se no direito de “apossar-se” de locais públicos, como 

argumenta Loboda (2008, p. 183), “A privatização dos espaços públicos, em maior ou menor 

grau e de formas diferenciadas, é um fato recorrente que atinge todas as cidades, sendo que 

Guarapuava, enquanto uma cidade média, não foge dessa regra”, assim como cita Guarapuava-

PR, Ituiutaba segue a mesma regra, principalmente nas calçadas, o exemplo mais recorrente é 

o de comerciante que utilizam da via pública (ruas e calçadas) como extensão de seu comércio, 

como as mesas de bar, mostruários, placas de publicidade, dentre outros. Assim como afirma 

Loboda (2008, p.184), baseado na ideia Lefebvriana de que “é relevante no sentido de 

retratarmos parte da experiência da vida urbana ditada pela concorrência na utilização das 

calçadas pelos comerciantes que desejam expor seus produtos; lanchonetes e sorveterias que se 

utilizam das calçadas com mesas e cadeiras para acolher seus clientes”. 

Neste sentido, as pessoas veem a rua como sendo uma extensão de suas casas e/ou 

comércios. Damatta (1997, p. 90 e 91) faz várias reflexões contrapondo a rua e casa, sendo a 

rua o local livre, de todos, onde tudo é permitido, isso “até que uma forma de hierarquização 

possa surgir e promover alguma ordem”, e a casa sendo o lugar da hierarquia familiar, de 

descanso, de ordem “ao passo que casa remete a um universo controlado, onde as coisas estão 

nos seus devidos lugares”, enfim, muitas pessoas acabam vendo a relação rua/casa como, na 

rua eu faço o que não faço em casa, desta forma acabam se apropriando do espaço público 

fazendo um uso privado (para obter retorno financeiro ou uso do espaço), e em muitos casos 

privando as pessoas de fazer este mesmo uso, como o de caminhar por uma calçada bloqueada 

por mesas ou obras. 

E assim de acordo com Dupas (2003, p. 66), “atualmente, as corporações apropriam-se 

do espaço público e o transformam em espaço publicitário; os cidadãos que frequentam esses 
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espaços não o fazem mais como cidadãos, mas como consumidores de informação, 

comunicação e entretenimento”, desta forma se confundem os princípios, as pessoas que não 

possuem condições financeiramente de se inserirem nesse espaço consumidor, são excluídas, 

ou seja, de acordo com Serpa (2004, p. 22), a “acessibilidade não é somente física, mas também 

simbólica”, assim neste contexto, o espaço do consumo acaba por não ser acessível para as 

pessoas menos abastadas. 

Para que a população exerça o seu “direito ao entorno” (SANTOS, 2007), bem como ter 

o “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001), uma cidade deve “estar ligada a um plano de 

mobilidade urbana que crie condições para a redução das necessidades de deslocamentos 

motorizados e controle o processo de expansão urbana” (DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 

2011, p. 13), desta forma, as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, regida pela 

Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, define que: “Mobilidade Urbana é a condição em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano” e também se define que 

“acessibilidade é a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor” (BRASIL, 2012, p. 2). Portanto 

para assegurar o pleno deslocamento e o acesso ao espaço urbano, “a mobilidade e a 

acessibilidade urbana devem ser trabalhadas de forma integrada a fim de garantir uma cidade 

sustentável e inclusiva” (RIBEIRO FILHO; ALVES; ALVES, 2012, p. 165), e ainda sobre a 

importância desse par, Santos, F. O. (2012, p. 184) argumenta que “acessibilidade e a 

mobilidade estão atreladas, pois o uso dos serviços e equipamentos de uma cidade pode ser 

prejudicado se a mobilidade para as diferentes áreas não for eficaz, o que dependerá do 

transporte utilizado pelas pessoas”. 

De acordo com o Ministério das Cidades (2005), mobilidade urbana é: 

um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens 

no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a 

infra-estrutura (vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. Isso 

significa que a mobilidade urbana é mais do que o que chamamos de transporte 

urbano, ou seja, mais do que o conjunto de serviços e meios de deslocamento de 

pessoas e bens. É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens 

com a cidade. Por exemplo, a disponibilidade de meios (automóveis, ônibus, metrôs, 

bicicletas, etc.) e infra-estrutura adequados para os deslocamentos de pessoas e bens 

numa área da cidade, pode ajudar a desenvolver tal área. Do mesmo modo, uma área 

que se desenvolve, vai necessitar de meios e infra-estrutura adequados para os 

deslocamentos das pessoas e bens naquele local (BRASIL, 2005, p.3). 
 

Vasconcellos (1996) se refere à mobilidade como sendo: 

Um atributo associado a pessoas e aos bens; corresponde às diferentes respostas dadas 

por indivíduos e agentes econômicos às necessidades de deslocamento, considerando-
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se as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele 

desenvolvidas. Face à mobilidade os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, 

usuários de transportes coletivos ou motorista; podem utilizar-se do seu esforço direto 

(deslocamento a pé) ou recorrer a meios de transporte não motorizados (bicicletas, 

carroças, cavalos) e motorizados (coletivos e individuais) (VASCONCELLOS, 1996, 

p. 48) 
 

A Acessibilidade pode ser entendida e concebida sob diversos olhares. O Ministério das 

Cidades (2006) diz que falar de acessibilidade, em termos gerais, é: 

Garantir a possibilidade do acesso, da aproximação, da utilização e do manuseio de 

qualquer ambiente ou objeto. Reportar este conceito às pessoas com deficiência 

também está ligado ao fator deslocamento e aproximação do objeto ou local desejado. 

Indica a condição favorável de um determinado veículo condutor que, neste caso, é o 

próprio indivíduo, dentro de suas capacidades individuais de se movimentar, 

locomover e atingir o destino planejado. (BRASIL, 2006, p. 18). 
 

Quanto a Acessibilidade, Ribeiro Filho; Alves; Alves (2012) ressaltam que o tema: 

Nos remete a uma reflexão profunda sobre a cidade em todos os seus aspectos, com 

destaque para a infraestrutura viária, modos de transportes, edificações, mobiliários e 

equipamentos urbanos, os quais devem possibilitar que as pessoas usufruam da cidade 

de maneira igualitária, tendo acesso a todos os bens e serviços (RIBEIRO FILHO; 

ALVES; ALVES, 2012, p. 166). 

 

Assim a cidade deve oferecer uma equidade para que todas as pessoas tenham acesso a 

ela, mas o espaço urbano não é igualitário, este sempre foi projetado e planejado para um padrão 

de pessoa. Mas as pessoas não são iguais, somos diferentes um do outro, e daí a importância 

em refletir sobre uma acessibilidade universal, espaços planejados para o acesso de todas as 

pessoas, obesas, magras, deficientes ou não, rico ou pobre, bonito ou feio, enfim, o direito à 

cidade. 

Para garantir os direitos das pessoas, sobretudo deficientes e de mobilidade reduzida, 

nos espaços públicos e privados, internos e externos, foi assinado o Decreto Federal nº 

5.296/2004 que define a “Lei de Acessibilidade” regulamentando as leis 10.048/2000 que 

menciona a prioridade no atendimento, e a lei 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, assim de acordo com a lei 10.098 (2000, Artigo 2º), 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”, porém, o 

decreto atualizou essa definição, adicionando alguns termos, sendo a acessibilidade,  
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Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora 

de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004, artigo 8º, Grifo nosso). 
 

Assim sendo, após o decreto, os termos adicionados foram “total ou assistida” e 

“informação”, desta forma, reforçam a definição sobre acessibilidade quanto à autonomia e ao 

acesso a informação, e avança na defesa dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida. 

Segundo o Ministério das Cidades, através do caderno PlanMob (2007), diz que o termo 

acessibilidade no Brasil remete diretamente as pessoas com mobilidade reduzida (PcMR)4, e a 

define como:  

a condição do indivíduo se movimentar, locomover e atingir um destino desejado, 

“dentro de suas capacidades individuais”, isto é, realizar qualquer movimentação ou 

deslocamento por seus próprios meios, com total autonomia e em condições seguras, 

mesmo que para isso precise se utilizar de objetos e aparelhos específicos (BRASIL, 

2007, p. 42). 

 

Prado e Moraes (2006, p. 30), discorre que o objetivo da acessibilidade é, 

proporcionar a todos um ganho de autonomia e mobilidade, principalmente àquelas 

pessoas que tem sua capacidade de locomoção reduzida ou dificuldade de 

comunicação, para que possam usufruir dos espaços e das relações sociais com maior 

segurança, confiança e comodidade. A melhor política de acessibilidade é a prevenção 

através do combate as deseconomias na cidade e de um planejamento mais solidário 

da produção do espaço da cidade (PRADO e MORAES, 2006, p. 30). 

 

Com o intuito de assegurar o direito de todos à cidade, estes autores, apresentam os 

fundamentos da acessibilidade no plano físico-territorial: 

I – A acessibilidade beneficia todo o conjunto da sociedade, ainda que soluções 

específicas sejam necessárias para a equiparação de oportunidades das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, que se encontram em desvantagem na 

fruição dos benefícios do processo de urbanização e na garantia do direito de ir e vir. 

 

II – A mobilidade urbana é um pressuposto para a redução das desigualdades sociais, 

da violência e da pobreza nas cidades, isto porque, em grande medida, as diversas 

formas em que se manifestam, guardam relação direta com a segregação espacial e 

falta de acesso aos serviços públicos. 

 

III – A garantia do direito de ir e vir se dá mediante a eliminação de barreiras físicas 

das edificações, dos espaços públicos e dos transportes, e da utilização de meios 

inclusivos de sinalização e de comunicação para orientação de todas as pessoas. 

 

IV – A eliminação de barreiras se dá em dois níveis: 

                                                 
4Aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 

utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida o indivíduo com deficiência, idoso, obeso, gestante, 

cadeirantes, dentre outros (ABNT NBR 9050, 2004). 
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a) na concepção de políticas, planos, programas e projetos, públicos ou privados, 

devendo ser atendidas plena e obrigatoriamente as condições estabelecidas nas leis 

federais nos 10048/2000 e 10098/2000 e no decreto federal nº 5296/2004 que as 

regulamenta. 

 

b) na adaptação de situações consolidadas, por meio da supressão das barreiras físicas 

existentes ou pela adoção de meios para sua redução ou superação, incluindo a 

utilização de ajudas técnicas, quando impraticável a eliminação total, bem como o 

estabelecimento de níveis de acessibilidade possíveis de serem implementados no 

espaço construído. 

 

V – A concepção e a implantação das soluções em acessibilidade devem atender aos 

preceitos do desenho universal e implantação de rotas acessíveis no meio urbano e 

edificações, tendo como referência básica legislação e normas técnicas brasileiras 

especificas. 

 

VI – as iniciativas para a promoção da acessibilidade inscrevem-se no processo de 

planejamento e ordenamento do território, estando submetidas aos preceitos de 

sustentabilidade urbana e ambiental, da função social da cidade e da propriedade 

urbana e de gestão democrática (PRADO e MORAES, 2006, p. 30). 

 

Embora algumas Leis e definições sobre acessibilidade e mobilidade urbana, e até 

mesmo em noticiários nos deparamos o termo “portador de deficiência”, este caiu em desuso, 

visto que a palavra, portador, remete que a pessoa tenha a posse (provisória) de alguma 

deficiência, dando a entender que a qualquer momento a pessoa está passível de perder a posse 

de sua deficiência, e isso não ocorre. Assim o decreto legislativo nº 186 (BRASIL, 2008b) 

aprova o texto da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, ocorrido em 2003 

nas Nações Unidas em Nova Iorque, já utilizando o termo “Pessoa com Deficiência (PcD)”5 ao 

se referir as pessoas que tenham deficiência auditiva, visual, intelectual, física, dentre outras, e 

não mais utiliza o termo “portador”. Além deste último termo, existiram outros, e Silva (2010, 

p. 27) afirma que “a evolução dos termos usados para designar PcD está relacionado ao processo 

histórico, refletindo o grau de inserção e o valor atribuído a essas pessoas pela sociedade em 

cada período”. 

Diante do exposto, acessibilidade é a possibilidade e alcance, percepção e o 

entendimento para que qualquer cidadão de forma universal, com ou sem deficiência, possam 

utilizar de maneira segura e autônoma o espaço urbano e seus elementos. 

Ainda no contexto da Acessibilidade, a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) através da NBR 9050 (2004) traz a seguinte definição: “Possibilidade e condição de 

                                                 
5 Termo utilizado para se referir a todas as deficiências em geral e/ou como sufixo para se referir a uma 

deficiência específica, como por exemplo: Pessoa com Deficiência Visual. 
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alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”. A ABNT é uma entidade que elabora 

parâmetros e normas técnicas para diversos segmentos, através da NBR 9050/2004 - 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e suas 

recomendações abordam, 

Todos os espaços, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos que vierem a ser 

projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e 

ampliações de edificações e equipamentos urbanos, devem atender ao disposto nesta 

Norma para serem considerados acessíveis (NBR 9050, 2004, p.1). 

 

Para tal, adota os princípios do Desenho Universal (DU), este de acordo com a NBR 

(2004, p. 3), DU é “aquele que visa atender à maior gama de variações possíveis das 

características antropométricas e sensoriais da população”, assim a presente pesquisa utiliza 

como norteador em seu trabalho de campo e analise do objeto de pesquisa as normas da ABNT 

NBR 9050/2004. 

O Decreto Federal 5396/2004 se refere ao DU como sendo: 

Concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas 

as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 

compõem a acessibilidade (BRASIL, 2004, p. 4). 
Referente ao DU, Santos, F.O. (2012) discorre que, 

 
Quando se fala em acessibilidade, refere-se também à inclusão, que possibilita a 

equidade de oportunidade e que permite às pessoas frequentarem o mesmo espaço 

com segurança, autonomia e tranquilidade. O conceito de desenho universal aborda a 

inclusão como essencial, e esse é um termo abrangente que pressupõe acesso aos bens 

econômicos, sociais, culturais, educação, lazer, saúde, trabalho, enfim, a todas as 

necessidades humanas (SANTOS, F.O., 2012, p. 182). 

 

Carletto e Cambiaghi (2008), ressaltam que o DU é para que todos possam utilizar os 

espaços e seus objetos sem distinção, sem adaptação ou projeto específico para pessoas com 

deficiência: 

O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele 

necessitam; é desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho Universal é, 

justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com 

deficiências, assegurando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os 

diversos espaços construídos e objetos (CARLETTO e CAMBIAGHI, 2008, p. 10). 

 

Dessa forma, para alcançar a igualdade de oportunidade para todas as pessoas, o DU 

traz sete princípios, que se seguidos, proporcionará a equidade e a inclusão das pessoas em 

todos os ambientes desejados, estes princípios são adotados em planejamentos e obras de 
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acessibilidade, assim de acordo Carletto e Cambiaghi (2008, p. 12 e 17), estes são os sete 

princípios do DU: 

 

1. Igualitário (Uso Equiparável) - São espaços, objetos e produtos que podem ser 

utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para 

todos. 

2. Adaptável (Uso Flexível) - Design de produtos que atendem pessoas com 

diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis a qualquer uso. 

3. Óbvio (Uso Simples e Intuitivo) - De fácil entendimento para que qualquer pessoa 

possa compreender, independente de sua experiência, conhecimento, habilidade de 

linguagem ou nível de concentração. 

4. Conhecido (Informação de Fácil Percepção) - Quando a informação necessária é 

transmitida de forma a atender as necessidades do receptador, seja ela uma pessoa 

estrangeira, com dificuldade de visão ou audição. 

5. Seguro (Tolerante ao Erro) - Previsto para minimizar os riscos e possíveis 

consequências de ações acidentais ou não intencionais. 

6. Sem esforço (Baixo Esforço Físico) - Para ser usado eficientemente, com conforto 

e o mínimo de fadiga. 

7. Abrangente (Divisão e Espaço para Aproximação e Uso) - Que estabelece 

dimensões e espaços apropriados para o acesso, alcance, manipulação e uso, 

independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões etc.), da postura ou 

mobilidade do usuário (pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas 

etc.). 

 

Através destes princípios, todas as pessoas são incluídas no acesso à cidade, conforme 

argumenta Santos, F.O. (2012): 

Assim, a acessibilidade na proposta de Desenho Universal pode atender as 

necessidades de todas as pessoas, na maior extensão possível e sem discriminação. A 

cidade deve oferecer múltiplas oportunidades para seus cidadãos, não só com relação 

aos deslocamentos, mas sim de perspectivas de vida. Deve-se levar em consideração 

a dimensão social, ou seja, o direito de circular, habitar e todas as oportunidades que 

a cidade oferece. Nesta dimensão, a acessibilidade é necessária para o 

desenvolvimento urbano e condição estratégica para uma cidade saudável. (SANTOS, 

F.O., 2012, p. 186) 

 

Está claro que um ambiente dotado de acessibilidade, proporciona a todos e 

especialmente as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e gestantes, uma maior 

independência em seus deslocamentos e acessos nos espaços da cidade. 

Tendo as normas da ABNT NBR 9050/2004 como norteadora, existem vários cadernos, 

guias e cartilhas de órgão federais, estaduais, municipais e privados, que trazem de forma mais 

didática como prover acessibilidade no espaço público, bem como aplicar os parâmetros, 

normas e leis estabelecidas. O Ministério das Cidades lançou no ano de 2004 o “Brasil 

Acessível: Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana”, sendo que: 

Programa é constituído de ações e instrumentos que visam estimular e apoiar os 

governos municipais e estaduais a desenvolver ações que garantam a acessibilidade 
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para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência aos sistemas de transportes, 

equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas (BRASIL, 2006). 

 

Dentre algumas ações deste programa, temos a publicação de cadernos com conteúdo 

específicos, a saber: Caderno 1 - atendimento adequado às pessoas com deficiência e restrição 

de mobilidade; Caderno 2 - construindo a cidade acessível; Caderno 3 - implementação do 

decreto n 5.296/04; Caderno 4 - implantação de políticas municipais de acessibilidade; Caderno 

5 - implantação de sistemas de transporte acessíveis; Caderno 6 - boas práticas (BRASIL, 2006), 

além do PlanMob (2007) Caderno de referência para elaboração de plano de mobilidade urbana, 

enfim, cadernos que auxiliam a administração pública na promoção da acessibilidade e da 

mobilidade urbana de acordo com a legislação e normas estabelecidas, assim as prefeituras 

devem criar mecanismos através de seus instrumentos de planejamento e regulamentos de leis 

municipais, como os códigos de posturas e plano diretor, para fiscalizar e garantir que se 

cumpram as leis vigentes. 

Como exemplo, no ano de 2008, a CEPAM (Centro de Estudos e Pesquisas de 

Administração Municipal) em conjunto com o governo estadual paulista, lançou o guia 

“Acessibilidade nos municípios: como aplicar o decreto 5.296/04”. Neste, contém várias 

recomendações e explicações de como promover acessibilidade no espaço urbano, se baseando 

na ABNT e na disposição do decreto federal, desde como reformar/construir calçadas 

corretamente, atendimento especial prioritário, acessibilidade no transporte, ajuda técnica, 

dentre outros. Citamos também a prefeitura municipal de Seropédica-RJ (SMPDS, 2012), que 

lançou cartilha “Projeto Calçada acessível: Guia para projetos de espaços públicos” que 

contribui com “informações técnicas, design, leis e parâmetros urbanísticos de passeios 

públicos, com a finalidade de padronizar e garantir acesso a todos”, além de outras prefeituras 

que lançam materiais semelhantes. Os CREA’s (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia), através de suas unidades regionais, elaboram cartilhas, como a do CREA-MS o 

“Guia prático para construção de calçadas” no qual traz especificações, normas e parâmetros 

de construção de ambientes acessíveis, bem como, vários tipos de pisos recomendados para as 

superfícies de calçadas. Por fim, em 2012, o portal Mobilize Brasil, lançou a “Campanha 

Calçadas do Brasil” na qual eram avaliadas as calçadas das cidades brasileiras perante a 

metodologia inserida em seu guia, que também se baseava nas normas da ABNT.  
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Enfim, atualmente temos leis, decretos, normas, guias e cartilhas que propagam 

informação sobre acessibilidade, como fazer, proceder e respeitar os direitos e as leis de 

mobilidade e acessibilidade urbana, e de acordo com o Ministério das Cidades (2006),  

A acessibilidade no ambiente urbano quer seja na escala da vizinhança ou bairro, quer 

seja na escala territorial da cidade será garantida se houver uma ação conjunta e 

complementar entre técnicos, políticos e sociedade em geral. É o primeiro passo para 

o entendimento de que a cidade é um produto de todas estas forças e seus 

interlocutores. (BRASIL, 2006, p. 70) 

 

Ou seja, através da união entre os setores do poder público e sociedade, podemos 

construir uma perspectiva de sociedade igualitária e sustentável a todo o cidadão, sem exclusão. 

Na esfera municipal, O Plano Diretor de Ituiutaba (PDI, 2006), trata em seu Capitulo II, 

sobre um “sistema de mobilidade urbana” e seus objetivos são os seguintes: 

Art. 52. São objetivos do Sistema de Mobilidade Urbana: 
I. priorizar a acessibilidade cidadã - pedestres, ciclistas, pessoas com 

necessidades especiais e mobilidade reduzida sobre o transporte motorizado; 
II. priorizar o transporte coletivo sobre o individual; 
III. reduzir a necessidade de deslocamento; 
IV. considerar as questões de logística empresarial no sistema de mobilidade 

urbana, garantindo a fluidez no transporte de cargas e mercadorias, visando o 

desenvolvimento econômico. 
Art. 53. O Plano Diretor Integrado de Mobilidade Urbana tratará o Sistema de 

Mobilidade Urbana com base na seguinte diretriz: garantir a acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais em todas as áreas públicas e privadas. 
Art. 54. Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta Lei, o Poder Executivo 

Municipal destinará a seguinte medida: adaptar às normas de acessibilidade, os 

veículos da frota municipal que se destinam à locomoção de alunos e pessoas com 

necessidades especiais (ITUIUTABA, 2006, Artigos 52,53 e 54, grifo nosso). 
 

Mas será que a acessibilidade e mobilidade urbana e seus preceitos que estão contidos 

no PDI (2006) estão sendo cumpridos? Portanto, a fim de investigar as condições de 

acessibilidade e de mobilidade urbana, apresentaremos no próximo capítulo, os resultados 

obtidos através da pesquisa de campo, o diagnóstico realizado no espaço urbano da cidade de 

Ituiutaba-MG, em especial nas vias públicas (ruas e calçadas) e espaços públicos livres 

(calçadão e praças) da área central, e em alguns pontos específicos no restante da cidade. 
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CAPÍTULO 3 – MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 

NA CIDADE DE ITUIUTABA-MG 
 

  
“De acordo com as práticas socioespaciais, por meio das quais os interesses privados, cada vez mais, apropriam-

se do espaço público e o privatizam, notadamente a partir da cidade moderna”  

Carlos Roberto Loboda (2008, p. 79). 

 

                                              
 
“E o direito aos espaços públicos, típicos da vida urbana tradicional? Hoje, os espaços públicos foram 

impunemente privatizados”  

Milton Santos (2007, p. 64). 

     
 

Imagens por: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Abordaremos a partir de agora as condições de mobilidade e acessibilidade na cidade 

de Ituiutaba, tanto quantitativa como qualitativamente analisaremos ruas, calçadas e os espaços 

públicos, cada um desses elementos e suas especificidades, adotando metodologias específicas 

para análise pormenorizada dos mesmos. 

 

3.1 - Vias de Circulação: O espaço dos automóveis e das pessoas?  

 

Para ter acesso à nossa área de pesquisa como para todos os locais, o caminho é feito 

pelas vias públicas, assim estas são nosso primeiro objeto de análise, através da circulação que 

através delas são realizadas diariamente, tanto por automóveis como por pessoas fora deles.  

Em cidades de porte médio como Ituiutaba, teoricamente deveria ser mais fácil resolver 

os problemas relativos ao trânsito do que em cidades maiores, mas não é o que acontece, a 

dinâmica destas cidades vem se modificando, atraindo estudantes, empresas e trabalhadores, e 

cada vez mais, o índice populacional vem aumentando, intensificando os fluxos, tanto de 

pessoas como de veículos, circulando pelas vias. Tomando as estatísticas como parâmetro de 

análise que em Ituiutaba o crescimento da frota veicular cresce consideravelmente através dos 

anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Ituiutaba-MG: Frota Veicular por Tipo (2005-2013). 

Tipo de Veículo 2005 2008 2011 2012 2013 

Automóveis 12707 15385 21157 22751 24260 

Motocicletas e 

Motonetas 
9658 16489 20089 21062 22206 

Caminhões 1286 1101 1118 1202 1284 

Ônibus 163 223 262 319 325 

Micro-ônibus 93 135 191 209 229 

Caminhonetes e 

Camionetas 
2950 3373 4579 5029 5421 

Ciclomotor 364 360 378 394 403 

Reboque e Semi 

Reboque 
626 846 1267 1481 1736 

Outros 20 254 340 405 435 

Total 27777 38196 49381 52852 56299 

Fonte: Denatran (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
 

Os números apresentados confirmam uma tendência que o sentido da mobilidade urbana 

no Brasil de modo geral, está centrada no automóvel individual em face ao transporte público, 

conforme Duarte; Libardi e Sánchez (2011): 
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A mobilidade urbana no Brasil segue centrada na valorização de um único meio de 

transporte: o automóvel, o qual já vem mostrando diversos efeitos caóticos para as 

cidades brasileiras, no que se refere tanto à segurança quanto à qualidade de vida. Esse 

modo é valorizado sobre os não motorizados e motorizados pela sua relação 

distância/tempo que, em muitos casos, é bastante reduzida (DUARTE; LIBARDI; 

SÁNCHEZ, 2011, p. 49). 
 

Considerando os números de Ituiutaba, notamos que desde o ano de 2005 até o ano de 

2013 o número de motocicletas e motonetas aumentou aproximadamente 110%, os automóveis 

mantêm sua constância, sendo que neste mesmo tempo a frota aumentou quase que 100%, o 

reflexo desta crescente estatística é notório nas ruas da cidade, onde principalmente nas vias 

centrais ficam constantemente tomadas quase que todo o tempo (Figura 4). Ressaltamos alguns 

fatores que podem explicar o aumento da frota veicular, seja pelo atual acesso facilitado ao 

crédito, e/ou também pelo transporte público precário que não oferece condições para as 

pessoas utilizarem este tipo de serviço, assim procuram o transporte individual.  

Por outro lado, é necessária uma reflexão em relação a este processo, isso pelo fato de 

que o automóvel, objeto de desejo da maioria da população é o meio de transporte que provoca 

exclusão social, visto que a maioria da população não tem condições de adquirir, além de ser 

um modal que degrada o meio ambiente e provoca a perda da qualidade de vida nas cidades 

(DUARTE; LIBARDI e SÁNCHEZ, 2011). Sobre este fato, no início do ano de 2013, através 

da Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Prefeitura de Ituiutaba, publicou em site oficial, 

uma nota sobre a questão do aumento de veículos na cidade: 

Em quatro anos, mais 17 mil novos veículos passaram a circular pelas ruas de 

Ituiutaba, isso sem contar com os demais veículos que vêm das cidades vizinhas, que 

diariamente usufruem do sistema de saúde, educação e comércio de Ituiutaba. De 2009 

até outubro de 2012, o número de veículos em Ituiutaba subiu de 35 mil, para 52 mil, 

com um aumento de 8 mil automóveis e 6 mil motos dividindo espaço no trânsito e 

nos estacionamentos centrais, e o reflexo pode ser visto nos congestionamentos e falta 

de vagas para estacionamento na parte central da cidade. Esse aumento do número de 

veículos também tem proporcionado outro transtorno, o atraso no transporte coletivo 

urbano, onde os motoristas reclamam que perdem muito tempo ao cruzar o centro da 

cidade em longos congestionamentos (ASCOM, 2013).  
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Figura 4 – Ituiutaba-MG: trânsito de veículos nas vias do centro. 

 
Fonte: Trabalho de campo; Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Contudo, apesar do poder público municipal concordar com situação, nada é feito para 

adequar a estrutura da cidade para comportar as condições e demandas atuais nas ruas. 

Atualmente a cidade já nota a ocorrência de congestionamentos, principalmente nas ruas 

centrais, no horário comercial. A forma como se dá o processo de circulação urbana interfere 

diretamente na demanda por transportes, conforme Magagnin e Silva (2008): 

 

O crescimento urbano desordenado, provocado pelo espalhamento espacial, o 

aumento excessivo no uso do automóvel, a falta de infra-estrutura urbana, a poluição 

do meio ambiente, entre outras, são questões que interferem na qualidade de vida da 

população. Estes fatores têm contribuído para que pesquisadores, decisores e 

tomadores de decisão busquem novas formas de minimizar, discutir e encontrar 

soluções para estas questões urbanas (MAGAGNIN e SILVA, 2008, p. 25). 
 

Ainda sobre o uso do automóvel, Yabiku (2006) discorre: 

A cidade é adaptada ao automóvel. Os espaços públicos essencialmente às ligações 

de trânsito ou de passagem, perdendo-se as qualidades de hospitalidade e de 

sociabilidade[...] No entanto, a circulação e os transportes contaminam-se com 

problemas: congestionamento, acidentes, violência e poluição. A cidade torna-se um 



 

58 

 

 

complexo de atividades, justapondo zonas especializadas de habilitação, comércio e 

lazer (YABIKU, 2006, p. II - 10). 
 

O Plano Diretor de Ituiutaba (PDI, 2006), trata em seu Capitulo II, sobre um “sistema 

de mobilidade urbana” e sobre alguns objetivos no Artigo 52, trata de itens quanto a prioridades: 

“I. Priorizar a acessibilidade cidadã - pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e 

mobilidade reduzida sobre o transporte motorizado; II. Priorizar o transporte coletivo sobre o 

individual; III. Reduzir a necessidade de deslocamento”, mas não é a realidade, como em grande 

parte das cidades brasileiras, o transporte individual tem a preferência sobre o coletivo, e a 

respeito da preferência para os automóveis, Lefebvre (1999) já discutia, 

A invasão dos automóveis e a pressão dessa indústria, isto é, do lobby do automóvel, 

fazem dele um objeto-piloto, do estacionamento uma obsessão, da circulação um 

objetivo prioritário, destruidores de toda vida social e urbana. Aproxima-se o dia em 

que será preciso limitar os direitos e poderes do automóvel, não sem dificuldades e 

destruições (LEFEBVRE, 1999, p. 29). 

 

Isto é constatado em Ituiutaba, na qual os ônibus circulam nas mesmas condições que 

os automóveis, não tendo via exclusiva ou preferencial para agilizar o serviço. Será necessário 

tomar decisões quanto a reestruturação das vias e do sistema viário da cidade para tentar atender 

o PDI. No centro da cidade as ruas são estreitas e ainda permitem estacionamento de veículos 

em ambos os lados da via, fazendo com as ruas tenham um trânsito de apenas um veículo por 

vez no mesmo sentido. Durante a semana, é impossível encontrar vagas para estacionar nas ruas 

centrais, devido ao grande número de veículos que por ali circulam, e mesmo assim cientes 

desta dificuldade, muitos motoristas não abrem mão de circular com seus autos. O ideal para 

este caso, é que deveríamos ter um transporte coletivo que atendesse de forma efetiva a 

população, desta forma aliviava o peso do trânsito e dos automóveis, e privilegiaríamos o uso 

coletivo em face do individual.  

Entretanto a junção dos inúmeros automóveis e os ônibus acabam corroborando para 

que o trânsito no centro principalmente no horário comercial se torne ainda mais pesado, 

gerando congestionamento em certos momentos. O Transporte Coletivo Urbano (TCU) em 

Ituiutaba (Figura 5), deveria ter preferência na circulação pelas ruas do centro, devido ao fato 

de todas as linhas se convergirem para o centro, atendendo as pessoas de bairros distantes, que 

assim podem chegar ao centro da cidade e fazer suas rotinas, sejam bancárias, comerciais ou 

lazer. Entretanto, o serviço de TCU não é de qualidade, além de ser um tanto quanto caro para 

apenas uma viagem, os horários dos ônibus não são cumpridos efetivamente, havendo muitos 
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atrasos, como nos horários noturnos em que algumas linhas são paralisadas às 19:00 e/ou 20:00 

horas. Além disso, determinadas linhas passam a ser cobertas por ônibus de outras linhas, 

fazendo com que o itinerário e horário se altere, por consequência, as pessoas que estão nos 

pontos de ônibus vão ter que esperar por tempo indeterminado, visto que estas alterações 

geralmente não são notificadas aos usuários. 

 

Figura 5 – Ituiutaba-MG: transporte coletivo urbano. 

 
Fonte: Trabalho de campo; Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Outro agravante quanto ao TCU na cidade é o atendimento a novos bairros que estão 

sendo construídos em Ituiutaba, cada vez mais afastados do centro, o que obriga as linhas de 

ônibus a aumentarem suas rotas, contribuindo de forma negativa para um aumento também no 

tempo de duração em seus itinerários. Esta questão das linhas do transporte coletivo, a prefeitura 

se pronuncia: 

O assunto foi tema de uma reunião no Departamento de Trânsito nesta semana, onde 

também foi tratado sobre a extensão de algumas linhas urbanas, como os bairros 

Canaã, Santa Edwiges e Portal dos Ipês. Segundo o representante da empresa 

Paranaíba Transportes, algumas linhas tiveram que ser estendidas, por isso provoca 

pequenos atrasos, e existe ainda alguns pedidos, como no caso dos moradores do Santa 

Edwiges, que pedem para que o ônibus circule por mais ruas do bairro, o que já está 

sendo analisado pela empresa a pedido da Prefeitura de Ituiutaba (ASCOM, 2013). 
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Freitas (2011) colabora com a discussão sobre a mobilidade urbana e o transporte 

público, afirmando que: 

Nesse sentido a mobilidade urbana é afetada, pois o sistema de transporte urbano, 

principalmente o transporte público, não consegue cumprir com sua função diante das 

demandas surgidas no cotidiano das cidades médias. O que se verifica é que o serviço 

público de transporte ofertado não atende à comunidade usuária plenamente e, ao 

mesmo tempo, é onerado pela forma de produção do espaço urbano (FREITAS, 2010, 

p. 23). 
 

Outro ponto crucial na crítica ao TCU é que outros locais das cidades ficam sem linha 

direta bairro a bairro. Tomando como exemplo, um morador do Bairro Ipiranga (Setor nordeste) 

que pretende chegar a UFU no Bairro Tupã (Setor extremo sul), neste caso, as linhas não 

atendem esse morador de forma direta, tendo ele que tomar um ônibus até o centro da cidade, 

desembarcar, e pegar outro com destino ao Bairro Tupã, tendo assim que pagar outra passagem, 

visto que a cidade não possui o serviço de passe único através de um terminal. Desta forma, o 

acesso à cidade e a mobilidade urbana não é efetiva, conforme Resende (2004): 

O que acontece é que essas pessoas, mesmo com todas as adversidades e já em 

desigualdades de condições pela espoliação a que estão sujeitas no processo de 

produção e de distribuição de renda, enfrentam as distancias. São “moradores” de 

bairros longínquos, que utilizam transporte coletivo, quando existente, e lutam para 

terem os mesmos serviços e a mínima infraestrutura, como água potável, esgoto, 

energia elétrica, dentre outros. Mas, muitas vezes, não tem amplo deslocamento na 

cidade (RESENDE, 2004, p. 37). 
 

A implantação de um “Terminal” ou, ao menos, um “Mini Terminal Central”, no qual 

o usuário com um passe único, poderia tomar mais de um ônibus, resultaria numa mobilidade 

maior a toda a população, principalmente para aquelas pessoas que moram nos extremos da 

cidade. 

Na tentativa de amenizar os problemas relacionados ao trânsito, alguns métodos são 

empregados no controle de tráfego de vias urbanas, como o conjunto de semáforos. Os 

semáforos deveriam trazer consigo alguns benefícios que acompanham sua instalação, como as 

faixas de pedestres, as rampas de acesso e os semáforos de pedestres. Em Ituiutaba, existem 

atualmente 23 cruzamentos com semáforos, na área central existem dez pontos com estes 

equipamentos, sendo que em todos esses pontos inexistem os semáforos para pedestres e 

semáforos sonoros6.    

Bezerra (2007), discorre os semáforos geralmente são considerados como sendo: 

                                                 
6 Semáforos para pedestres e sonoros ainda serão discutidos no item “Instrumentos de Acessibilidade”. 
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a panaceia para todos os problemas de segurança de tráfego nas interseções; a crença 

usual é que estes dispositivos são mais seguros do que as outras formas de controle de 

tráfego. Esta crença é constantemente contestada por alguns estudos que mostram que 

interseções operadas por semáforos experimentam, muitas vezes, maiores incidências 

de acidentes do que interseções semelhantes não operadas por semáforos (BEZERRA, 

2007, p. 6). 

Contribuindo para esta situação, no mês de Outubro de 20127 a PMI implantou novos 

semáforos pela cidade, e em alguns locais foram de extrema importância, pois resolveram 

problemas quanto a circulação. Mas em outros locais, o que era para melhorar a organização e 

a fluidez do trânsito, a situação se agravou, alguns destes semáforos vêm causando transtornos 

para os usuários das vias e calçadas, como na Avenida 7 com as esquinas das Ruas 20, 22, 24 

e 26, onde os “sinaleiros” não estão articulados em sequência, o motorista ao passar em uma 

série de semáforos tem que parar em quase todos (Figura 6). 

 

Figura 6 – Semáforos: cruzamentos da Avenida 7 com as Ruas 20, 22, 24 e 26. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

O ideal nesse caso seria a implantação de um sistema de coordenação sincronizado, 

conforme aborda Bezerra (2007): 

                                                 
7 Os problemas relatados referentes a estes novos semáforos, persistem até momento (2014). 
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O caso mais simples de coordenação é o sistema de sincronismo ao longo de uma via 

conhecido como “onda verde”. Se a coordenação for adequadamente projetada, é 

possível obter ganhos altamente significativos do desempenho do conjunto de 

semáforos no tocante ao atraso, número de paradas e capacidade; e, em consequência, 

na emissão de poluentes e consumo de combustível (BEZERRA, 2007, p. 4). 
 

Entretanto, nestes pontos, o fluxo de veículos não é muito intenso, somando que as vias 

que se cruzam são todas de sentido único, visto que os automóveis que por ventura estiverem 

parados num dos semáforos, daria tempo dos outros avançarem, não necessitando de 

implantação de dois pontos tão perto um do outro, acreditamos que apenas um ponto poderia 

resolver o suposto problema existente, desde que o mesmo fosse sequencial (BEZERRA, 2007). 

Outro ponto que gera polêmicas são os novos semáforos implantados na Avenida 17 

com a Rua 14, considerando a análise do processo de pesquisa, constatamos que nestes pontos 

onde o equipamento foi instalado, a situação é problemática devido à falta de planejamento para 

o tráfego. Neste local, ocorre a paralisação na circulação, pois nos horários de pico, com o 

acúmulo de veículos parados no sinal vermelho em determinado ponto, atrapalha o sentido do 

tráfego em outras ruas circunvizinhas (Figura 7). 

 

Figura 7 – Semáforos: Cruzamento da Av. 17 com a Av. 14. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Ao modo que, somente quando o “farol” abre a outra rua fica livre para a circulação, ou 

seja, o que era para desafogar o trânsito, evitar possíveis acidentes, está se tornando mais um 

atenuante para os transtornos relacionados ao trânsito da cidade de Ituiutaba. 

Contudo o local não é adequado para ter um semáforo devido a sua localização, uma 

vez que se formam filas em razão do sinal vermelho na Avenida 17 (sentido Centro), obstruindo 

o acesso dos motoristas para a Rua 14 (Local Problema A) que fica aproximadamente a 70 

metros (m) do sinal (sentido Sul), obstruindo o tráfego nos dois sentidos da movimentada 

Avenida 17. Quando o sinal está vermelho no sentido Aeroporto, e por ventura as filas começam 

a se formar em um grande fluxo, compromete o tráfego na rotatória da Avenida 17 com a Rua 

16 (Local Problema B) que se localiza a 70 m do sinal, obstruindo assim a circulação de veículos 

naquele local. 

Neste caso a implantação de semáforo não foi suficiente para organizar o trânsito, pelo 

contrário, gerou mais problemas, de acordo com especialistas é necessário algum estudo para 

esta implantação, como argumenta Bezerra (2007): 

A decisão de colocar ou não semáforo em um cruzamento deve ser pautada por 

critérios técnicos, pois a colocação de semáforo onde não indicado tecnicamente 

acaba por prejudicar o desempenho operacional do cruzamento, afetando um ou mais 

dos fatores segurança, demora, número de paradas e capacidade (BEZERRA, 2007, 

p. 2). 

 

Dessa forma, é importante ressaltar a questão do planejamento, pois num outro 

momento (Administração municipal em 2011), nesse mesmo local, a PMI havia instalado um 

sistema de semáforo semelhante ao atual, que já naquela situação não funcionou de maneira 

adequada, diante disso, retiraram o semáforo e foi aumentada a extensão do canteiro central que 

divide a Avenida 17, resolvendo assim naquela época o problema da organização do trânsito 

para aquele local. Para melhor compreensão, analisemos a figura 8, onde fazemos uma 

comparação do local, de como era no ano de 2011 (com canteiro e sem semáforo) e como está 

atualmente (sem o canteiro e com o semáforo). 
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Figura 8 –Sinaleiro Av. 17 c/ Rua 14: comparação do local (2011 - 2014). 

 
Fonte: Google Street View (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Assim, para fazer a convergência para determinado sentido, o motorista tinha que dar 

uma pequena volta, se quisesse ir para o sentido do centro, por causa desse “transtorno para 

alguns motoristas” e talvez por “pressão de comerciantes ou dos próprios motoristas”, o poder 

público municipal retirou novamente o canteiro e em seguida reinstalou o semáforo causando 

o verdadeiro transtorno presente naquele local atualmente. Neste caso, a construção de uma 

rotatória na Avenida 17 (Figura 7 – Ponto A), com a mesma configuração do ano de 2011 com 

o canteiro, resolveria o problema do retorno, e não causaria os constantes congestionamentos 

naquele local como existem atualmente. 

 

A tensa relação entre veículos e pedestres 

 

Em Ituiutaba existem algumas ruas e avenidas que concentram alto tráfego de veículos. 

Dessa forma, a travessia das pessoas é uma tarefa no mínimo arriscada e perigosa, pois as 
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mesmas não possuem faixas de pedestres, ilhas ou refúgios, rampas, ou qualquer sinalização 

que ofereça segurança. Citamos abaixo alguns destes locais. 

 Avenida José João Dib (Figura 9), popularmente conhecida como Marginal é um 

exemplo ilustrativo, por fazer margem ao Córrego São José, sobre o qual foi feita a canalização 

desta avenida. Com uma extensão de aproximadamente 2,5 Quilômetros (Km), é uma via 

importante, pois faz conexão com outras vias bastante movimentadas, como a Rua 36 e a 

Avenida 17. Durante as tardes/noites, a Marginal é palco de caminhadas pela população 

Ituiutabana, e também de transeuntes que fazem seus deslocamentos diários através de seus 

extensos canteiros gramados com pista para caminhada.  

 

Figura 9 – Ituiutaba-MG: localização da Avenida José João Dib (Marginal). 

 
Fonte: Google Maps e trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

O problema da avenida acima citada é que, quando as pessoas têm que atravessar esta 

via, em meio ao grande tráfego de veículos, durante toda sua extensão são encontrados apenas 

três pontos com faixa de pedestres, ainda, existem faixas de pedestres nas interseções dos 

canteiros da Marginal, mas na extensão da avenida somente as faixas acima citadas, o que torna 

complicada a situação de quem vai atravessar essas avenidas. 
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Existem ainda cruzamentos de outras ruas com a Marginal, principalmente na rua que 

dá acesso a FEIT nos horários de aula, fica impossível alguém atravessar aquela avenida, devido 

ao grande fluxo de veículos, quem arrisca corre sérios riscos de acidente por não haver pontos 

de travessia de pedestres. 

A Avenida Minas Gerais (Figura 10) é a continuidade da Avenida Marginal, possui uma 

extensão de aproximadamente 3,8 km também bastante movimentada pelo trânsito de veículos, 

principalmente no horário de pico, caracterizada por grandes canteiros gramados.  

 

Figura 10 – Ituiutaba-MG: localização da Avenida Minas Gerais. 

 
Fonte: Google Maps e trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

O problema desta avenida é quase semelhante ao da Avenida Marginal quanto a 

travessia das pessoas, durante toda sua extensão é encontrado apenas um ponto com faixas de 

pedestres, existem alguns “quebra-molas” apenas em um determinado ponto da avenida, no 

entanto, se trata de um local menos movimentado. 

Nas duas avenidas também não existem nenhum limitador de velocidade para controlar 

a velocidade dos veículos, o que põe em risco não só os pedestres, mas também ciclistas, e 
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principalmente deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, estes últimos estão ainda mais 

vulneráveis a estas situações, pois as rampas e sinalizações táteis são inexistentes.  

O artigo 69 do CTB (2008) nos traz que: 

Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomara precauções de segurança, levando 

em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, 

utilizando sempre as faixas ou passagens 

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os 

pedestres devem atravessar a via na continuação da calcada, observadas as seguintes 

normas: 

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem 

obstruir o transito de veículos; 

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu 

percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade (BRASIL, 2008a). 

 

Ou seja, no caso destas duas avenidas, os automóveis tem a preferência sobre os 

pedestres, estes é que tem esperar para conseguir atravessar, pois não existem faixas, rampas e 

nem estrutura para isto, conforme a figura 11, que traz alguns pontos das duas avenidas sem 

estes equipamentos, a indicação das setas sugere onde a sinalização poderia ser implantada. 

 

Figura 11 – Locais sem sinalização adequada e sugestão para as mesmas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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A solução seria a implantação de faixas de travessias por estas avenidas seguidas de 

rampas de acesso e sistemas que induzam o motorista a diminuir a velocidade até pararem, e 

promover campanhas educativas quanto a utilização das mesmas, pois os motoristas desta 

cidade não tem o costume ou a “educação” necessária para pararem quando alguém pisa faixa. 

 Existem outras avenidas na cidade com grande movimento de autos, como a Avenida 

31 e a Avenida Magalhães Pinto (MP), com os mesmos problemas. Porém, nestas outras o 

agravante é a falta do refúgio8, ilha ou canteiro central dividindo as avenidas, o que ainda pior 

a condição de travessia nestes locais (Figura 12). A Avenida 31, de aproximadamente 2,50 Km 

de extensão, possui uma quantidade significativa de semáforos com faixas de pedestres, estas 

existentes em vários pontos, e quatro quebra-molas em ao longo da avenida, ainda não existem 

rampas e nem sinalização tátil. Já Avenida MP, uma das entradas da cidade, não existe 

sinalização, muito menos semáforos e nem rampas, e ainda existe um tráfego grande de veículos 

pesados, possuindo apenas dois quebra-molas, o que não é o suficiente para a redução de 

velocidade daquele local. Para esta última avenida, necessita urgentemente um trabalho para a 

segurança daqueles que utilizam aquele local como travessia, ou seja, considerar o pedestre e 

não somente os veículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Refúgio - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da 

mesma (CTB, 2008). 
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Figura 12 – Avenidas 31 e MP: sem refúgio ou canteiro central. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Com o aumento da frota veicular nas cidades, esse fenômeno obriga os pedestres, cada 

vez mais, a se precaverem durante sua caminhada, seja atravessando a rua ou até mesmo na 

calçada. Esta última, que deveria atender de forma efetiva o direito de ir e vir do cidadão e que, 

na maioria dos casos, é um entrave na locomoção diária das pessoas, principalmente, àquelas 

que têm mobilidade reduzida. 

 

3.2 – Diagnostico das calçadas: como e em quais condições circulamos? 

 

Com o aumento no número de veículos circulando pela cidade conforme abordado 

anteriormente, o pedestre cada vez mais vem perdendo prioridade no trânsito, disputando assim 

espaço com os automóveis. A calçada é, por conseguinte, o local destinado a circulação das 

pessoas com segurança e independência, considerando que de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB, 2008), a calçada é “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 

não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 
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implantação de mobiliário urbano9, sinalização, vegetação e outros fins”. Desta forma a calçada 

é parte da via pública destinada ao deslocamento de pedestres, e deve garantir a acessibilidade 

das pessoas ao espaço urbano, conforme Duarte; Libardi e Sánchez (2011): 

A calçada é o equipamento capaz de proporcionar a acessibilidade do pedestre ao 

espaço urbano, permitindo que o mesmo atinja seu destino com conforto e segurança. 

As calçadas devem acomodar, além do fluxo de pedestres nos dois sentidos de 

circulação, o mobiliário urbano e a arborização das vias. Para que esses elementos não 

entrem em conflitos, as calçadas devem ter seu dimensionamento proporcional ao 

fluxo de pedestres (DUARTE; LIBARDI e SÁNCHEZ, 2011, p. 21). 
 

No que diz respeito ao direito básico das pessoas de ir e vir, principalmente aquelas com 

mobilidade reduzida, o Decreto nº 5.296/04 regulamenta as leis n° 10.048/00 e n° 10.098/00, 

nas quais estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, principalmente em relação à construção 

dos espaços e nos edifícios de uso público e legislação urbanística. A Lei 10.098/00 estabelece 

as normas gerais e os critérios básicos para a promoção da acessibilidade mediante a supressão 

de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.  

Para Yázigi (2000, p. 333), “o acesso é definido como sendo físico, visual e simbólico; 

sua condição fundamental para que seja espaço público pode ser cerceada por restrições de 

projetos que não considerem pessoas com carrinhos, cadeiras de roda ou simplesmente idosos”. 

Desta forma, uma cidade que proporciona mobilidade e acessibilidade ao cidadão, parte do 

princípio que as pessoas consigam liberdade para se locomoverem através dos espaços com 

autonomia, conforme discorre Prado e Moraes (2006): 

O objetivo da acessibilidade é proporcionar a todos um ganho de autonomia e 

mobilidade, principalmente àquelas pessoas que tem sua capacidade de locomoção 

reduzida ou dificuldade de comunicação, para que possam usufruir dos espaços e das 

relações sociais com maior segurança, confiança e comodidade. A melhor política de 

acessibilidade é a prevenção através do combate as deseconomias na cidade e de um 

planejamento mais solidário da produção do espaço da cidade (PRADO e MORAES, 

2006, p. 28). 
 

As calçadas devem dispor de condições adequadas para que as pessoas circulem com 

segurança pela cidade, principalmente para os cadeirantes e PcMR. Sendo assim, para analisar 

as condições das calçadas, através da pesquisa em campo, primeiramente trabalhamos com a 

                                                 
9
 Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou 

não, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados (ABNT, NBR, 2004, p. 

3). 
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qualidade ambiental pautados na análise da presença de arborização e paisagismo. Na sequência 

foi realizada uma aferição das calçadas, a fim de analisar suas dimensões, tipo de material e 

condições estruturais, bem como os obstáculos que atrapalham a circulação das pessoas. Para 

tanto, consideramos as normas dos órgãos regulamentadores e aos artigos do código de postura 

municipal local. 

 

3.2.1 - Arborização e paisagismo 

 

Refere-se aos elementos que auxiliam na melhora da qualidade ambiental e estética no 

espaço urbano. Seus atributos são fundamentais, principalmente para aqueles que se deslocam 

pelas vias urbanas. Quanto à arborização, nos referimos às árvores de todos os portes, a 

paisagismo fazemos referência aos canteiros, ornamentos e gramados. 

Na área pesquisada, principalmente no hard core, a quantidade de árvores, canteiros ou 

algo que remete ao verde é muito defasado, prevalecendo a poluição visual dos outdoors e 

“propaganda de fachada de loja”. A exceção se dá nos espaços como as praças e no calçadão, 

que o paisagismo se dá com mais frequência. Na medida em que nos afastamos das vias 

principais do centro para sua periferia, notamos que, a arborização viária começa a se destacar, 

nestas áreas há um índice maior de residência, como mostra a figura 13, que representa a 

avaliação das calçadas para o quesito em questão. A metodologia utilizada foi baseada no 

Mobilize Brasil (2012), na qual os trechos eram analisados e de acordo com o resultado eram 

atribuídas notas, a saber:  Nota 0: calçada árida, sem nenhum tratamento paisagístico (+ 71% 

de problemas); Nota 5: calçada com algumas árvores e canteiros gramados (de 1 a 70% de 

problemas); Nota 10: calçada bem arborizada, com canteiros, de plantas e flores, dotada de 

bancos para descanso e espelhos de água (0% de problema). 
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Figura 13 – Centro de Ituiutaba-MG: Avaliação sobre arborização e paisagismo. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

A partir da análise da figura acima, é possível destacar a grande quantidade de áreas em 

que as calçadas são completamente áridas e não contam com muito tratamento paisagístico 

(Figura 14A). Estes trechos representam mais de 71% de problemas e, foram caracterizados 

com nota 0. As notas medianas estão distribuídas em diferentes partes da área em estudo, com 

ao menos 30% de arborização no trecho e, enquanto as calçadas que receberam as melhores 

notas foram as localizadas nas praças e calçadão (Figura 14B), pois estes locais apresentam 

vastas áreas verdes como gramado, árvores e canteiros, além de possuírem bancos para 

descanso e, nos trechos limítrofes, como na Avenida 7 e na Rua 16 (Figura 14C), possuem uma 

boa arborização viária. 
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Figura 14 – Condições de Arborização e Paisagismo: calçadas e espaços livres.  

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Loboda et al (2005) ressalta sobre: 

necessidade de serem incentivados, nos novos projetos paisagísticos, áreas verdes - 

corredores verdes, parques lineares, praças, parques e arborização de 

acompanhamento viário -, pois alguns locais considerados como praças públicas 

sequer apresentam uma espécie arbórea. Esses locais devem ser priorizados, levando 

em consideração que ocorre uma descontinuidade do verde público, pois a arborização 

viária é muito restrita, as praças e parques se caracterizam como “ilhas verdes” em 

meio à “selva de pedra” construída (LOBODA et al, 2005, p. 12). 

 

A presença desses elementos em um trecho de uma via ameniza o calor, filtra a poluição 

do ar, minimiza a poluição sonora, alivia a tensão dos motoristas através da sensação de 

conforto emitida pelo verde. Dessa forma, principalmente no centro de Ituiutaba, é preciso 

investir em arborização nas vias e assim oferecer a população uma melhor qualidade ambiental, 

claro, considerando as dimensões das calçadas e espécies adequadas para tal. 
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3.2.2- Dimensões das calçadas 

 

Para analisar as condições das calçadas, através da pesquisa de campo, primeiramente 

foi realizada uma aferição das calçadas, a fim de analisar suas dimensões, considerando as 

normas dos órgãos regulamentadores e aos artigos do código de postura municipal local. 

Foram percorridas todas as ruas do recorte espacial, aferindo as calçadas, ainda não 

levando em conta o mobiliário urbano e outros objetos encontrados nas mesmas. No caso das 

Avenidas 7, 9A, 11, 13 e 17, nestas, as calçadas foram medidas nos dois lados da via em três 

partes (1ª, 2ª e 3ª), no caso das Ruas 20 e 22, utilizou-se o mesmo procedimento, sendo medidos 

as três partes a cada quarteirão. Ao final das medições foi gerado uma representação (Figura 

15)10, na qual foi feita uma classificação com as medidas encontradas baseadas na metodologia 

do portal Mobilize Brasil11 e adaptados os critérios acima citados, a fim de discutir juntamente 

com os demais elementos que fazem parte do contexto das ruas e calçadas. 

De acordo com as normas da ABNT, as calçadas devem ter no mínimo 1,20 m, para 

circulação livre das pessoas, ressaltando que é recomendado 1,50 m, sem nenhuma obstrução; 

para a faixa de serviço12 são recomendados 0,75 m para implantação do mobiliário urbano. 

Através da figura 15, notamos também que a Avenida 17, um dos principais e movimentados 

acessos ao centro, às calçadas tem uma boa medida, variando entre 2,51 e acima de 3 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 O Calçadão e as Praças foram classificados como (acima de 3m) devido seu amplo calçamento, sendo este 

destinado à circulação de pessoas. 
11 Calçadas do Brasil, Guia com metodologia para classificar as calçadas do Brasil.  
12 Parte da calçada destinada à colocação de árvores, rampas de acesso de PcMR e veículos, poste de iluminação, 

sinalização de trânsito e mobiliário urbano como bancos, telefones, floreiras e lixeiras, dentre outros. 
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Figura 15 – Centro de Ituiutaba-MG: espacialização das calçadas e suas medidas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Também é possível notar que a maior parte das calçadas analisadas da área estudada no 

centro da cidade de Ituiutaba, tem em média de 1,51 a 2,50 m, nas Ruas 20 e 22, justamente 

nos locais onde se localiza a maioria dos setores de Comércio e Serviços, concentrando um 

grande número de pessoas circulando diariamente e tendo esse número aumentando aos sábados 

(Figura 16). 
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Figura 16 – Rua 22: Circulação de pessoas num dia de sábado. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013). 

 

O aumento da circulação nas calçadas do centro resulta em certos conflitos pelo espaço 

nas mesmas, em face de suas medidas atualmente inadequadas. Com o intuito de destacar essa 

problemática, analisemos a figura 17, onde um cadeirante em seu deslocamento tem somente o 

mínimo para se deslocar na calçada, tendo o mesmo que disputar espaço com as pessoas 

sentadas no ponto de ônibus, e ainda, o pedestre não tendo lugar na calçada é obrigado a 

enfrentar os automóveis na via de rolamento. 
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Figura 17 – Ponto de Ônibus da Rua 20, disputa pelo espaço: cadeirante, usuários do 

transporte coletivo e o pedestre. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013). Org.: Daniel de Araujo Silva (2013). 

 

De acordo com a NBR 9050 (2004) da ABNT, uma pessoa utilizando cadeiras de rodas 

ou utilizando de bengalas, ocupa um espaço de 0,90 m dividindo este espaço com um pedestre 

a área gira em torno de 1,20 a 1,50 m e se a situação ocorre com dois cadeirantes ao mesmo 

tempo, o espaço deveria ser de pelo menos 1,80 m, essas medidas são satisfatórias para que 

sejam feitas manobras de 360º sendo possível o direcionamento da cadeira para todos os 

sentidos na calçada. Neste caso, não são considerados os equipamentos urbanos instalados nas 

calçadas, que na maioria das vezes são afixados na faixa de serviço, está com um limite máximo 

de 0,75 m, pois somando esta medida em uma situação de disputa pelo espaço deveria ser de 

pelo menos de 2,66 m para não haver nenhum obstáculo, tanto para os pedestres quanto para 

cadeirantes. 

Ressaltando que devido às medidas apresentadas, o abrigo do ponto de ônibus acaba se 

tornando um obstáculo na calçada. A ABNT ressalta que os abrigos em ponto de ônibus não 

podem atrapalhar a circulação no local, e de acordo com as dimensões da calçada a mesma não 

comporta a circulação e as pessoas sentadas, a solução seria o deslocamento deste abrigo para 

outro local mais adequado. Agora, analisemos a figura 18, outro caso com ponto de ônibus. 
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Figura 18 – Ponto de ônibus da Avenida 17: um espaço maior para circulação. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013). Org.: Daniel de Araujo Silva (2013). 

 

Neste local, as medidas da calçada variam entre 2,51 a 2,99 m, é notório neste ponto que 

o espaço é maior entre as pessoas sentadas e o pedestre caminhando, ou seja, um cadeirante 

pode circular sem problemas espaciais por aquele local. Neste caso, as medidas vão de encontro 

às normas da ABNT que recomendam entre 1,20 a 1,50 m. Como podemos observar, mesmo 

com o ponto de ônibus e as pessoas sentadas, restam 1,51 m para a circulação, mas é sempre 

importante garantir o conforto nos deslocamentos, e quanto maior esse espaço melhor para 

todos. 

 No recorte espacial, encontramos algumas áreas com medidas abaixo de 1,50 m, neste 

caso se torna complicada a caminha por esta calçada, visto com a mesma é muito estreita, ainda 

com o mobiliário urbano existente como postes, placas e lixeiras as medidas diminuem ainda 

mais a área de circulação livre, como na Avenidas 7 (Figura 19). 
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Figura 19 – Avenidas 7: calçada estreita e obstáculos (retas indicam espaço restante). 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013). Org.: Daniel de Araujo Silva (2013). 

 

Na figura 19 apresenta o mobiliário urbano que se torna um obstáculo na calçada, onde 

duas pessoas não conseguem caminhar ao mesmo tempo em determinados pontos. Um 

cadeirante, por exemplo, teria dificuldades em rodar por aquele local. Ainda, os degraus de 

entrada da catedral São José será o responsável por uma futura obstrução da circulação, 

estreitando a calçada, e com o apoio de uma lixeira instalada em um local já com problemas, 

por ali não passa um cadeirante e um deficiente visual estaria passível a um tropeço, uma vez 

que o mobiliário não está devidamente sinalizado com piso tátil de alerta. Para resolver o 

problema, bastaria retirar o primeiro degrau da entrada da Igreja, e realocar a lixeira para outro 

ponto distante da escadaria, e por último aproveitando a obra, poderiam implantar o piso com 

sinalização tátil de alerta tanto na escadaria quanto na lixeira, conforme as normas da ABNT. 

 

3.2.3 – Condições gerais das calçadas 

 

Para uma circulação com mais comodidade e segurança pelas calçadas, é necessário que 

o tipo de piso empregado seja seguro e que não ofereça risco de escorregamento principalmente 

quando estes estiverem molhados. A condição estrutural dos pisos também é importante, pois 

um piso quebrado ou com pedras soltas é capaz de provocar acidentes. Nesse sentido, 

analisamos os materiais utilizados no piso das calçadas e também as condições estruturais como 

as irregularidades, que serão abordados abaixo. 
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Tipos de Piso 

 

Foi realizado um levantamento nas calçadas sobre o tipo de material utilizado nas 

mesmas, com o intuito de analisar a superfície e comprovar se a mesma era segura. Para tal, o 

método utilizado foi o de molhar as calçadas com água, e em seguida pisar e esfregar com o pé, 

assim sendo possível notar se o piso escorregava ou não. Este procedimentos foi realizado em 

todos os lotes, e o resultado pode ser analisado pela figura 20, na qual foram criadas categorias, 

a saber: 1) Não escorregadio - superfície que mesmo molhadas não escorregam; 2) Escorregadio 

- diversos tipos de pisos que quando molhados apresentam risco de escorregarão; 3) Ainda não 

escorregadio - material que no momento não escorrega, mas que ao longo do tempo se tornaram 

escorregadios; e 4) Sem calçada - locais que no momento da pesquisa estão sem pavimento. 

 

Figura 20 – Centro de Ituiutaba-MG: espacialização dos tipos de pisos sobre as calçadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (Abril, 2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

De acordo com a representação acima, o resultado majoritário do tipo de piso utilizado 

nas calçadas da área central, são do tipo escorregadio, o que representa um perigo iminente no 

caminhar das pessoas, principalmente aquelas que não conseguem se equilibrar com mais 

destreza como é o caso dos idosos, por exemplo. É notório vermos nas calçadas defronte às 

lojas no início do expediente comercial, funcionários lavando os pisos, alguns simplesmente 
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jogam água, outros aplicam produtos de limpeza, além dos intemperes naturais, o que tornam 

essas superfícies ainda mais escorregadias.  

Foram encontrados diversos tipos de materiais utilizados na construção de calçadas, o 

mais decorrente é o feito com as chamadas “Pedras Portuguesas”, o ladrilho, que é a junção de 

pedaços de basalto e de calcita unidos por cimento (Figura 21A). De acordo com Bassani (2013) 

esta superfície não é ideal, “é recomendável outro tipo de material. Estas pedras devem ser 

substituídas por placas de concreto ou outro material antiderrapante e com textura mais 

regular”, ao analisar uma calçada de Curitiba-PR com este mesmo material encontrado nas 

calçadas de Ituiutaba. Este material quando implantado não é escorregadio, mas com passar dos 

anos, com a circulação das pessoas, as pedras vão sendo polidas e assim se tornando 

escorregadio, sem falar que quando as pessoas costumam aplicar produtos e também pitam as 

calçadas, a superfície se torna escorregadia imediatamente. 

Outros materiais como cerâmica, azulejo, ardósia e até mesmo o de cimento pintado 

(Figura 21B) são superfícies que escorregam com mais facilidade, devendo por tanto serem 

evitados, conforme a ABNT NBR 9050 (p. 39, 2004), “os pisos devem ter superfície regular, 

firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição [...]”, o que não ocorre nas calçadas do 

centro conforme os resultados apresentados, estando fora dos padrões recomendados. 

Figura 21 – Calçadas:  pisos escorregadios. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Quanto às superfícies que não escorregam (Figura 22), estas são minorias nas calçadas 

do centro de acordo com a pesquisa, porém estas é que deviam prevalecer em nossas calçadas. 

Dos tipos de materiais encontrados, alguns são feitas de placas de cimento, concreto ou outro 

material mais aderente e regular, que mesmo molhados, as calçadas não tendem a provocar os 

escorregões, assim como recomenda a ABNT.  

 

Figura 22 – Calçadas: pisos não escorregadios. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Ainda, os CREA’s regionais através de suas cartilhas para construção de calçadas 

recomendam alguns tipos de pisos, tais como: pavimento intertravado; placas pré-moldadas de 

concreto; placa removível; concreto estampado; ladrilho hidráulico; dentre outros, todos eles 

fixados com cimento e material adequado (CREA-MS, 2010).  

 

Irregularidades nas calçadas 

 

As condições das calçadas influem diretamente no deslocamento das pessoas, 

especialmente as PcMR, que terão dificuldades para se locomoverem nestas calçadas e são 

potenciais candidatos a sofrerem algum tipo de acidente como torcer o pé ou tropeçar ao se 

depararem com um piso irregular e/ou buracos, ou tampa de inspeção de concessionárias de 

serviços públicos (água, luz, telefone, dentre outros) mal fixadas. 

Foram atribuídas notas para as calçadas, adaptadas da metodologia do Mobilize Brasil 

(2012), de acordo com a quantidade de irregularidades encontradas no piso, assim quanto 

melhor conservada a calçada maior a nota, conforme a representação na figura 23. 
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Figura 23 – Centro de Ituiutaba-MG: avaliação das irregularidades nas calçadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

De forma geral, as calçadas no âmbito da conservação do calçamento, na área de 

pesquisa13 boa parte encontra-se conservadas, recebendo notas acima de 6. Como vimos na 

figura, a medida que se afasta da área mais central, as notas vão diminuindo, nestes locais 

concentram-se mais residências do que comércio, o que difere da área que compreende as Ruas 

20 e 22, onde o comércio e os serviços são mais presentes, assim a circulação de pessoas é 

maior. Portanto, estes locais são bem cuidados, talvez os comerciantes não queiram ver a 

calçada em frente a sua loja em mal estado, não cairia bem para sua reputação, acreditamos que 

por isso, nestas áreas, estes locais são bem mais cuidados, e ainda recebem algum tratamento 

estético. 

Já, nas áreas com frequência maior de residências, onde a circulação é menor, e a 

prefeitura também, ao que parece, não exerce o papel de fiscalizar, assim os locais não são tão 

bem cuidados ou demoram mais tempo para repararem os defeitos apresentados. Em alguns 

pontos da área pesquisada, as calçadas possuem algumas irregularidades (Figura 24) como: 

calçada quebrada e/ou mal conservadas; e desníveis (degraus ou rebaixamentos). 

 

                                                 
13 Compreende as Avenidas 7, 9, 9-A, 11, 13, 15 e 17, e as Ruas 20 e 22. 
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Figura 24 – Calçadas: irregularidades no piso. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Na figura acima, área central, notamos que um cadeirante ficou preso em partes da 

calçada que se soltaram. A falta de manutenção desses locais impede ou atrapalha a circulação 

dos usuários das calçadas. Em outro ponto podemos ver desníveis que facilmente derrubam 

pessoas idosas que não tem como se equilibrarem vindo a caírem, ou nas partes onde existem 

pedras soltas qualquer pessoa está sujeita a tropeçar ou torcer um pé, quando por ali passarem. 

De acordo com o PDI, a responsabilidade de conservar as calçadas é por parte do proprietário, 

assim o que falta é fiscalização por parte da prefeitura. 

Mas existem também áreas públicas, como as praças e o calçadão da Avenida 15 (Figura 

25A), que estão com problemas em seu calçamento, como buracos e pedras soltas, estas por 

exemplo, acabam servindo para uso em atos de vandalismo. Compartilhamos da ideia de que o 

poder público municipal deve assumir a responsabilidade em consertar estes defeitos, pois estes 

locais são os que concentram um volume grande de pessoas e, por isso mesmo, o piso deve 

estar em boas condições para usufruto da população. 
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Figura 25 – Buracos, pedras soltas e tampas de caixas de inspeção. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014) 

 

A tampas de caixas de inspeção (Figura 25B) de concessionárias de serviços públicos, 

de acordo com o guia do Projeto Calçada Acessível (2012) deveriam ser colocadas na faixa de 

serviços, desta forma, não atrapalhariam a circulação na faixa livre14, como é de algumas 

tampas que não estão niveladas, o que pode ocasionar muitos transtornos aos transeuntes, bem 

como provocar algum acidente. Na cidade de Ituiutaba todas as tampas encontradas até o 

momento se encontram na faixa livre, o que não é o ideal. Pra uma pessoa na condição de 

cadeirante, estas tampas podem até se tornar uma barreira dependendo de sua condição e 

posição na calçada, assim deve-se suprimir as barreiras para enfim termos um princípio de 

acessibilidade na cidade. 

 

 

 

                                                 
14 Área do passeio, calçada, via ou rota destinada exclusivamente à circulação de pedestres (ABNT NBR, 2004, 

p.3). 
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3.2.4 - Barreiras ou Obstáculos: “no meu caminho tinha uma pedra” 

 

As calçadas que deveriam proporcionar as melhores condições de usufruto público do 

cidadão, para que este exerça seu direito de ir e vir, acabam tornando essa tarefa cotidiana uma 

tarefa difícil de ser executada em muitas ocasiões. As barreiras na acessibilidade, de acordo 

com Alves (2013, p. 16) são constatadas quando “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou 

impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as 

pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação”. As barreiras urbanísticas são aquelas 

existentes nas vias e espaços públicos que prejudicam o deslocamento, a percepção e a 

utilização destes espaços pelas pessoas, nas calçadas as principais barreiras são as barreiras 

físicas, que de acordo com Oliveira (2006) podem ser fixas, aquelas que ao longo do tempo não 

mudam como mobiliário ou edificações, e também podem ser dinâmicas, aquelas que estão 

temporariamente nas calçadas, como vendedores ambulantes e placas de propaganda. 

De modo geral, na área de pesquisa foram identificadas algumas barreiras físicas fixas 

(Figura 26), porém estas em menor quantidade e em casos pontuais, sendo que em maior 

proporção foram notadas as barreiras físicas dinâmicas, que atrapalham a circulação geral das 

pessoas pelas calçadas. 

Quanto às barreiras físicas fixas destacamos alguns exemplos, visualizados na figura 

26A. Podemos notar nos dois extremos da calçada alguns ornamentos, placas e vasos de 

plantas15, isso não é proibido, desde que estes estejam dispostos na faixa de serviço. No entanto, 

podemos ver que os vasos são um tanto quanto largos e extrapolam os limites da faixa, além 

dos outros objetos. Portanto, isso diminui o tamanho da faixa livre para circulação, em uma 

situação onde o número de pessoas utilizando a calçada for maior, estes objetos se tornam 

barreiras.  

Na figura 26B, um caso onde o mobiliário urbano foi implantado incorretamente. Nota-

se que o telefone público está disposto praticamente no centro da calçada, ou seja, na faixa de 

circulação livre, o que atrapalha diretamente no deslocamento das pessoas. O orelhão deveria 

estar na faixa de serviço da calçada, o mesmo caso se aplica ao hidrante (Figura 26C) localizado 

fora desta faixa e no sentido da faixa de pedestre, atrapalhando o fluxo da circulação.  

                                                 
15 Apesar destes objetos poderem ser removidos, nós os classificamos como fixos pois os mesmos não são 

retirados, ficando permanentemente naquele local. 
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A figura 26D mostra um obstáculo em forma de degrau, este tipo de construção é 

facilmente identificado pelas calçadas, em maior parte para o acesso a comércios e como 

rampas de entrada de veículos, isso é irregular, o correto seria a construção para dentro do 

terreno e não na calçada. O ponto de ônibus da Rua 20 (Figura 26E) é um exemplo de mobiliário 

que é ao mesmo tempo um obstáculo à circulação, pois sua estrutura ocupa quase que todo o 

espaço da calçada, ou seja, não deveria existir ali este tipo de equipamento, o ideal seria a 

transferência para um local apropriado que não atrapalhe o fluxo de circulação16. 

 

Figura 26 – Barreiras físicas fixas nas calçadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Todos os mobiliários urbanos deveriam estar sinalizados com piso podotátil em sua 

base, para a identificação das pessoas com deficiência visual, evitando assim acidentes. Esta 

sinalização ainda será discutida no item “Instrumentos de acessibilidade”. 

                                                 
16 No mês de Maio/2014 o referido ponto foi transferido para outro local, saindo da Rua 20 para a Rua 9, 

desobstruindo a calçada e dando assim mais espaço para circulação das pessoas. 
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Dentre as barreiras físicas dinâmicas (Figura 27), podemos destacar as placas de 

publicidade, vendedores de loteria e ambulantes, mesas de bar, mostruários, barracas e toldos 

de lojas. A figura 27A mostra algumas destas barreiras, muitas placas com anúncios de loja ou 

propaganda em geral são colocadas na calçada, ou seja, em locais que atrapalham as pessoas 

em seus deslocamentos. Podemos destacar nesse caso os vendedores de loterias e ambulantes 

que posicionam seus carrinhos com mercadorias e mesas, como estão vendendo atraem 

compradores que se juntam em seu entorno, bloqueando a passagem na calçada, tendo as outras 

pessoas que desviarem ou caminharem na pista de rolamento. Nestes casos a prefeitura deveria 

fiscalizar, visto que os camelos foram retirados das calçadas e transferidos para o Shopping 

Popular17, assim não poderiam estar nas calçadas outros ambulantes, ou seja, faltando 

fiscalização.  

Uma barreira que prejudica bastante a circulação são os toldos (Figura 27B). 

Religiosamente no período vespertino os toldos entram em cena, tanto na Rua 20 como na Rua 

22, como vemos na primeira imagem da figura, um toldo é estendido por todo o limite da 

calçada, inclusive na esquina, tendo o pedestre que desviar de sua rota para concluir a travessia. 

E ainda, na mesma imagem, um desrespeito ao uso público, os toldos estão amarrados na rampa 

de acesso, não se importando com um cadeirante que por ali possa passar, ou seja, neste caso 

literalmente o mesmo não conseguiria, pois seu acesso foi cerceado pelo comerciante local. Na 

segunda imagem, não bastando os toldos dispostos em toda a calçada, notamos que foi colocado 

um arco de balões enfeitando a porta da loja, não sobrando espaço para uma pessoa passar, ou 

seja, o comerciante tornando um espaço público em prol do privado, e ao mesmo tempo 

privando a circulação das pessoas pela calçada pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Mas conhecido como Camelódromo, local onde os vendedores ambulantes trabalham autorizados pela 

prefeitura. 
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Figura 27 - Barreiras físicas dinâmicas nas calçadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

O código de posturas de Ituiutaba traz em seu artigo 284 os requisitos para utilização de 

toldos, um dos itens diz que a largura não deve ultrapassar os 2,80 m e que em altura deve ser 

2,20 m em relação ao nível do passeio. Para a ABNT esta altura é de mínimo 2,10 m, estas 

medidas sendo desrespeitadas podem provocar acidentes, um deficiente visual está propicio a 

bater a cabeça ou outro tipo de acidente. Assim, mesmo com as normas e a legislação traçando 

regras para toldos, os mesmos são implantados de acordo com conveniência do comerciante, 

concluímos que novamente o problema é a falta de fiscalização do poder público municipal. 

 Outro obstáculo que comumente é flagrado em nossas calçadas, está ligado às 

construções e reformas, tanto no centro como em outros locais da cidade é fácil vermos montes 

de areia e pedra, tijolos, caçambas, e demais materiais dispostos nas calçadas, como se elas não 

fossem públicas e de importância para a circulação cotidiana dos citadinos. Essa é uma barreira 

física dinâmica, pois é uma obra temporária e pode ser removida a qualquer momento, por outro 

lado, também pode ser uma barreira fixa, dependendo do período da obra, que pode durar meses 

ou até anos, se tornando um obstáculo fixo por algum tempo. A figura 28, traz algumas 
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realidades deste tipo de barreira. Notamos a presença de material de construção na calçada, 

parece até que é um procedimento obrigatório essa atitude, é raro uma construção onde o 

material não está disposto na calçada, algumas construções utilizam tapumes em obras, como 

podemos notar nas imagens o tapume cobre quase que a calçada inteira, em outra depois do 

tapume podemos ver materiais, ou seja, por ali ninguém consegue trafegar, a única saída é 

disputar espaço com os autos na pista de rolamento.  

Desta forma, concordando com Duarte; Libardi e Sánchez (2011, p. 30) “as calçadas 

não formam uma rede continua. Os pedestres necessitam fazer a transposição das vias – por 

onde circula o tráfego geral”, o que para um cadeirante, por exemplo, se torna uma verdadeira 

aventura, pois, de um dos lados as rampas estão bloqueadas pelos materiais e por uma caçamba. 

 

Figura 28 – Barreiras: construções, reformas e materiais na calçada. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

O artigo 232 do código de posturas municipal (1970) diz que “além de alinhamento do 

tapume, não será permitida a ocupação de qualquer parte do passeio com materiais de 

construção”, e de acordo com a ABNT:  
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As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente 

sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20 m para circulação. 

Caso contrário, deve ser feito desvio pelo leito carroçável da via, providenciando-se 

uma rampa provisória, com largura mínima de 1,00 m (NBR 9050, 2004, p. 54). 
 

O código de posturas é claro em seu artigo e mesmo proibindo certas atitudes quanto às 

obras e os materiais construção, são corriqueiras as atitudes como evidenciado na figura acima. 

Uma simples visada nas normas e constatamos que a ABNT traz recomendações e normas de 

como deve ser feito corretamente para garantir o direito das pessoas em circular pelas calçadas 

mesmo com obras (Figura 29), mas nada é feito, e o prejudicado é sempre quem precisa utilizar 

as calçadas.  

 

Figura 29 – Desvio e rampa de acesso provisório de acordo com a ABNT. 

 
Fonte: SMPUMA (2008). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

No entanto, nos parece que, a prefeitura não realiza fiscalizações, pois no centro existem 

várias obras que infringem as leis e as normas, se houvesse fiscalização isso não aconteceria, 

entretanto, ela mesma em suas construções não cumpre o seu código de postura e nem 

recomendações da ABNT.  

No início do mês de Maio/2014, a prefeitura iniciou um projeto, no qual instalariam 

câmeras de segurança pela cidade, para tal, existe a necessidade de se furar aos buracos, porém 

os mesmo eram furados em certos dias e deixados lá do mesmo jeito, sem sinalização ou 

proteção do local, podendo também ocasionar acidentes, pois os buracos eram razoavelmente 

fundos (Figura 30). Nestes casos, se a obra demora mais de meses para terminar e os buracos 

não são tapados ou protegidos, então pelo menos uma sinalização eficaz deveria ser ali 
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colocada, pois um deficiente visual é vítima fácil nestas condições. Isso, sem contar que em 

alguns locais, a calçada foi destruída, inclusive impossibilitando o acesso a rampa na calçada. 

 

Figura 30 – Obra da prefeitura nas calçadas sem sinalização adequada. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Noutro local em específico, onde existia um ponto de ônibus18, um hospital particular 

inicia uma reforma, onde a calçada foi tomada por tapumes, não restando espaço para o trânsito 

das pessoas e isso se agravando com os carros que estacionam por ali, ou seja, a prefeitura ao 

invés de fiscalizar e obrigá-los a cumprir o código de postura e as normas, partilhou do local 

para fazer publicidade própria, e ao mesmo tempo contribuindo para a poluição visual (Figura 

31). 

Figura 31 – Tapumes Irregulares e publicidade da prefeitura. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

                                                 
18 O mesmo citado na página 89, nota de rodapé 16.  
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Como exemplo do descaso para com quem necessita transitar nas calçadas, flagramos 

um cadeirante circulando no leito carroçável da via (Figura 32), indagamos o mesmo sobre este 

ato, ele disse que não circula nas calçadas, devido aos percalços que sempre encontra em seu 

caminho, dessa forma ele prefere enfrentar o perigo do trânsito em meio aos automóveis na rua, 

do que circular nas calçadas. 

 

Figura 32 – Cadeirante: circulação pela via em meio aos automóveis. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Quanto às barreiras, podemos concluir que, o problema além de estar, na atitude das 

pessoas que não fazem o procedimento correto e, não cumprem a lei como vimos na Figura 31, 

o próprio poder público não cumpri seu código de posturas, desta forma, como esperar uma 

fiscalização das obras das pessoas físicas...? Deveria haver uma ampla fiscalização, no sentido 

de garantir minimamente que o espaço público possa continuar sendo público para a circulação 

das pessoas pelas calçadas. 

A administração pública precisa iniciar um plano para poder propiciar uma verdadeira 

acessibilidade para as pessoas, pela fiscalização aos quesitos abordados acima e fazendo 

cumprir as leis estabelecidas (inclusive a prefeitura) e as normas recomendadas, além de 
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fiscalizar investir na supressão de barreiras, além de melhor e criar instrumentos de 

acessibilidade, desta forma a cidade se torna acessível para todos. 

 As pessoas com deficiência são aquelas diretamente interessados na acessibilidade na 

cidade. No Brasil, de acordo com o último censo demográfico (IBGE, 2010), mais de 45 

milhões de pessoas, ou seja, algo perto de 23% da população total tem algum tipo de deficiência 

(visual, auditiva, motora e mental ou intelectual). Em Ituiutaba, aproximadamente 30% da 

população possui algum tipo de deficiência, conforme a tabela 3, que dispõe a estatística de 

acordo com o grau de dificuldade das pessoas. 

 

Tabela 3 – Ituiutaba-MG: Pessoas com Deficiências (2010). 

Deficiências 
Alguma 

Dificuldade 

Grande 

Dificuldade 

Não consegue de 

modo algum 

Total 

Visual 13599 3688 191 17478 

Motora 5295 2894 476 8665 

Auditiva 4689 1314 166 6169 

Intelectual19 - - - 1510 

Todas 23583 7896 833 33822 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico (2010). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

De acordo com Associação dos Deficientes Físicos do Pontal (ADEFI) sediada em 

Ituiutaba desde 04 de Abril de 1987, a entidade possui pouco mais de 800 pessoas associadas, 

ou seja, um número muito baixo em relação à quantidade de PcD na cidade. Contudo, conforme 

a ADEFI, suas atividades giram em torno de: cadastro das PcD para confecção de carteirinha 

de “passe livre” no TCU; encaminhar seus associados ao sistema de saúde com prioridade em 

seus exames e também aos órgãos de assistência da prefeitura; e representação em processos 

judiciais, estes são as maiores preocupações da associação.  

Quanto às reivindicações de melhorias na infraestrutura urbana em relação a 

acessibilidade, a ADEFI não é atuante, e também não é sua prioridade, pois a prefeitura colabora 

com a manutenção dos custos da sede da associação, e assim uma cobrança ou reclamação para 

melhoria do ambiente urbano para as PcD, tenderia a complicar a relação entres eles.  

Este tipo de relação prejudica a luta pelos direitos e garantia de acesso à cidade das PcD, 

e de certa forma impede a ADEFI de ser mais atuante, pois, as melhorias e soluções para uma 

cidade mais acessível fica a cargo do poder público, que por sua vez, se não for cobrado, tende 

                                                 
19 Pessoas com deficiência intelectual também podem ter sido computadas com outras deficiências. 



 

95 

 

 

a ser lento quanto a estas ações, visto as condições de acessibilidade em que a cidade se 

encontra. 

Através de instrumentos de acessibilidade, desde que, implantados corretamente, o 

poder público municipal pode garantir o acesso e permanência de todas as pessoas à cidade, 

bem como a utilização de seus espaços e equipamentos, portanto, são imprescindíveis no espaço 

urbano. 

 

3.3 - Instrumentos de acessibilidade 

 

Instrumentos de Acessibilidade são aqueles que devem estar presentes nos 

equipamentos urbanos, dotando de condições básicas para garantir o acesso à cidade 

(MOREIRA; RIBEIRO FILHO e ALVES, 2012). Foram analisados equipamentos urbanos 

presentes nas ruas, calçadas, espaços públicos, além dos órgãos públicos, comércio e serviços, 

sendo estes últimos analisados apenas em sua parte exterior. Desta forma, os instrumentos 

definidos para análises foram: Rampas; acesso aos estabelecimentos; sinalização (tátil, sonora 

e visual); estacionamento com vaga reservada. 

 

3.3.1 – Rebaixamento das calçadas (rampas de acesso) 

 

Um dos problemas que interferem na circulação das pessoas pelas calçadas é a falta de 

rebaixamentos nas guias ou rampas de acesso, sem estas, a travessia ou o acesso a determinados 

locais pelo cadeirante e pessoas como mobilidade reduzida se torna muito complicada, 

interferindo na independência das pessoas quanto a sua circulação, tendo as vezes que contar 

com a ajuda de terceiros para conseguir fazer sua travessia. Desta forma, as rampas são de suma 

importância para garantir a acessibilidade nas vias de circulação. 

De acordo com a ABNT NBR 9050 (2004), os rebaixamentos de calçadas podem ser 

feitos tanto em esquinas como nos meios de calçadas e canteiros divisores de pista, e adaptados 

de acordo com a largura e comprimento das calçadas. Os rebaixamentos nas calçadas, com 2,00 

m devem ter no mínimo 1,20 m de largura na rampa principal e abas laterais de largura mínima 

de 0,50 m, tendo remanescente uma largura mínima da calçada de 0,80 m livres (Figura 33). Os 

rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos devem estar alinhados entre si e às 

faixas de travessia de pedestres. 
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Figura 33 – Rampas de acesso: modelos para calçadas de acordo com a ABNT. 

 
Fonte: SMPUMA (2008). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Na presente pesquisa, percorremos as ruas do centro da cidade com o intuito de 

quantificar e qualificar todas as rampas existentes, desta forma foi realizado um mapeamento 

(Figura 34) das mesmas, bem como registro fotográfico, a partir desses procedimentos podemos 

discutir as condições dessas rampas. 
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Figura 34 – Centro de Ituiutaba-MG: espacialização das rampas de acesso. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Conforme o mapeamento representado pela figura acima, em todo bairro centro foram 

identificados 164 pontos20 com guias rebaixadas e rampas, considerando apenas os locais de 

cruzamento de via, sendo onze de calçadas e meio fio rebaixados, e 153 no formato de rampas. 

Em todos os cruzamentos das vias do núcleo central, para a circulação livre e sem interferências 

pelos cadeirantes, deveriam existir 180 pontos com a existência de rampas, no entanto foram 

identificados 82 pontos com a presença de rampas, ou seja, apenas 45,55%. Foram identificados 

apenas quatro cruzamentos em que todos os pontos existem rampas, nos outros locais, os pontos 

não estão completos, o que dificulta a travessia e o acesso à calçada. 

A função das rampas consiste no auxílio ao cadeirante em sua circulação e acesso à 

cidade, mas a maioria delas acaba dificultando ainda mais seu deslocamento, devido as 

condições destas rampas, visto que nenhuma encontrada contempla os requisitos básicos 

recomendados nos padrões e normas da ABNT, não possuem a largura mínima exigida de 1,20 

m, todas estão abaixo de 1,00 m, de acordo com as medições realizadas. Observamos alguns 

problemas em inúmeras rampas, por exemplo, a existência de barreira (Figura 35A), que obstrui 

a passagem destinada ao cadeirante.  A falta de manutenção é um agravante das más condições 

das rampas, algumas estão quebradas ou carcomidas em sua base, desta forma a cadeira tende 

a travar e não consegue subir. Mas ainda existem outras que de tão deterioradas e/ou totalmente 

quebradas, nem se parecem mais com uma rampa (Figura 35 B). Contudo, a maioria das rampas 

possui algum tipo de problema além dos já citados, como: inclinação e largura bem abaixo das 

recomendadas; sem sinalização tátil de alerta e sem abas laterais; e em descontinuidade, ou seja, 

nem sempre apresentando rampas de um lado e de outro na continuidade da faixa (Figura 35C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Nos referimos a PONTOS cada lado da guia, sendo estas localizadas no Início/Fim da faixa de pedestre. 
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Figura 35 – Rampas de Acesso no centro: condições estruturais. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Podemos notar pelas imagens acima, que os rebaixamentos não seguem um padrão, nem 

de recomendações técnicas e nem de modelos, a este último notamos que na maioria dos casos 

o proprietário da calçada quando reforma a mesma como forma de estética aplica à rampa e o 

faz de qualquer modo, também não seguindo nenhum padrão, ou seja, assim nenhum dos 

exemplos facilita o trânsito dos usuários. 

As imagens evidenciam as dificuldades de um cadeirante em utilizar a rampa (Figura 

35D). Primeiro pelo formato e suas condições, o que dificulta o ingresso da cadeira, e segundo, 

por sua inclinação, assim a roda desliza sobre a elevação, forçando o cadeirante a impor uma 

força extra em seu movimento para transpor a dificuldade. Desta forma, as imagens deixam 

transparecer que as rampas foram instaladas apenas para cumprir uma pseudo “obrigação 

social”. Entretanto, não prezou pelas normas de utilização para um deslocamento sem 

transtornos, como consta no PDI. 

 Com o mapeamento é possível notar um contínuo que ocorre na Rua 26, na qual foram 

implantadas rampas ao longo de sua extensão, algumas rampas, diferentemente do núcleo 
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central, possuem o símbolo internacional de acesso (Figura 36A), mas também não seguem os 

padrões da ABNT em nenhum outro aspecto.  

Dentre os problemas identificados nestes locais, o que chama mais atenção é quanto a 

localização das rampas, visto que somente foram implantadas no lado da Rua 26, no lado das 

outras ruas que fazem cruzamento não foram construídas nenhuma rampa. Ainda, quanto ao 

local, em apenas dois cruzamentos as rampas estão em concordância com as faixas de pedestre, 

no restante estão descontínuas. Muitas rampas foram feitas dentro do limite de estacionamento 

regulamentado da via (Figura 36B), ou seja, é fácil flagrar veículos estacionados de fronte as 

rampas, mas a própria prefeitura que faz a marcação do limite de estacionamento, e por sinal 

de forma errada, indiretamente incentiva o bloqueio às rampas. As rampas são feitas ignorando 

as normas, em certos casos alguns “absurdos” são construídos (Figura 36C), ao invés da 

sinalização tátil, uma elevação acima do nível do passeio é colocada na rampa, podendo causar 

algum tropeço por quem passar por ali, os deficientes visuais são potenciais vítimas destas obras 

mal executadas e/ou planejadas. 

 

Figura 36 – Rampas da Rua 26: outros modelos, problemas iguais. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Do universo das rampas por nós analisadas, apenas duas estão de acordo com as normas 

ABNT (Figura 37), pelo mesmo no quesito da construção das mesmas. Estas não foram 

construídas pela prefeitura, possuindo as medidas corretas, abas laterais e com sinalização tátil. 

Já na figura 37A, o problema está na localização, foram feitas fora da faixa de pedestre. A 

rampa da Figura 37B é de um modelo diferente de rampa21, utilizado em locais onde as calçadas 

são mais estreitas, sendo a mesma toda rebaixada, esta em particular, foi construída para atender 

os cadeirantes que estacionam no INSS, daí o motivo dela não estar na faixa de pedestres. 

 

Figura 37 – Rampas construídas de acordo com as normas ABNT. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Resumindo, de forma geral as rampas de Ituiutaba não seguem as normas e os padrões 

recomendados pela ABNT, sua implantação é aleatória, em cada esquina é feita de um jeito, 

com pisos diferenciados, com inclinações e medidas diferentes, em locais inapropriados e sem 

a sinalização tátil. Também é possível notar, que em algumas esquinas, de um lado da rua existe 

                                                 
21 Ver na página 83, Figura 33, Modelo de rampa “b”. 
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a rampa, mas do outro lado a mesma inexiste, não fazendo sentido algum, de forma que não 

compreendemos esta atitude, pois, a implantação das rampas deve ser feita aos pares, tanto de 

um lado como de outro da via. A prefeitura deveria aproveitar as novas obras e reformas para 

realizar a construção adequada, de acordo com as normas promovendo assim a acessibilidade 

no município, mas isso não ocorre, tanto em novas construções quanto em reformas não existe 

essa preocupação, sendo totalmente ignoradas.  

 

3.3.2 - Sinalização 

 

As sinalizações são fundamentais como instrumento de acessibilidade, pois através 

delas a pessoa pode se orientar tanto para atravessar uma rua ou para notar a presença de algum 

mobiliário, principalmente as pessoas com deficiência visual, que sem a visão necessitam da 

sinalização tátil para se localizar e seguir seu caminho. 

Portanto, apresentaremos alguns tipos de sinalizações no contexto das ruas e calçadas 

do centro de Ituiutaba, tais como: sinalização tátil; sinalização visual e sonora. 

 

 Sinalização tátil 

 

A sinalização tátil tem a finalidade de alertar, guiar o fluxo e orientar as pessoas com 

deficiência, o sistema Braile é um tipo de sinalização tátil para leitura, assim como o Piso Tátil 

de Alerta (PTA) e Piso Tátil Direcional (PTD), estes quando instalados em pisos, para rotas 

acessíveis, auxiliando as pessoas em seus direcionamentos e percursos de circulação. 

O PTA possui um relevo diferenciado da calçada, do tipo pastilhado (Figura 38), tem a 

função de alertar a pessoa quanto à mudança de direção e da identificação de algum obstáculo 

suspenso ou no terreno, barreira, e mobiliário urbano. A ABNT NBR 9050 (2004) recomenda 

a implantação deste tipo de piso em: rebaixamentos de calçadas; nas faixas elevadas de 

travessia; nas plataformas de embarque e desembarque ou ponto de ônibus; no início e término 

de escadas (fixas ou rolantes) e rampas. O PTD possui um relevo de linhas contínuas (Figura 

38) são utilizadas para orientar um trajeto que a pessoa vá percorrer, proporcionando para o 

deficiente visual uma rápida identificação. A ABNT recomenda sua instalação em áreas de 

circulação, na ausência ou interrupção de uma guia de balizamento que indique o caminho a ser 

percorrido, e em espaços amplos como praças, calçadas, saguões, dentre outros (NBR 9050, 

2004). 
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Figura 38 – Piso para sinalização tátil: de alerta (PTA) e direcional (PTD). 

 
Fonte: Trabalho de campo, Praça da Juventude (2014). Org.: SILVA, D.A. (2014) 

 

Nas calçadas analisadas na área de pesquisa no centro de Ituiutaba, são poucos os locais 

com a presença de sinalização tátil, destas, apenas com o piso tátil de alerta identificados nas 

calçadas, e estão localizados defronte aos estabelecimentos de serviços, como os correios e os 

bancos (Figura 39). Destes, alguns pisos com extensão mínima e outros mais complexos, isso 

nos limites da calçada, entretanto, quando passa da calçada pra dentro do lote, a maioria desta 

sinalização está identificada corretamente. 

A figura 39A, traz a imagem do piso de alerta nos correios da Rua 22, nas outras 

agências também possuem a sinalização na calçada. Na figura 39B, temos o banco Itaú, cujo 

acesso se dá por meio de uma escada, neste caso a sinalização foi aplicada de forma correta no 

início e no fim da mesma, o mesmo caso se aplica a figura 39C no banco HSBC, que também 

é por escada sua entrada. Já a figura 39D, da Caixa Econômica Federal, a sinalização está 

aplicada em toda extensão da entrada, que se dá por meio de degraus e por rampa. As outras 

agências bancárias localizadas no recorte espacial estudado também possuem sinalização com 

piso tátil em suas entradas.   
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Figura 39 – Piso tátil de alerta: correios e bancos. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Os bancos possuem o PTA em suas entradas, mas nem todos têm a sinalização em braile 

próximo do piso tátil, pois a maioria dos bancos a porta de entrada fica longe da calçada e só 

nestes locais que estão às informações em braile. Desta forma quando a pessoa com deficiência 

visual ainda está na calçada dificulta a identificação do banco e das demais informações, apenas 

dois estabelecimentos que tem proximidade da calçada possuem placa ou alguma sinalização 

em braile (Figura 40). 
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Figura 40 - Sinalização braile: na entrada do banco Mercantil do Brasil. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Além das calçadas em frente aos estabelecimentos acima citados, nenhum outro local 

foi encontrado a sinalização tátil, nem mesmo nos órgãos estaduais e municipais, devido estes 

locais possuir grande demanda pelos por parte da população, deveriam dar o exemplo para o 

restante da cidade. 

O mobiliário urbano também deveria estar com sinalização de alerta, pois sem ela, 

lixeiras, telefones públicos, caixas de correio e placas, acabam se tornam obstáculos podendo 

causar acidentes aos deficientes visuais, além de privar estes de utilizar alguns destes 

mobiliários pela fala de sinalização. A figura 41A nos mostra o único móvel urbano com a 

devida sinalização de alerta, desta forma o deficiente visual consegue identificar que tem algo 

por ali (Figura 41B), e assim poder desviar da caixa de correio sem sofrer nenhum acidente. 

Portanto, quando o mobiliário esta sinalizado ele deixa de ser um obstáculo para o deficiente 

visual. Nas outras imagens da figura 41C, notamos que as lixeiras e os telefones públicos não 

estão sinalizados e também nenhum ponto de ônibus possui sinalização tátil para embarque. 
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Figura 41 – Mobiliário urbano: sinalização tátil ou a falta dela. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

De acordo com a ABNT NBR 9050 (2004, p. 31) para “obstáculos suspensos entre 0,60 

m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que na 

base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta” além destes, nos pontos de embarque e 

desembarque devem ter pisos sinalizados “entre 0,25 m e 0,60 m instalados ao longo de toda a 

extensão onde houver risco de queda, e estar a uma distância da borda de no mínimo 0,50 m”. 

Locais com grande circulação de pessoas como a praça Cônego Ângelo (Praça da 

Prefeitura) e o calçadão (Avenida 15), a sinalização é inexistente, e como foi evidenciado, 

somente em alguns poucos locais da área de pesquisa existe sinalização tátil, desta foram 

identificadas apenas PTA, não sendo encontrada nenhuma do tipo PTD, que é um problema, 

pois, na maioria das vezes uma complementa a outra, e também a falta da sinalização em braile 

inutiliza em alguns casos a PTA. 

 Em outros locais fora da área de pesquisa, conseguimos identificar alguns locais com 

sinalização tátil, inclusive a do tipo direcional, e que a fim de comparação iremos evidencia-las 

mais adiante. 
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Sinalização visual e sonora 

 

Como mencionado no início do capítulo, o trânsito no centro de Ituiutaba se encontra 

cada vez mais intenso, e o automóvel tendo a “preferência” sobre os pedestres. O indício disso 

são as sinalizações nas vias, sempre para regular o trânsito de veículos. No entanto, o que dizer 

em relação à sinalização para pedestres? Iremos discutir e analisar as condições deste quesito a 

partir de agora. 

Para as pessoas que não são deficientes, atravessar a rua ou ver se o semáforo está 

fechado para poder atravessar é uma tarefa corriqueira e fácil, mas, no caso do deficiente visual, 

como ele faz...? Conta com a ajuda de quem por ali estiver passando, ou arrisca a atravessar 

contando com a sorte, ou então, conta com a compreensão do motorista que pare o carro e deixe 

a pessoa atravessar. Para não contar com essas situações, nos pontos de cruzamentos deveriam 

existir não só os semáforos para automóveis, mas também os semáforos para pedestres, estes 

equipados para emitir sinais sonoros, para que alerte a pessoa com deficiência visual que o 

semáforo está aberto, para que ele atravesse com segurança, e não dependa das situações acima 

problematizadas.  

A comunicação sonora é dirigida, especialmente, as pessoas com deficiência visual e 

para sua circulação, não só nos cruzamentos, mas também ao longo da calçada, devem existir 

sinais sonoros nos locais de entradas e saídas de veículos. Nas vias do recorte espacial, foram 

identificados 24 pontos com atividade de entrada e saída de veículos, a metade destes locais se 

concentra entre estacionamentos rotativos e estabelecimentos bancários, a outra metade são de 

prédios residenciais, moto táxis, dentre outros. 

Dos pontos encontrados 50% possuem giroflex, destes apenas nove funcionam (Figura 

42A), no entanto, nenhum apresenta a função sonora de alerta ativa, somente giram as luzes. 

Apenas um aparelho com a função sonora foi identificado, porém o mesmo encontra-se 

danificado (Figura 42B), ou seja, sem a sonorização estão alertando somente as pessoas que 

podem enxergar. Já, os locais que não possuem sinalização alguma, deixa os deficientes visuais 

e auditivos sem alerta algum, ou seja, num simples deslocamento pela calçada, essas pessoas 

podem topar de frente com um veículo entrando ou saindo de uma garagem. 

 

 

 

 



 

108 

 

 

Figura 42 – Sinalização sonora: giroflex nas entradas/saídas de veículos. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Em Ituiutaba não foram encontrados semáforos para pedestres funcionando, foram 

identificados em dois pontos dentro da área pesquisada em que os semáforos funcionaram há 

tempos atrás, e que hoje estão apenas como “enfeite” nas calçadas (Figura 43). 

 

Figura 43 – Semáforos para pedestres: existentes, porém inativos. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Assim, este tipo de semáforos é de extrema importância para a circulação de todos com 

segurança pelas vias da cidade. Outro fato notado em relação à questão dos semáforos, estes já 

direcionados ao tráfego em geral, nos locais de cruzamentos da Avenida 17 com as Ruas 20, 22 

e 24 especificamente com a Rua 22, ali é uma das portas de entrada e saída da área central hard 

core, sendo a Avenida 17 de mão dupla, o trânsito naquele cruzamento é controlado através de 

semáforos. E aí que está o problema, existem algumas direções em que o pedestre não consegue 

atravessar (Figura 44), pois o sistema semafórico não paralisa, sempre quando fecha uma 
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direção abre outra, e quem tenta atravessar a Avenida 17, por exemplo, não consegue fazê-la, 

de modo que a circulação dos veículos dessa forma, não para. 

 

Figura 44 – Travessia de pedestres: cruzamento da Av. 17 com a Rua 22. 

 
Fonte: Trabalho de campo; Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Assim como comenta Bezerra (2007),  

Nas saídas de cruzamento não está programado nenhum período de tempo sem a 

passagem de veículos. Assim o movimento de pedestres é permitido, mas não 

protegido. Os pedestres devem buscar intervalos de tempo (brechas) adequadas entre 

a passagem de veículos consecutivos para atravessar (BEZERRA, 2007, p. 28). 
 

Concordando com esse autor, o sistema ideal para esses cruzamentos em Ituiutaba seria 

o “semáforo com fase exclusiva para pedestres”, no qual em determinado momento todos os 

sinais do cruzamento ficariam em vermelho para os motoristas, e verde para os pedestres, dessa 

forma a travessia seria protegida para ambos os lados que a pessoa queira seguir. 

 Outro elemento importante para travessia são as faixas de pedestres, este é o local 

apropriado para as pessoas atravessarem a via, geralmente às faixas estão dispostas nas esquinas 

e também podem ser encontradas no meio da quadra, dependendo da necessidade do local.  
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Na área pesquisada, as faixas estão presentes em todas as esquinas e são frequentemente 

repintadas, quanto a isso não existe problemas, porém, existe um problema de “ordem cultural” 

e/ou de “educação”, tanto de motoristas como de pedestres. Como é visto diariamente no 

trânsito local, muitas pessoas que, mesmo com a presença das faixas, insistem em atravessar 

fora dela, por outro lado, grande parte dos motoristas mesmo avistando pessoas posicionadas 

nas faixas de pedestres, não dão atenção e continuam sem parar para que a pessoa atrevesse. 

Dessa forma, recorremos aos exemplos de cidades como Brasília e Goiânia, que são 

nacionalmente conhecidas por seus motoristas que, ao avistar o pedestre na faixa, 

imediatamente param seus veículos e o pedestre segue a travessia. Neste caso é algo cultural e 

que para Ituiutaba precisa de campanhas de educação para o trânsito, embora todo motorista 

aprenda isso nas autoescolas e como prevê o CTB (2008), “os pedestres que estiverem 

atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, 

exceto nos locais com sinalização semafórica”. 

Outro problema de falta de educação, cidadania e descumprimento de lei de motorista 

que param/estacionam em cima da faixa de pedestre e também defronte as rampas de acesso, 

mas desses casos pelo menos podemos ver os agentes de trânsito fiscalizando e até multando 

os motoristas, um ponto positivo que precisa ser ressaltado aqui e que deve continuar. 

 

Faixas elevadas de travessias de pedestres 

 

As faixas de pedestres também podem ser do tipo elevadas, embora não fazendo parte 

da área principal de pesquisa, mas devido a novidade deste tipo de sinalização na cidade, 

incluímo-nos na investigação. Dessa forma, procuramos identificar nas vias, os locais com a 

presença de “travessias com faixas elevadas”, estas de acordo com ABNT NBR 9050 (2004, p. 

3) são definidas como sendo uma “elevação do nível do leito carroçável composto de área plana 

elevada, sinalizada com faixa de travessia de pedestres e rampa de transposição para veículos, 

destinada a promover a concordância entre os níveis das calçadas em ambos os lados da via”. 

Os locais recomendados para a instalação da travessia são onde houver foco de pedestres, 

principalmente em escolas, centros comerciais, hospitais, dentre outros. No ano corrente, o 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) através da resolução 495/2014, regulariza e 

normatiza as faixas elevadas de pedestres, nesta, destacamos 3 artigos para análise e discussão: 

Art.3°. A Faixa Elevada para travessia de pedestres deve atender a projeto-tipo 

constante do ANEXO I da presente Resolução e apresentar as seguintes dimensões: 
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I - Comprimento: igual à largura da pista, mantendo-se as condições de drenagem 

superficial; II - Largura da superfície plana (plataforma): no mínimo 4,00m; III - 

Rampas: o comprimento das rampas deve ser calculado em função da altura da Faixa 

Elevada, com uma inclinação recomendada de 15%, podendo variar entre 12% e 18% 

em função da composição do tráfego e da velocidade desejada; IV - Altura: deve ser 

feita a concordância entre o nível da Faixa Elevada e o das calçadas.  

Art.4°. A faixa elevada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em  

trechos de vias que apresentem características operacionais adequadas para tráfego 

em velocidade máxima de 40 km/h, seja por suas características naturais, seja por 

medidas para redução de velocidade. 

Art.6°. A implantação de Faixa Elevada para travessia de pedestres deve ser 

acompanhada da devida sinalização, constando, no mínimo, de: 

I - placa de Regulamentação “Velocidade Máxima Permitida”, R-19, limitando a 

velocidade até um máximo de 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a 

redução de velocidade da via ser gradativa, seguindo os critérios estabelecidos pelo 

CONTRAN; II – placas de Advertência  “travessia elevada”, antes e junto ao 

dispositivo, devendo esta última ser complementada com seta de posição; III – 

demarcações em forma de triangulo na cor branca sobre a rampa de acesso da Faixa 

Elevada para travessia de pedestres; IV – demarcação de faixa de pedestres na área 

plana da Faixa Elevada para travessia de pedestres; V – a área da calçada próxima ao 

meio fio deve ser sinalizada com piso tátil de alerta (CONTRAN, 2014). 

 

Ainda, algumas normas da ABNT 9050 (2004, p. 56), recomendam a implantação das 

faixas em “a) travessias com fluxo de pedestres superior a 500 pedestres/hora e fluxo de 

veículos inferior a 100 Veículos/hora; b) travessia em vias com largura inferior a 6,00 m”. 

Foram identificados sete pontos na cidade com esse tipo de faixa, todas encontradas no 

meio de quarteirão, sendo enumeradas de acordo com a ordem em que foram implantadas, a 

saber os locais: 1 - Avenida Marginal (passagem de canteiro central); 2 - Avenida Profº José V. 

Mendonça (defronte ao Presidio); 3 - Avenida 16 (defronte Hospital N.S. Abadia); 4 - Avenida 

Napoleão Faissol (defronte ao Supermercado Pontual); 5 - Avenida 28 (supermercado SUPRA); 

6 - Avenida 33 A (Escola M. Machado de Assis) e 7 - Rotatória da Praça da Juventude (defronte 

à Igreja N.S. Aparecida). No entanto, não foram observados os critérios técnicos para instalação 

das mesmas, ou seja, nenhuma das faixas estão de acordo com o CONTRAN e ABNT em vários 

aspectos.   

Nenhuma das faixas citadas acima possui sinalização tátil de alerta, conforme artigo 6º, 

item V, da resolução do CONTRAN. Quanto aos aspectos de medidas, todas as superfícies 

planas (plataformas) estão com menos de 4,00 m, algumas faixas estão implantadas em vias 

com mais de 6,00 m de largura, outras muito inclinadas, sendo notórias sem precisar medir, 

onde a chamada “faixa elevada” é apelido para lombadas (Figura 45A) e ainda só de um lado 

da via. Já na figura 45B, a travessia está em um local onde é entrada/saída de veículos, ou seja, 

em constante tráfego de veículos, em muitas das vezes, devido ao grande fluxo, os automóveis 

ficam em cima da travessia, e os pedestres não conseguem fazer uso. E ainda, notamos na 
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mesma figura, que existem um vão entre a calçada e a travessia, na qual um cadeirante não 

consegue transpor, e mesmo se conseguisse, na calçada não possui rampas, ou seja, ele tem que 

descer diretamente pela rampa da travessia, enfim, dessa forma, qual a finalidade dessa faixa 

elevada? Se a mesma está em local inadequado e com muitas falhas técnicas. 

A Avenida Marginal, é repleta de interseções em seu canteiro central ao longo de toda 

via, e somente foi implantada a faixa elevada em um ponto (Figura 45C), não tendo muito 

sentido, pois, ali é um local de caminhadas, sendo assim, se a intenção era facilitar a circulação 

das pessoas, nas outras interseções também deveriam ser colocadas as faixas. Na Figura 45D, 

podemos observar que, a travessia foi colocada nos dois sentidos da via, porém a plataforma 

está em desnível com a calçada e o canteiro central, o que causa uma dificuldade na circulação, 

principalmente para um cadeirante. Isso, sem contar que a avenida é de trafego intenso, e os 

motoristas geralmente não param nestes locais, e ainda o agravante da falta de sinalização para 

a redução de velocidade. 

Percebe-se que não existe um critério para instalação deste tipo de sinalização, pois, 

estão todas irregulares e não atendendo as normas da ABNT e do CONTRAN, sem falar que 

não existe critério técnico ou estudo sobre a localização adequada para as faixas, isso é um 

problema, ao fato que existem outros locais na cidade que deveriam receber este tipo de 

sinalização. 
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Figura 45 – Ituiutaba-MG: faixas com travessias elevadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva(2014). 

 

Enfim, o conjunto de sinalização visual e sonora, em alguns casos necessita de implantar 

equipamentos específicos para que possa atender a todas as pessoas sem exclusão e melhorar a 

segurança no trânsito para todos. Em outros casos deve se completar a estrutura já existente, 

como as faixas de pedestres, que para a inclusão de todos deveriam ter rampas de acesso para 

cadeirantes no início e fim de cada faixa, e conforme já apresentado neste trabalho, isso não 

ocorre. Também, é indispensável que, nas entradas e saídas de veículos, a instalação de sinais 

visual/sonoro para alertar as pessoas que por ali circulam. 

 

3.3.3 - Vagas de estacionamento reservadas para PMR 

 

Para facilitar o acesso aos equipamentos urbanos e à cidade, o trajeto e os percalços que 

as pessoas com deficiência têm que enfrentar, a Lei Nº 10.098 diz que nas áreas de 

estacionamento de veículos em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas 

próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, destinadas para 
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veículos que sejam conduzidos ou que conduzam PcMR, devem ser dispostas nos 

estacionamentos internos e externos, conforme o Decreto Federal Nº 5.296 (2004), 

nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso 

coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois 

por cento (2%) do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de 

deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, 

uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à 

circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme 

o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT (BRASIL, 2004). 

 

Assim, delimitamos uma área para analisar se as vias possuem estas vagas, além do 

recorte principal já determinado nesta pesquisa, aqui o mesmo foi ampliado para as adjacências 

da área central, compreendendo as vias dentro do limite das Ruas 16 e 26 e Avenidas 3 e 25, 

devido ao grande número de veículos que estacionam nestas áreas, sendo assim primordial a 

extensão da área pesquisada. Como a presente pesquisa tem objetivos referentes às ruas, 

calçadas e áreas públicas, apenas procuramos localizar as vagas regulamentadas nas vias 

públicas, não analisando as vagas em recintos internos, ainda que cientes de sua importância, 

entretanto, estes outros locais poderão ser alvos de pesquisas posteriores. 

Portanto, ao localizar uma vaga, analisamos a mesma e suas características, tais como: 

estar vinculada a uma rampa de acesso à calçada; sinalização horizontal e vertical; 

posicionamento na via; segurança; e se seguem o desenho e o traçado adequado de acordo com 

as especificações da ABNT. Mas de toda forma, identificamos e levamos em consideração 

todos os tipos de desenhos e formas, mas que traz a ideia da vaga estar reservada, assim a figura 

46 traz a representação da espacialização das vagas regulamentadas destinadas as PcMR. 
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Figura 46 – Centro de Ituiutaba-MG: espacialização das vagas de estacionamento para PcMR. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014).
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Como evidenciado na figura acima, foram localizados dezessete pontos com a existência 

de vagas na área pesquisada, cada uma com características diferentes, algumas se aproximando 

do recomendado pela ABNT, outras quase que, nem se parecem com uma vaga 

regulamentada22, enfim, apresentaremos por características das vagas pesquisadas. Abaixo, a 

figura 47, traz exemplos de como deveria ser uma vaga de acordo com a ABNT, e levando em 

consideração a realidade das vias pesquisadas. 

 

Figura 47 – Exemplo dos modelos de vagas de acordo com as normas. 

 
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Dos dezessete pontos identificados na pesquisa, dezesseis tem semelhanças com o 

modelo A, e um do modelo B, e nenhum apresentou características do modelo C, este último 

pelas características das vias centrais seria o mais adequado, principalmente por serem vagas 

de meio de quarteirão. 

A única vaga encontrada em 90° foi localizada na Praça da Prefeitura (Figura 48), é uma 

vaga dupla, possuindo sinalização horizontal e vertical, estas de acordo com as Normas ABNT. 

Porém, existem alguns problemas com estas vagas, o primeiro é que a mesma não possui a 

divisão de circulação, que é o caminho que a pessoa faz ao sair do veículo, necessitando deste 

                                                 
22 Entendemos que mesmo que não esteja nos padrões, vagas feitas por conta própria, o compromisso com a 

cidadania desta pessoa vale ser citado nesta pesquisa. 



 

117 

 

 

espaço livre para sua circulação, esta divisão também teria a função de orientar o cadeirante até 

a rampa de acesso à calçada, mas neste local não possui rampa próxima à vaga, ou seja, a pessoa 

tem que se arriscar na pista de rolamento até conseguir chegar a rampa mais próxima. A vaga 

ainda apresenta sinais de desgaste em seu pavimento, piorando ainda mais as condições de uso 

da mesma. 

 

Figura 48 – Vagas em 90º: Praça da Prefeitura. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Dos dezesseis locais que se assemelham ao modelo A, 50% deles se aproximam dos 

requisitos recomendados pela ABNT, mas sempre pecam em alguns dos elementos. O principal 

deles é a falta rampas de acesso à calçada, em alguns casos a mesma existe, mas em condições 

não adequadas. A figura 49A, mostra que no Juizado Especial de Pequenas Causas, uma vaga 

dupla, na qual, as cores, o posicionamento das faixas, placa vertical de aviso, estão corretos, 

mas a rampa não está em consonância com o restante da obra, motivos que ainda tentamos 

compreender, porque tudo foi feito de acordo com as normas e somente a rampa ficou fora dos 

padrões, fica a reflexão... 

Mas em outros casos, como no Fórum de Ituiutaba, também se esforçaram para se 

adequar as normas, quase tudo foi feito de acordo, mas novamente esqueceram somente a rampa 

e desta vez nenhum improviso foi colocado e um fato curioso que, do outro lado, na outra 

entrada do Fórum existe uma rampa, mas não existe vaga delimitada, enfim, não podemos 

pensar em outra coisa a não ser em incompetência dos gestores ou mesmo descaso para com o 

público interessado. Existem outras vagas que por falta de manutenção estão com a sinalização 

apagada, como no caso do Hospital São Joaquim (Figura 49B), a vaga neste local é de muita 

importância, e a mesma além de não atender as normas, da forma que ela se encontra quase 
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apagada e sem placa, outros motoristas acabam estacionando ali, tirando a vaga de quem 

precisa.  

Já na vaga defronte ao edifício Ituiutaba, que também está se apagando, um detalhe 

importante foi registrado, foi colocada uma caçamba de lixo no meio da vaga (Figura 49C), ou 

seja, as vagas já são poucas e ainda o desrespeito é total, ou será que o poder público autoriza 

este tipo de ação? Fica o questionamento. 

Já na figura 49D, esta vaga não segue nenhum padrão, mas notamos que pelo menos 

existe uma tentativa de tornar aquele espaço reservado ao cadeirante, claro que se estivesse nos 

padrões seria ótimo, mas já vale a tentativa. 

 

Figura 49 – Vagas regulamentadas para deficientes e PcMR. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Em outros locais, notamos que existem rampas, mas em posições erradas, ou apenas 

rebaixamentos de calçada para entrada de veículos, e talvez por isso não constroem a rampa 

achando que dessa forma a substituem. Noutro existe a necessidade de manutenção tanto no 

reforço da pintura como na pintura correta das faixas e também implantação de placas de alerta, 

pois das dezessete vagas, em apenas seis foram encontradas placas. 
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É possível notar nas vias públicas do centro, muito agentes de trânsito, e também 

podemos notar muitos motoristas estacionando em vagas regulamentadas para deficiente e 

PcMR. De acordo com o Decreto Federal 5296 (2004), os motoristas que estacionam nestas 

vagas e não estão identificados estão sujeitos a guincho e multa, desta forma cabe aos agentes 

fiscalizarem este tipo de atitude. Ao analisarmos a representação das vagas no centro, notamos 

que a maioria está concentrada em uma área, na outra existem vazios e vagas esparsas, assim 

seria necessário o poder público analisar a situação e tomar providencias, visto que nestas áreas 

temos escolas, hospitais e órgãos públicos sem vagas nas vias, e como prevê a lei, devem ser 

disponibilizados 2% das vagas existentes para deficientes e PcMR. E ainda, esta quantidade 

pode ser aumentada de acordo com critérios do gestor público e na área pesquisada, notamos 

que a prefeitura está (re)marcando as faixas de estacionamento, então é a oportunidade de dispor 

as vagas de direito, e não só cumprir a lei, mas também garantir o acesso das pessoas à cidade 

e seus equipamentos.  

 

3.3.4 - Acesso aos estabelecimentos 

 

Os órgãos públicos, bem como os estabelecimentos de comércio e serviços, deveriam 

estar dispostos para que todas as pessoas de capacidades variadas pudessem ter acesso a estes 

locais sem dificuldade, conforme aos princípios do desenho universal. Assim foram analisados 

todos os estabelecimentos da área de pesquisa, primeiramente foram distintos por categorias, 

sendo estas de “estabelecimentos de órgãos públicos e serviços”23, e de “Estabelecimento 

comercial”24, depois foram classificadas de acordo com a condição de acesso, sendo estas assim 

elencadas: 1) Nível de acesso, – nivelado, quando a entrada do local está no mesmo nível do 

piso da calçada, propiciando um acesso sem dificuldades; - degrau, quando não está no nível 

da calçada, existindo pequenos degraus, neste caso mesmo com dificuldade a pessoa consegue 

o acesso; - sem acesso, existência de degraus mais altos, assim a entrada do estabelecimento 

não oferece condição para que a pessoa possa ter acesso ao estabelecimento de forma 

independente; 2) Adaptação por rampas, -  Adaptado, se o acesso passou por adaptações, se a 

rampa foi implantada de maneira correta possibilitando o acesso sem dificuldade e sem invadir 

o espaço da calçada; - adaptado irregular, se a adaptação foi feita de forma irregular, muito 

                                                 
23 Foram considerados como tal: Os Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, além de Casas Lotéricas, 

Estabelecimentos Bancários, Tabelionatos e Correios. 
24 Foram considerados todo tipo e local de comércio, como Lojas, Lanchonetes, Edifícios comerciais, e afins. 
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inclinada e/ou feita pra fora do terreno no espaço da calçada; além destes critérios, ainda foi 

observada a existência de sinalização tátil nas entradas dos estabelecimentos. A figura 50, traz 

a representação da área pesquisa com os resultados encontrados, os espaços que aparecem na 

imagem são lotes vagos e/ou residências, que não foram inclusos nesta pesquisa. 

 

Figura 50 – Centro de Ituiutaba-MG: espacialização dos tipos de acessos aos 

estabelecimentos. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Os órgãos públicos e serviços são locais que recebem diversas pessoas diariamente, 

portanto, deveriam possibilitar a facilidade quanto ao acesso de seus usuários aos 

estabelecimentos, visto que os locais públicos de uso coletivo de acordo com a Lei 10.098 

(2000) regulamenta que “pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre 

de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. Dessa forma, pesquisamos estes 

estabelecimentos e buscamos analisar se realmente pelo menos um dos acessos facilita a 

entrada.  
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Foram identificados 33 órgãos públicos e de serviços, destes, oito são estabelecimentos 

bancários, e todos tem acesso facilitado, ou seja, a pessoa entra sem dificuldade, pois a entrada 

é nivelada. Três agências possuem escadas em suas entradas mas também existe rampas que 

estão adequadas e oferecem facilidade quanto a entrada a estes estabelecimentos (Figura 51). 

As agências dos correios também oferecem acesso nivelado, e assim como nas agências 

bancárias, são os únicos órgãos pesquisados que também possuem algum tipo de sinalização 

tátil em suas entradas e acessos. 

 

Figura 51 – Bancos e agências dos correios: entradas e rampas adaptadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Conforme a tabela 4, os cartórios e os órgãos públicos municipais e estaduais, são os 

locais com maior índice da falta de acesso para PcMR, apontamos os prédios municipais da 

biblioteca e secretária de obras (Figura 52A) e Polícia Militar (Figura 52B) como mal exemplos 

destes locais. 

Tabela 4 – Centro de Ituiutaba-MG: nível de acesso nos órgãos públicos e serviços. 

Órgãos Públicos 

e Serviços 
Quantidade 

Nível do Acesso Adaptação de Rampa 

Nivelados Degraus 
Sem 

Acesso 
Adaptado 

Adaptado  

Irregular 

Estabelecimentos 

Bancários 
8 5 - - 3 - 

Agências dos Correios 2 2 - - - - 

Casas Lotéricas 3 - 1 - - 2 

Cartórios 4 - - 4 - - 

Órgãos Municipais 9 1 - 6 2 - 

Órgãos Estaduais 3 - - 2 - 1 

Órgãos Jurídicos 4 - - 2 2 - 

Totais 33 8 1 14 7 3 

Fonte: Trabalho de campo (2013/2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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 Os números apontam que nestes locais, de utilidade pública, o acesso não é universal, 

PcMR e cadeirantes não conseguem adentrar os referidos órgãos com independência e 

facilidade, pois as entradas dos mesmos privilegiam apenas que não possuem deficiências. 

A maioria dos problemas são que estas entradas são em formato de escadaria com dois 

ou três degraus, ou com apenas um degrau sendo este muito elevado em relação ao nível da 

calçada. 

Outros órgãos realizaram adaptações através de rampas, dentre estas as pessoas 

conseguem fazer o acesso e não atrapalham a circulação nas calçadas, entretanto, rampa 

construída em uma escola estadual está totalmente fora das normas, muito inclinada e de piso 

escorregadio, podendo vir a provocar acidente e desconforto para o cadeirante e pessoas com 

dificuldade de mobilidade, visto que para conseguir acessar o local deverá desempenhar um 

grande esforço (Figura 52C). 

 

Figura 52 – Órgãos públicos: entradas que oferecem dificuldade para o acesso. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Como pudemos constatar, nos órgãos públicos e serviços, os acessos a estes locais 

somam mais da metade classificados como sem acesso e/ou adaptados de forma incorreta em 

suas entradas, ou seja, os governos municipal e estadual tendo a máquina pública nas mãos, 

deveriam dar o exemplo e universalizar o acesso a estes prédios públicos para que todas as 

pessoas pudessem assim sem exclusão, entrar e exercer seus direitos e deveres que lhes são 

pertinentes.  

Nos estabelecimentos comerciais foram analisados 242 locais na área de pesquisa. Em 

nenhum local foi identificado a presença de qualquer sinalização tátil, sendo estas encontradas 

somente defronte as bancos e correios, conforme já citado anteriormente. Nos estabelecimentos 

foi constatado que, 25 locais encontram-se com seus acessos nivelados à calçada (Figura 53A), 

ou seja, apenas 10,33% do total dos comércios propiciam sem exclusão, a todas as pessoas 

entrarem em suas lojas, um número muito baixo, haja vista que no mundo capitalista o mercado 

não pode deixar de comercializar, e desta forma, perdem todos os dias por não oferecerem um 

acesso fácil a seus clientes. Ao contrário dos 171 pontos de comércio (Figura 53B), que estão 

com suas entradas servindo como barreiras para deficientes físicos e de pessoas com mobilidade 

reduzida, em mais de 66% os degraus dos estabelecimentos são muito altos impossibilitando, 

assim a entrada de quem não consegue transpor esses entraves. 
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Figura 53 – Estabelecimentos comerciais: entradas niveladas e sem acesso. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Existem também trinta entradas de lojas que não estão niveladas com as calçadas, existe 

um tipo de degrau baixo, representando mais de 12% dos comércios, porém esse desnível é 

desconfortável e dificulta um pouco a entrada de um cadeirante por exemplo, mas esse degrau 

não impede e entrada, o ideal era que não houvesse nenhuma barreira, desnível, ou degrau que 

de alguma forma atrapalhe a entrada das pessoas a qualquer recinto.  

Para solucionar o problema dos degraus e desníveis nas entradas dos comércios, a 

adaptação através da construção de rampas é a saída para que o acesso seja para todos. Desta 

forma, diversos tipos de rampas foram encontrados, em apenas quatro locais as rampas foram 

feitas adequadamente, e 23 foram adaptadas incorretamente. As rampas não podem ser 

construídas extrapolando os limites do terreno para o espaço da calçada, pois dessa forma elas 

se tornam obstáculos e barreiras para quem circula nas calçadas, assim, dos acessos que foram 

adaptados, 9,5% estão incorretos (Figura 54B), e ainda outras além deste problema estão muito 

inclinadas ou estreitas demais, não servindo ao proposito. 
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Todavia, apenas 1,65% foram adaptadas corretamente, pra dentro do lote e não 

invadindo a calçada e com inclinação adequada e ainda com material antiderrapante (Figura 

54A), estas promovem o acesso dos cadeirantes ao interior do estabelecimento sem 

dificuldades, infelizmente o percentual destas rampas é muito pequeno, o que evidencia a não 

preocupação dos comerciantes em relação as PcD. 

 

Figura 54 – Estabelecimentos comerciais: rampas adaptadas na entrada. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Notamos na figura 54C, uma curiosidade, este é um edifício comercial, em sua entrada 

primeiramente existe um degrau, ou seja, um cadeirante não entra ali sozinho, mas no interior 

do local existe uma rampa ao lado de uma escada, e aí surge um questionamento, qual o motivo 

daquela rampa se o cadeirante não consegue nem passar do primeiro degrau? Ou, será que 

aquela rampa foi projetada para o trânsito de carrinho de mercadorias? Já que a rampa foi feita 

porque não fizeram a mesma até na primeira entrada, que serviria tanto para os carrinhos de 

qualquer espécie e principalmente para os cadeirantes.   
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 Enfim, através da pesquisa notamos que os comerciantes de forma geral ainda não 

perceberam ou fecham os olhos para as pessoas com deficiências, por não disponibilizarem 

acesso em seu comércio para elas, que como qualquer pessoa, também consomem seus 

produtos. Assim fica evidente a despreocupação com a garantia do acesso universal a estes 

locais. Apesar de algumas rampas que foram adaptadas estarem incorretas, pelo menos, já é um 

começo para transformar esse quadro, mas o ideal é fazer a rampa correta para bem comum.  

 

3.3.5 - Locais públicos livres e os instrumentos de acessibilidade  

 

Nesta seção, analisamos os locais públicos como o calçadão, praças, terminal 

rodoviário, além de calçadas que apresentam alguns instrumentos não identificados na área de 

pesquisa (área central). Neste item, de forma específica procuramos identificar na cidade 

lugares que possuam algum tipo dos instrumentos de acessibilidade discutidos anteriormente 

neste trabalho. Apesar de trabalharmos na perspectiva da análise da área central, não podemos 

perder de vista um contexto mais amplo, que procure pensar à cidade como um todo, mesmo 

que a partir de suas partes, de seus trajetos, do cotidiano dos seus citadinos. 

Como pudemos constatar até aqui, no centro da cidade os instrumentos de acessibilidade 

estão em número bem abaixo do ideal, no entanto, em outros locais e pontos distintos da cidade, 

podemos encontrar locais públicos dotados de equipamentos com alguns instrumentos que 

faltam no centro. Dessa forma, para contrapor a falta dos mesmos no centro, vamos evidenciar 

os casos fora dele. Os locais encontrados foram: hipermercado Bretas, Pronto Socorro 

Municipal (PS), INSS, Praça Getúlio Vargas, Praça da Juventude e o Terminal Rodoviário. 

Foram identificadas sinalizações táteis tanto de alerta como direcional, nas calçadas dos 

três primeiros locais citados acima, seguidos de rampas de acesso, sendo as sinalizações e as 

rampas do Bretas e INSS (Figura 55A) estando dentro das normas de construção da ABNT, 

conforme já citado anteriormente neste trabalho. Enquanto a sinalização e a rampa do PS não 

estão nas normas e, além disso, estão em mal estado de conservação (Figura 55B). É importante 

ressaltar que durante a pesquisa de campo nos deparamos com um cenário nada convencional, 

ou seja, restos de construção despejados em cima da sinalização tátil na calçada do PS (Figura 

55C), no mínimo, uma falta de consideração com um espaço que é público. 
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Figura 55 – Instrumentos de acessibilidade pelas calçadas da cidade. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Em outros locais públicos como na Praça Getúlio Vargas (centro) e Praça da Juventude 

(Bairro Natal), e no terminal rodoviário de Ituiutaba, identificamos também alguns 

instrumentos.  

Na Praça Getúlio Vargas, após sua reforma que foi finalizada no ano de 2013, já com 

sinalização tátil em toda extensão da praça de acordo com as normas da ABNT, a sinalização 

realmente traça uma rota para os caminhos possíveis dentro da praça, e também alerta quanto 

`existência de degraus e mudança de direção (Figura 56A). 

A praça não tem o formato das rampas de acesso, porém, existe o rebaixamento da guia 

com sinalização tátil nos quatro cantos de entrada, o cadeirante consegue acessar normalmente 

sem problemas. Contudo, esse acesso é possível quando o local não está obstruído, pois, o poder 

público, por meio do setor responsável pela sinalização de trânsito demarcou a sinalização de 

estacionamento da via bem em frente aos rebaixamentos, como um caso semelhante já citado 

neste trabalho (Figura 36B, p. 87), assim o motorista diante da sinalização está autorizado a 

estacionar, então o faz, no entanto acaba obstruindo a passagem e a utilização desta entrada. 

Como podemos ver na figura 56B, uma senhora com carrinho de bebe é obrigada a desviar e 
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subir pelo meio fio, ou seja, não existe lógica nesta situação, seria falta de planejamento? Ou 

seria falta de competência? Pois a praça está com a sinalização correta e somente nestes locais 

ocorre esse erro, ou seja, é preciso pensar no entorno também, ou ao menos, na continuidade 

daquilo que está projetado de forma correta. 

 

Figura 56 – Praça Getúlio Vargas: instrumentos de acessibilidade. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Outro exemplo é o caso da Praça da Juventude, que também foi reformada em 2013 já 

com sinalização tátil. Porém, neste caso, não em todo seu espaço. Constatamos que no interior 

existem alguns caminhos que ligam um lugar ao outro, mas existem locais em que a sinalização, 

simplesmente para num certo ponto, sem alerta, e até direcionando para lugar nenhum (Figura 

57A). Já, em outros locais, como por exemplo, as escadas, falta a sinalização de alerta (Figura 

57B). 

Por outro lado, nas calçadas da supracitada praça, não foi feita a sinalização tátil (Figura 

57C) em parte alguma, ou seja, novamente não entendemos a lógica destas obras, visto que, já 

estavam reformando, foi implantada dentro da praça, e porque a calçada ficou sem a 

sinalização? Foram feitas rampas de acesso (Figura 57D) e que também não possuem 
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sinalização tátil e nem faixas de pedestres ligando às mesmas. A forma e o tamanho das rampas 

estão de acordo, porém, faltou alguém ler as recomendações da ABNT. 

 

Figura 57 – Praça da Juventude: instrumentos de acessibilidade. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Outro local analisado fora da área de pesquisa foi o terminal rodoviário Fernando 

Alexandre. Em seu interior podemos notar a existência de alguns instrumentos de 

acessibilidade. Há sinalização tátil pelos caminhos do terminal e até o local de embarque 

(Figura 58A), existe elevador para o uso de PcMR (Figura 58B), e as escadas possuem 

sinalização tátil de alerta no seu início e fim (Figura 58C). O mesmo acontece com o mobiliário, 

como por exemplo, nos extintores, orelhões, postes e lixeiras (Figura 58D) e bebedouros, estes 

já com rebaixamento para pessoas de baixa estatura, também existe uma rampa de acesso 

sinalizada e do tamanho ideal, posicionada no estacionamento.   

Enfim, do lado de dentro está bem equipado, mas em suas calçadas não possuem 

sinalizações e nem rampas, e como as pessoas poderão usufruir da acessibilidade dentro do 

terminal sem antes entrar, justamente o antes não está equipado.  
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Figura 58 – Terminal Rodoviário: instrumentos de acessibilidade. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 

Considerando o recorte espacial da pesquisa, constatamos que existem o Calçadão da 

Avenida 15 e a Praça da Prefeitura como espaços públicos livres. Nestes locais inexiste 

sinalização tátil de qualquer natureza, embora existam alguns mobiliários urbanos como postes, 

lixeiras, orelhões, bancos, e recentemente um ponto de ônibus foi transferido para a referida 

praça, estes deveriam estar sinalizados com PTA, para que pessoas com deficiência visual 

possam fazer uso do espaço e, também, não correr riscos de acidentes nestes locais.  

Nestes espaços, de forma geral, constatamos que nenhuma das praças pesquisadas fora 

do centro possuem orelhões, bebedouros e banheiros públicos. Na praça da prefeitura no centro, 

estes dois últimos instrumentos existem, mas de forma precária, sem a manutenção apropriada 

e os cuidados de higiene dignos, os orelhões existem tanto no calçadão como na praça, mas 

estes não estão adaptados para pessoas de baixa estatura, deficiente visual e auditivo.  

Enfim, quanto aos instrumentos de acessibilidade, assim como na cidade de Araguari, 

conforme relatam Ribeiro Filho; Alves e Alves (2012, p. 198): 
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O desprovimento de tais instrumentos na maior parte dos locais demonstra a 

ineficiência do poder público em planejar os espaços da cidade para a totalidade da 

população. Percebeu-se que ainda são incipientes as políticas públicas que visam à 

acessibilidade e que existem dificuldades para pessoas terem acesso a todas as áreas 

da cidade (RIBEIRO FILHO; ALVES e ALVES, 2012, p. 198). 

 

Desta forma, em Ituiutaba o mesmo ocorre, quando existem instrumentos de 

acessibilidade ou ações para promovê-la, isso não se dá por completo. Como vimos, em alguns 

casos, os instrumentos existem por fora do local, mas por dentro não tem nada, e quando por 

dentro do local existe uma boa estrutura, os acessos do lado de fora, ou para o entorno são 

inexistentes. Essa situação não contribui para as pessoas que necessitam de um espaço 

igualitário no sentido de realizar as “práticas socioespaciais” e de terem acesso aos 

equipamentos públicos e à cidade, de forma geral. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

 Considerando o processo de pesquisa norteado pelos procedimentos metodológicos 

utilizados e diante dos resultados aqui apresentados podemos ponderar sobre uma reflexão final, 

ou seja, algumas considerações sobre a acessibilidade urbana em Ituiutaba. Ainda, de forma 

sintética, apresentaremos algumas sugestões e possíveis soluções para mitigar ou sanar alguns 

dos problemas aqui evidenciados e que nortearam nossa reflexão nos estudos sobre a cidade. 

 Nas vias públicas, notamos que algumas formas de controle do trânsito são 

implementadas na cidade, porém, estas não resolvem os problemas, conforme discutimos, no 

caso dos semáforos, onde o trânsito nestes locais se tornou ainda mais complicado. Refletindo... 

Será que não houve um estudo para a colocação destes equipamentos?  

Em outros locais, constatamos a inexistência de sinalização para a segurança de 

pedestres, inclusive, em locais onde existe um alto volume de veículos transitando, sendo estes 

os privilegiados, ou seja, a cidade para o automóvel, desconsiderando que são poucos que 

possuem esse privilégio.  

Apesar de não abordarmos neste trabalho as ciclovias, e estas sendo parte integrante da 

infraestrutura de mobilidade urbana, acreditamos que estas vias sejam de grande importância. 

A bicicleta como um modal de transporte muito utilizado pelas pessoas, seja para seus 

deslocamentos diários ou para o lazer, além de ser barato, é feito de forma sustentável, pois não 

polui o ar. Através das ciclovias isso se daria de forma mais segura, além de promover o acesso 

a cidade. Portanto, o incentivo para a implantação das ciclovias é de suma importância, e nos 

trabalhos futuros elencaremos essa temática. 

No centro da cidade a sinalização é melhor, porém, o trânsito de veículos é intenso, 

gerando congestionamentos constantes, pois não há controle e nem restrições quanto a 

circulação, e ainda, com a frota veicular aumentando a cada ano, os problemas tendem a crescer, 

necessitando (re)pensar a questão do trânsito em Ituiutaba. 

Em nossa visão, o sistema de transporte público coletivo, deveria substituir as viagens 

individuais, devendo estes ter a preferência das vias da cidade, principalmente no centro, 

restringindo de alguma forma, os automóveis de circularem por ali. Desta forma, os ônibus 

circulariam mais livres pelas ruas do centro com mais rapidez. Para tanto, defendemos a ideia 

de um “mini terminal” na Praça Cônego Ângelo (Praça da prefeitura) ou em outro local da área 

central, que ao menos, permitisse com que a pessoa de posse de um passe único, descesse no 
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terminal e tomasse outro ônibus para qualquer outro destino, tendo assim pleno acesso à cidade, 

o que não ocorre nos moldes atuais.  

Quanto aos automóveis, enquanto não se restringe sua circulação, pode se pensar em 

voltar com os estacionamentos rotativos tarifados, além de impedir os veículos de estacionarem 

de um lado das ruas, como forma de diminuir a presença de automóveis nestes locais. Em 

relação às vias fora do centro, o poder público municipal, poderia realizar um diagnóstico como, 

por exemplo, um dos realizados nesta pesquisa, para intervir e prover mais formas de 

sinalização e controle de tráfego, principalmente nos locais onde não existem, para que se tenha 

assim uma circulação segura tanto para os motoristas, quanto para os pedestres em toda a 

cidade, considerando a cidade enquanto um grande espaço público.   

Quanto ao diagnóstico realizado nas calçadas, primeiramente em relação à arborização, 

notou-se que na área de pesquisa a presença de árvores ou algum tipo de paisagismo é mínima, 

o que torna as calçadas do centro muito áridas, não proporcionando as pessoas que por ali 

circulam uma boa qualidade ambiental, seja do ponto de vista da falta de sombreamento, ou 

mesmo do ponto de vista estético. Em relação às medidas das calçadas, de modo geral, suas 

dimensões são boas, porém, quando ocorre um aumento na circulação de pessoas e a presença 

de barreiras em determinados locais, pode gerar uma disputa pelo espaço, principalmente nos 

locais onde as medidas são menores. Estruturalmente, grande parte dos pisos das calçadas é de 

materiais escorregadios, em alguns locais encontramos muitos buracos, alguns por falta de 

manutenção outros por construções, de toda forma, essas situações podem provocar acidentes 

e, portanto, devem ser evitadas. Por fim, o principal problema identificado foi a existência de 

barreiras e obstáculos, que atrapalham a circulação e impedem o ir e vir das pessoas, 

especialmente as obras e reformas com seus materiais dispostos nas calçadas, ou seja, formas 

de apropriação privada e um espaço, que por direito é de todos os citadinos. 

 Diante disso, sugerimos um aumento nas calçadas das Ruas 20 e 22, cerceando o 

estacionamento de veículos de um lado da rua, desta forma, privilegiando a circulação das 

pessoas e tornando o ambiente mais humanizado, podendo até arborizar estas supostas áreas 

aumentadas. Quanto aos outros problemas encontrados nas calçadas, acreditamos que através 

de uma real fiscalização rígida por parte do poder público, fazendo valer as leis e as normas 

estabelecidas para a cidade, seria a solução para a melhoria das calçadas, oferendo as pessoas 

um deslocamento livre de barreiras e do risco de acidentes.  
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 Em relação aos instrumentos de acessibilidade nas vias e áreas públicas podemos inferir 

através desta pesquisa, que não existe uma preocupação devida para com a acessibilidade em 

Ituiutaba, o que é lamentável, considerando a cidade no início do século XXI. Isto pelo fato de 

que devemos pensar a circulação das pessoas de forma ampla e, por isso mesmo, de forma 

universal, ou seja, todo tipo de pessoa exercendo práticas socioespaciais, no entanto, nossa 

reflexão aponta para uma realidade em que nem todas as pessoas, ou ao menos, boa parte delas, 

conseguem deslocar-se com segurança e independência, sobretudo, as pessoas com algum tipo 

de mobilidade reduzida. O resultado não é satisfatório e o descaso acompanha essa constatação, 

nem todas as esquinas e cruzamentos possuem rampas de acesso, não existe semáforo sonoro 

para deficiente visual, este sofre mais ainda, pois nem as calçadas, pontos de ônibus, rampas e 

equipamentos urbanos possuem sinalização tátil.  

As rampas existentes não seguem nenhum padrão e normas recomendadas, o que era 

para dar acesso na maioria das vezes impossibilita o acesso dos cadeirantes à cidade. Nas 

entradas dos estabelecimentos o acesso é restrito, visto que “acesso também é simbólico”, pois 

um cadeirante quando avista um degrau já sabe que não vai entrar naquele lugar e, dessa forma, 

ele não é impedido de entrar, mas, na realidade, não vai conseguir. São poucos os locais com 

entradas niveladas com a calçada, o que reforça ideia do descaso, pois as PcMR também são 

consumidores, são contribuintes e também pagam impostos, e simplesmente são excluídas de 

exercerem seu direito de cidadão. Se no centro da cidade a acessibilidade é inexistente, 

imaginemos a situação das pessoas que necessitam deste direito nos bairros periféricos. 

Do ponto de vista da legalidade, constatamos que as leis existem, as normas são 

estabelecidas, portanto, o que falta para que o direito de acessibilidade seja cumprido? O poder 

público municipal tem amparos legais, cartilhas, guias, dentre outros materiais, para criar 

instrumentos que possibilite uma política de acessibilidade na cidade, provendo rampas, rotas 

acessíveis, sinalização tátil, visual e sonora, bem como de fiscalizar a postura tomada pelos 

citadinos quanto ao uso do espaço urbano, considerando o mesmo enquanto um espaço de uso 

coletivo e público. 

Apesar de nossa reflexão estar calcada na pesquisa direcionada para centro da cidade, 

entendemos a necessidade de também olharmos para os bairros periféricos. Por meio de nosso 

conhecimento sobre a realidade local ressaltamos que somos cientes que nestes a acessibilidade 

é ainda mais carente, dessa forma, assumimos o compromisso de enquanto pesquisador, em 

outra oportunidade, direcionaremos a pesquisa para estes locais. Desta forma, partilhamos da 
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ideia de que pode-se implantar instrumentos de acessibilidade, como por exemplo, nos novos 

bairros que estão surgindo com o projeto “minha casa minha vida” e outros, pois nestes, não 

existem rampas nas calçadas e as calçadas não são adequadas (pequenas em largura). Assim 

poderíamos aproveitar a obra, e construírem calçadas mais largas, com as rampas acessíveis, 

bem como a sinalização tátil, dentre outros instrumentos que possibilite a todas as pessoas 

circularem sem restrições. Esta regra poderia valer para outros locais, mesmo no centro, como 

em novas obras ou em reformas. Desta maneira, o espaço urbano iria se adaptando e criando 

locais mais democráticos e de uso universal. 

Portanto, diante do exposto, concluímos, que em Ituiutaba, o poder público municipal, 

não vem dando a devida atenção no sentido de realizar obras e adaptações aos equipamentos 

urbanos, no sentido de que estes, bem como todo o espaço urbano, possa ser acessível a todo 

tipo de pessoa, sem exclusão. Também, ao que parece, a fiscalização das diversas formas de 

uso e apropriação do espaço público é ineficiente ou falha, pois, como evidencia a presente 

pesquisa, muitas ações cotidianas irregulares são praticadas pelas pessoas, seja na calçada de 

sua casa ou do comércio, em obras, no trânsito, dentre outros. Enfim, estas ações, em sua 

maioria, somente trazem benefício particular, e atrapalham a coletividade em seus 

deslocamentos e tentativa de acesso aos diversos espaços da cidade, negando seu caráter de 

espaço público.  

O espaço urbano é mutável (CORRÊA, 2005), assim a cidade de Ituiutaba nos últimos 

dez anos vem se modificando, principalmente no centro, a circulação tanto de veículos como 

de pessoas também cresceu e se intensifica de forma constante. Diante disso, o poder público 

terá que repensar seus conceitos, criar instrumentos de política voltados para a mobilidade 

urbana e acessibilidade, e se adaptar à nova realidade que Ituiutaba vem atravessando. 

Primeiramente, cremos que uma iniciativa relevante deveria ser a revisão e atualização dos 

instrumentos urbanísticos, como o plano diretor e o código de postura, que estão totalmente 

defasados. E a partir daí, fazer valer a legislação, tanto para o poder público e suas ações, quanto 

para os citadinos e suas obrigações. O resultado disso, esperamos um espaço urbano onde as 

pessoas possam exercer o direito de, estar, ir e vir pela cidade com segurança, independência e 

acima de tudo, sem exclusão, fluindo e fruindo desse grande espaço público. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Condições estruturais: avaliação do tipo de piso. 

Planilha com os lotes paras anotações de campo referentes ao tipo de piso. 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 
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Anexo B - Avaliação dos acessos aos estabelecimentos. 

Planilha com os lotes para anotações de campo quanto ao tipo de estabelecimento e nível de acesso. 

 

 
Fonte: Trabalho de campo (2014). Org.: Daniel de Araujo Silva (2014). 

 


