
 - I - 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Procedimentos metodológicos para a avaliação da 
acessibilidade de estruturas de circulação de pedestre 

com vistas ao projeto de “antropovias”. 

 DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

POR 

ARTHUR HENRIQUE NEVES BAPTISTA 

Orientadora: Profa. Laura Bezerra Martins 

RECIFE, NOVEMBRO de 2003. 
 
 
 



 - II - 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

 PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORADA 

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE 

 MESTRADO ACADÊMICO DE 
 

ARTHUR HENRIQUE NEVES BAPTISTA  

Procedimentos metodológicos para a avaliação da 
acessibilidade de estruturas de circulação de pedestre 

com vistas ao projeto de “antropovias”. 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: GERÊNCIA DA PRODUÇÃO 

 
    A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, sob a presidência 
do(a) primeiro(a), considera o candidato ARTHUR HENRIQUE NEVES BAPTISTA 
APROVADO. 
 
  Recife, 29 de Novembro de 2003. 

________________________________________ 
   Prof. LAURA BEZERRA MARTINS, Doutor (UFPE) 

________________________________________ 
   Prof. MARCELO MÁRCIO SOARES, PhD (UFPE) 

_________________________________________ 
    Prof. VERA HELENA MORO BINS ELY, Doutor (UFSC). 

  
 



 - III - 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaríamos de agradecer a contribuição de todos aqueles que colaboraram direta ou 

indiretamente para a realização desse trabalho: 

Aos familiares, pelo apoio e paciência; 

Aos colegas e amigos, pelo companheirismo, motivação e troca de conhecimentos; 

A todos os professores do colégio, graduação e especialização, pela nossa formação 

pessoal e profissional; 

A nossa orientadora, pela dedicação e empenho a este trabalho e pelas lições de vida; 

Ao PPGEP – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – Professores e 

funcionários, pelas lições aprendidas, pelo apoio técnico e pela realização do curso de 

mestrado; 

Aos membros da banca, pela atenção e importantes recomendações; 

A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pela bolsa 

de estudo recebida durante boa parte do curso. 

 

 



 - IV - 

 

RESUMO 

Este estudo aborda a temática da Acessibilidade e do Design Universal, visando a 

adequação das estruturas de circulação de pedestres, no espaço urbano das cidades.   O 

enfoque teórico proposto parte de uma abordagem ergonômica, onde a mobilidade é analisada 

como uma atividade de deslocamento e orientação realizada por um ser humano, com suas 

habilidades e limitações físicas e sensoriais, que atua sobre um ambiente construído e sob a 

influência de um cenário estabelecido. Neste contexto, o trabalho propõe um conjunto de 

procedimentos metodológicos de análise e avaliação da qualidade de acessibilidade e do uso 

dos espaços de circulações dos pedestres no meio urbano. O termo “Antropovia” é definido, 

na pesquisa, como uma estrutura de circulação pública, de fim social, destinada à 

acessibilidade de forma universal do ser humano, com conforto, segurança e autonomia, 

visando a produtividade, competitividade e qualidade de vida para a sociedade. Uma 

Antropovia é alcançada quando, após a sua análise e avaliação, é classificada como uma rota 

acessível a todos, garantindo a equiparação de oportunidades, a integração social e o exercício 

pleno da cidadania.  

Conclui-se o trabalho com considerações sobre o desenvolvimento do estudo, que 

resulta em um instrumento aplicável para a detecção de problemas, avaliação do ambiente 

construído e análise de alternativas de projeto. 

 

Palavras-chave: 

Acessibilidade, Design Universal, Ergonomia do Ambiente Construído, Qualidade de 

Vida. 
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ABSTRACT 

This study deals with the subject of Universal Design and Accessibility aiming at 

making adequate pedestrian circulation structures in the urban space of cities. The proposed 

theoretical focus is based upon an ergonomic approach, in which mobility is analyzed as a 

transit and orientation activity accomplished by a human being, considering his abilities and 

limitations both sensorial and physical, who acts on a built environment and under the 

influence of an established setting.  In this context, this study proposes a set of 

methodological analysis and evaluation procedures regarding accessibility quality and the use 

of pedestrian circulation spaces in the urban environment. The word “antropovia” is defined, 

in this research, as a public circulation structure, of social purpose, meant for universal 

accessibility by the human being, with comfort, safety and autonomy and aiming at providing 

productivity, competition and quality of life for the society. Antropovia is reached when, after 

its analysis and evaluation, it is classified as a route accessible for all, assuring the equality of 

opportunities, social integration and full fulfillment of citizenship. 

This work is concluded with some considerations about the development of the study 

that results in an instrument that can be used in detecting problems, building environment 

evaluation and alternatives project analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação da Temática 

 

As cidades possuem a propriedade de integrar, em um complexo ambiente construído, 

os diversos equipamentos de serviço, produção e distribuição que sustentam uma sociedade 

humana. Em contraposição aos ambientes naturais e rurais, no ambiente urbano são 

encontrados, em uma parcela relativamente pequena do território de uma região, o empregado 

e o empregador, o usuário e o prestador de serviço, o comerciante e o consumidor, o 

governante e o cidadão... A reunião da sociedade em uma aglomeração urbana potencializa a 

produção, a distribuição, o comércio e o compartilhamento do conhecimento. No entanto, 

para que uma cidade cumpra seu papel de integrar a sociedade, esta deve permitir a 

locomoção dos cidadãos entre suas estruturas funcionais por meio de suas estruturas de 

circulação, ou seja, “a parte do ambiente construído que permite a circulação física de pessoas 

e mercadorias: vias públicas, calçadas, vias férreas e terminais de passageiros e cargas.” 

Vasconcellos (2001).  

Nesta pesquisa, procedimentos metodológicos são utilizados para analisar e avaliar as 

condições de acessibilidade local do projeto das estruturas de circulação públicas voltadas ao 

pedestre. O termo “Antropovia” é proposto para designar estas estruturas quando os 

procedimentos as considerarem acessíveis aos seus usuários. Portanto a Antropovia é uma 

estrutura de circulação de pedestres acessível, que visa contribuir para o desenvolvimento 

econômico e social da sociedade. 

Entende-se que as estruturas de circulação, assim como os demais âmbitos devem ser 

acessíveis a todos e que, para isso, a tarefa de locomover-se deve ser realizada com conforto, 

segurança e autonomia. Atender a todos, significa corresponder às prerrogativas de um 

projeto de caráter universal. Não se trata de projetar exclusivamente para pessoas com 

necessidades especiais e sim para todo um universo de pessoas, inclusive as que mais 

requerem adequações das estruturas de circulação. Promover acessibilidade universal em 

todos os âmbitos significa que a intervenção deve ser, também, integral, englobando: as 

edificações, o transporte, o espaço urbano e as informações. Tratar a locomoção como uma 

tarefa, aonde se valoriza o conforto humano, significa partir de uma abordagem ergonômica, 

visando à resolução de conflitos de um Sistema Humano – Tarefa – Máquina. 

Ao adotar uma abordagem ergonômica é necessário conhecer o ser humano: suas 

dimensões, seus requerimentos, suas necessidades especiais, seus desejos, suas limitações e 
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potencialidades; é necessário conhecer a tarefa: as atividades, as exigências, os 

constrangimentos e os riscos associados; é necessário compreender a máquina, no caso, o 

ambiente construído das estruturas de circulação de pedestre: sua conformação, suas 

dimensões e características. 

O cidadão, no que se refere a sua mobilidade no espaço urbano, pode assumir o papel de 

pedestre, quando se locomove por meio de suas forças; de motorista ou passageiro, quando 

opta por um meio de transporte mecanizado ou motorizado. Porém, o papel de pedestre é 

freqüente, mesmo que só no momento de acesso a um outro meio de transporte. Apesar de sua 

importância, as estruturas de circulação voltadas ao pedestre, são freqüentemente 

negligenciadas pelos seus responsáveis, rebaixadas a um espaço residual entre as edificações e 

o leito carroçável das vias urbanas. O problema parte das atribuições de responsabilidades 

sobre a construção, manutenção e gestão destas estruturas.  

As calçadas são uma extensão da edificação ou uma servidão pública? Esta questão 

surge, na medida em que se observa a apropriação e o uso freqüentemente indevido, por parte 

dos proprietários, em contraposição à função social desse espaço. São vias de circulação de 

pessoas ou um espaço destinado para a infra-estrutura de prestadoras de serviço público? 

Questiona-se pelo fato de as redes de distribuição elétrica e telefônica, os equipamentos de 

segurança, correios e proteção ao incêndio, e até mesmo, as arborizações, não terem um 

espaço definido, terminam por instalar-se sobre as circulações de pedestres, competindo com 

estas. Além dessas questões, entende-se que a apropriação e o uso dado às estruturas de 

circulação de pedestre são também afetadas pelas condições geográficas de clima e 

topografia, pelas condições sócio-econômicas e culturais da população, pelo uso e ocupação 

do solo das propriedades urbanas, bem como, pela morfologia das arquiteturas resultantes, 

restringindo ou potencializando o deslocamento. 

Assume-se que a acessibilidade para todos é uma questão de equiparação de 

oportunidades, de potencializar o acesso à educação, à saúde, ao emprego, ao consumo e ao 

lazer, permitindo o desenvolvimento de relacionamentos entre os componentes de uma 

sociedade, o que justifica a existência de um ambiente urbano. Portanto, a acessibilidade do 

pedestre no espaço urbano passa a ser uma condição necessária e importante para a 

produtividade, competitividade e qualidade de vida de uma sociedade. A acessibilidade é, 

sobretudo, uma questão de cidadania. 
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1.2 Objetivos 

 

Neste contexto, esta pesquisa objetiva propor um conjunto de procedimentos 

metodológicos de análise e avaliação do nível da acessibilidade das estruturas de circulações 

de pedestres com vistas à obtenção de Antropovias.  

Para o cumprimento do objetivo central, busca-se: 

• Refletir sobre as premissas de um projeto de características universais; 

• Analisar as habilidades, limitações e necessidades do ser humano; 

• Analisar a tarefa da mobilidade no espaço urbano; 

• Analisar o ambiente construído das estruturas de circulação de pedestre; 

• Analisar o cenário já estabelecido que restringe ou potencializa a acessibilidade; 

• Desenvolver procedimentos metodológicos para avaliar as estruturas de circulação de 

pedestre em função dos seres humanos; 

• Propor o termo “Antropovia”, para designar as estruturas de circulação de pedestre que 

visem ser acessíveis a todos. 

 

Como conseqüência, espera-se promover acessibilidade para o maior número possível 

de usuários, com conforto, segurança e autonomia às estruturas de circulação de pedestres e, 

desse modo, contribuir para produtividade, competitividade e qualidade de vida da sociedade. 

 

1.3 Justificativa 

 

A modalidade de deslocamento a pé no sistema de transporte e de circulação de uma 

cidade contribui para o incremento da produtividade e competitividade dos diversos setores da 

economia urbana, bem como da qualidade de vida de toda população. De acordo com Melo 

(2000), a cidade é um complexo sócio-econômico, no qual a demanda pelos serviços de 

transporte surge da necessidade de espaços para o desenvolvimento de suas funções de 

produção, consumo, distribuição e bem-estar. Por ser concentradora de atividades, a expansão 

do espaço urbano implica na crescente movimentação de pessoas e mercadorias, com vistas 

ao atendimento das necessidades básicas destes grupos sociais. 

Neste contexto, a modalidade a pé assume papel fundamental. As viagens 

exclusivamente a pé representam uma grande parcela dos deslocamentos diários, variando de 
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acordo com o gênero, idade e renda (Vasconcellos, 2001). Considerando que os 

deslocamentos, em meios mecanizados e motorizados, possuem uma pequena ou grande 

parcela do percurso transcorrido a pé, no acesso aos terminais, conclui-se que a modalidade 

merece destaque, também, na macro-acessibilidade urbana, ou seja, na acessibilidade de 

regiões geograficamente distantes. 

A modalidade a pé está intimamente relacionada aos transportes coletivos. Por melhor 

que sejam as condições de acessibilidade, longos percursos necessitam ser vencidos com o 

uso de outras modalidades. As de caráter coletivo respondem a essa necessidade, ampliando o 

raio de ação e as possibilidades de deslocamentos dos pedestres. Por outro lado, a micro-

acessibilidade das calçadas atua como fator importante para o incentivo ao uso dos transportes 

coletivos, na medida em que favorece o fluxo de pessoas, em condições adequadas aos 

terminais públicos. Diversos autores e organizações, como Melo (2000), Vasconcellos (2001), 

UITP (2001), ANTP (1997), entre outros, destacam a importância de privilegiar o transporte 

coletivo. Para Melo (2000), deve-se pensar na capacidade das vias, em termos de acomodar 

pessoas e não veículos e aumentar a capacidade de transporte e não, necessariamente, a 

capacidade viária. Assim, esse autor considera que optar por veículos de maior porte viabiliza 

o aumento de ofertas de “lugares x km” em locais críticos, possibilitando a movimentação de 

uma maior quantidade de pessoas por área ocupada na pista. Menos veículos nas ruas, para 

transportar o mesmo número de pessoas, é uma melhoria que contribui para o tráfego fluir. O 

UITP (2001) coloca que o automóvel veio proporcionar às pessoas níveis nunca antes 

sonhados de mobilidade e liberdade, porém o seu uso ilimitado nas áreas urbanas tem um 

efeito negativo para a sociedade e para a economia. Desse modo, deve-se buscar um 

equilíbrio harmonioso entre os transportes públicos e o automóvel. 

Melhores condições de acessibilidade podem garantir maior conforto e segurança a toda 

população. Porém, para uma parcela significativa, não se trata de um “luxo” e sim de uma 

condição essencial para a sua autonomia e garantia do exercício da cidadania. Trata-se das 

pessoas que, de forma permanente ou temporária, encontram-se em dificuldades para a 

acessar o sistema de circulação da cidade. São exemplos: pessoas portadoras de deficiência, 

idosos, gestantes, obesos, pessoas lesionadas ou transportando objetos grandes ou pesados e 

uma ampla gama de situações que, num determinado momento, possam dificultar a 

locomoção do usuário. 

No que se refere às pessoas que apresentam algum tipo de incapacidade ou deficiência, 

o Censo 2000 do IBGE, divulgado em 2002, constata que no Brasil existem cerca de 24,5 
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milhões de pessoas, que representam 14,5 % da população total nestas condições, e com uma 

maior concentração no Nordeste (16,8%) e menor no Sudeste (13,1%). Entre os casos 

declarados, 8,3 % possuíam deficiência mental, 4,1 % deficiência física, 22,9% deficiência 

motora, 48,1% deficiência visual e 16,7% deficiência auditiva. 

Ainda de acordo com o Censo 2000 do IBGE, a esperança de vida ao nascer do 

brasileiro é de 68,6 anos. Porém, a esperança de vida livre de incapacidades é de apenas 54 

anos. Isso significa dizer que é estimado pelo IBGE que cada brasileiro passe 14 anos ou 21,3 

% de sua vida apresentando algum tipo de incapacidade, seja de locomoção, visual ou outras. 

Estes dados contribuem para a constatação de que com o envelhecimento aumenta a 

proporção de pessoas que vivem com incapacidades (GOIS & PETRY, 2003).  

Os avanços em medicina alteraram o perfil demográfico da população, permitindo um 

aumento na longevidade. De acordo com as projeções estatísticas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), entre 1950 e 2025 a população de idosos no país crescerá 16 vezes contra 5 

vezes da população total, (CORDE, 1998). Os avanços médicos também permitiram o 

aumento da sobrevida de pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, congênitas ou 

adquiridas em guerras, acidentes ou doenças que antigamente seriam fatais (Story et 

all.,1998). Portanto, paradoxalmente ao progresso científico, o número de pessoas com 

necessidades especiais cresceu ao longo do século XX e tende continuar a crescer. 

A Constituição Federal de 1988 prega a igualdade entre as pessoas, isto significa 

equiparar oportunidades. O Art. 6° reconhece como direitos sociais de toda a população a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, entre outros. O Art. 37°, inciso VIII, determina que a 

administração pública destine percentual de cargos e empregos para as pessoas portadoras de 

deficiência. O Art. 227°, § 1º, inciso II, impõe ao estado a criação de programas de prevenção 

e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem 

como a integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para 

o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Em seu § 2º dispõe sobre lei que fixe 

normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de 

veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado aos portadores de 

deficiência. Complementando, o Art. 244° prevê que a lei também disporá sobre a adaptação 

de logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo existentes. Desse modo, 

torna-se claro que garantir a acessibilidade é uma questão de garantir direitos do cidadão 

assegurados pela constituição. 
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Como, por enquanto, os princípios da Constituição Federal não são aplicados em todos 

os âmbitos, as pessoas em situações de desvantagem não conseguem competir no mercado de 

trabalho e usufruir da qualidade de vida, em condição de igualdade com as demais, devido à 

dificuldade de acessar os ambientes voltados para a educação, saúde, lazer, consumo e 

trabalho. O Censo de 2000 mostrou que 5,5% do total da população entre 7 e 14 anos está fora 

da escola. Entre os portadores de deficiência leve esse numero chega a 11,4% e grave, 25,1 %. 

12,9 % da população acima de 15 anos é analfabeta; entre os portadores de deficiência leve o 

índice chega a 28% e grave 38,4%. Além das dificuldades relativas ao aprendizado em sala de 

aula, fatores como a dificuldade de subir escadas, terminam por excluir essa considerável 

parcela da população de condições adequadas de educação. Dessa forma, surge mais uma 

barreira para inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Sem renda, essa população 

passa a ser dependente economicamente de parentes e da assistência social do governo, 

incorrendo em custos pagos pela sociedade. Por fim, ficam excluídos da vida social e do 

exercício da cidadania. 

Tornar os ambientes acessíveis, como as estruturas de circulação de pedestre, torna-se 

necessário e fundamental para permitir a equiparação de oportunidades. O acesso à educação 

viabiliza a formação pessoal e profissional. Essa qualificação garante o acesso ao mercado de 

trabalho. Com mais pessoas economicamente ativas, incrementa-se a produtividade e mais 

renda é gerada. Surge uma corrente econômica que torna o mercado urbano mais competitivo 

e atrativo. O desenvolvimento econômico e social, promovido pela equiparação de 

oportunidades, permite a inclusão social, o exercício da cidadania e a qualidade de vida para 

toda a população em condições de igualdade.  

Entende-se, portanto, que a acessibilidade está ligada à produtividade, à competitividade 

e à qualidade de vida. Acessibilidade significa: mais pessoas atendidas, mais qualidade no 

atendimento, menos acidentes e menos tempo. Isto quer dizer mais produtividade. 

Acessibilidade significa: maior atratividade, conforto e segurança, favorecendo o convívio 

social, o compartilhamento das informações, o acesso aos ambientes de produção, consumo e 

serviços. Isto são fatores para um ambiente competitivo e inovador. Acessibilidade significa: 

mais educação, saúde, emprego, lazer e consumo. Isto quer dizer maior qualidade de vida. 

Todos são beneficiados: o cidadão, o prestador de serviços, o empregador, o comerciante e o 

poder público. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A pesquisa adota uma abordagem ergonômica do problema da acessibilidade, com o 

intuito de alcançar os objetivos da dissertação. Seguir uma metodologia ergonômica implica 

em buscar a resolução do problema, tendo o conforto, a segurança e a autonomia do ser 

humano, na tarefa prescrita do pedestre, como parâmetros para a adequação do ambiente 

construído, às condições de acessibilidade. 

O trabalho foi organizado em duas partes: contextualização e propostas do trabalho, 

contando com dez capítulos. Na contextualização, é realizado um levantamento bibliográfico 

visando embasar os princípios norteadores do trabalho (capítulo 2) e analisar as necessidades 

do ser humano (capítulo 3), a sua tarefa como pedestre (capítulo 4), o ambiente construído das 

circulações de pedestre (capítulo 5) e o cenário estabelecido dessas estruturas (capítulo 6), 

concluindo com as lições apreendidas (capítulo 7).  Com esta finalidade, buscou-se, na 

literatura existente, revisar os conceitos e parâmetros acerca do tema. Quando pertinente, 

foram realizados comentários, críticas e análises complementares à literatura.  

Uma vez reunido o conhecimento, foram destacadas, na segunda parte, as propostas do 

trabalho que consistem na elaboração de procedimentos metodológicos, a partir dos conceitos 

de ergonomia, para análise e avaliação da acessibilidade das estruturas de circulação de 

pedestres (capítulo 8) e da proposição do termo Antropovia (capítulo 9). E, finalmente, no 

capítulo 10, expõem-se as considerações finais que se extraíram do estudo e se apontam os 

desdobramentos que possam ser assumidos a partir da análise deste trabalho. Desse modo, 

pretende-se contribuir com este estudo para a aplicação da ergonomia nas questões de 

acessibilidade urbana. 
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PARTE I - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A contextualização reúne as referências bibliográficas, necessárias para fundamentar: a 

proposição dos procedimentos metodológicos de avaliação; e a consolidação do termo 

“Antropovia”, para designar as rotas acessíveis a todos. Promover acessibilidade para todos, 

garantindo a equiparação de oportunidades, requer investigar, analisar e compreender os 

componentes que constituem ou atuam sobre o problema da pesquisa. Intenta-se conhecer: 

• Os conceitos, princípios e disciplinas que visam projetos acessíveis a todos, formulando 

a base conceitual do trabalho; 

• O cidadão que irá usufruir a acessibilidade da Antropovia, através de seus parâmetros e 

requerimentos de percepção, cognição, dimensão e de conforto; 

• A tarefa do pedestre de caminhar com suas metas, exigências, constrangimentos e riscos 

associados; 

• O ambiente construído das estruturas de circulação de pedestre, como objeto de 

intervenção do projeto de acessibilidade; 

• E as influências positivas e negativas do cenário em que pode se encontrar este objeto. 

 

Com base nas lições aprendidas, pode-se obter conclusões parciais, destacar os 

elementos que serão considerados, propor diretrizes para construção de um procedimento 

metodológico e formular o conceito de Antropovia. 
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2. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

A antropovia sendo uma estrutura de circulação que visa o seu uso pela maior gama 

possível de usuários de forma autônoma, segura e confortável, assume que seu projeto deve 

possuir características universais. Neste contexto, o ser humano, em situação de uso, com suas 

habilidades e limitações, é a fonte dos parâmetros e requisitos de projeto. Adotam-se, 

portanto, os princípios do Design Universal e é utilizada a disciplina Ergonomia, visando a 

adequação do ambiente construído à mobilidade do ser humano.  

 

2.1 Projeto para Todos 

 

A democratização dos espaços da cidade e a equiparação de oportunidades no ensino, 

no trabalho, no lazer e no exercício da cidadania requerem que produtos, ambientes e sistemas 

de informação sejam acessíveis a todos com autonomia e sem segregação, atingindo as 

prerrogativas de um Design Universal. Neste universo de pessoas, estão incluídas aquelas que, 

de uma forma permanente ou temporária, estejam com dificuldades de ordem física, sensorial 

ou cognitiva. 

Dentro da pesquisa, observa-se que tal pensamento vem sendo reforçado e reconhecido 

por diversos pesquisadores selecionados, envolvidos nesta temática, como: Vanderheiden 

(1990); Steinfeld (1994); Ubierna (1997) e (2002); Story et all (1998); Soares & Martins 

(2000); Castanõn (2001); Prado (2001); López (2002) e Feeney (2002). E por órgãos e 

instituições competentes e especializados como: ABNT, ANTP, CORDE e CREA’s. Esta 

postura é relativamente recente. Porém, a aplicação do Design Universal tem sido cada vez 

mais freqüente em projetos que visam a atender um maior numero de usuários.  

A partir das observações de Story et all (1998) e Steinfeld (1994) e de considerações da 

pesquisa, pode-se identificar quatro estágios correspondentes a posturas assumidas por 

sociedades, referentes ao projeto de ambientes e sua posição quanto ao tratamento dado às 

pessoas em dificuldade: 

• [1] Projeto sem adequação – não há preocupação em adequar os projetos. Estágio mais 

primitivo. Pessoas em situação de dificuldade são marginalizadas fora dos limites da 

cidade, isoladas em espaços enclausurados ou até sacrificadas. 
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• [2] Projeto para segregação – evidencia-se a preocupação de criar espaços 

humanitários, voltados para idosos e pessoas com necessidades especiais. Sob uma 

postura sanitarista, são projetados asilos, hospícios e hospitais especializados. A 

limitada adequação desses ambientes não promove autonomia, segurança e conforto e 

resulta numa forma de exclusão social. 

• [3] Projeto acessível de caráter exclusivo – as pessoas, na qualidade de cidadãs, 

adquiriram consciência dos seus direitos civis e aqueles que viam seus direitos de 

acessibilidade reprimidos, como os idosos e pessoas com necessidades especiais, 

passaram a exigi-los, requerendo mudanças na legislação para permitir a equiparação de 

oportunidades em educação, emprego e institucionalizando a ajuda médica e a 

assistência social. Este estágio é um marco para a acessibilidade, mas não significava 

remover barreiras, e sim cuidar para que elas não venham a existir. As adequações 

permitem, com limitações, o conforto e a segurança, mas só são realizadas por força de 

lei. As soluções não possuem um caráter universal, e sim exclusivo a um determinado 

grupo. 

• [4] Projeto universal de caráter inclusivo – o Design Universal surge a partir do 

reconhecimento do poder legal, econômico e social de um conceito destinado ao uso das 

necessidades comuns de pessoas com ou sem deficiências. Através de mudanças 

econômicas e sociais, tais como um mercado globalizado, exigente e diversificado, e do 

entendimento de que não basta que os produtos de assistência sejam apenas funcionais, 

mas também possuam uma “boa imagem”, perante a sociedade, percebeu-se que é mais 

rentável e correto projetar para todos, com um caráter comum, com menos despesas, 

sem rótulos, de forma atrativa e mais negociável, na medida em que, diminui os custos, 

amplia o mercado de trabalhadores e consumidores e integra a sociedade, favorecendo a 

produtividade, competitividade e qualidade de vida. Os projetos de produtos e 

ambientes são adequados, permitindo o pleno acesso com conforto, segurança e 

autonomia a todos, sem descriminação. 

 

Diversas sociedades, em um “espaço-tempo” distinto, encontram-se em diferentes 

estágios quanto à postura de seus projetos. Pode-se assumir, de forma geral, que a civilização 

ocidental esteve no estágio [1] até o fim da Idade Média. O estágio [2] perdurou até meados 

do século XX, com declaração universal dos direitos humanos. O estágio [3] encontra-se em 
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vias de consolidação em regiões desenvolvidas. A partir dos anos 1980, o estágio [4] passa a 

ser difundido já sendo possível observar realizações práticas, porém ainda esporádicas. 

Por um outro caminho paralelo, a engenharia de reabilitação e as ajudas técnicas 

também emergiram em meados do século XX, e contribuindo, assim, para amenizar o 

problema da segregação pelas desvantagens funcionais. Utilizando princípios científicos e 

métodos de engenharia para a reabilitação de pessoas e de tecnologias criadas exclusivamente 

para resolução de necessidades especificas, têm-se ajudado as pessoas a usufruírem dos 

ambientes de forma mais independente. Conforme Story et all (1998), mesmo seguindo 

caminhos diferentes, o Design Universal e as ajudas técnicas possuem pontos em comum. O 

uso de um produto, como um software para reconhecimento de voz, criado como ajuda 

técnica para um pequeno mercado, tem tido um uso corrente em diversas aplicações. Os 

autores acreditam que cooperação entre esses profissionais pode trazer muitos benefícios. Os 

designers e arquitetos se beneficiariam ao familiarizar-se com a ergonomia de assistência às 

pessoas em dificuldade; e os profissionais de reabilitação com os benefícios de se ter produtos 

e ambientes, funcionais, seguros, atrativos e competitivos no mercado, para uma ampla 

diversidade de usuários. 

Segundo López (2002), a Tecnologia de Reabilitação e o Design Universal são dois 

conceitos que se complementam numa visão global do problema da acessibilidade. Juntos 

podem eliminar uma situação de incapacidade e, com isso, equiparar as oportunidades (ver 

Figura 2.1). Entende-se que a ergonomia, visando melhores condições para a realização das 

tarefas, é uma ferramenta aplicada no desenvolvimento desses dois conceitos. 

 

Figura 2.1: Design Universal e Ajudas Técnicas. Fonte: López (2002) 

1. Problema: A Incapacidade 2. Solução: Design Universal 
e Ajudas técnicas. 
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A filosofia do conceito de um projeto com características universais pressupõem 

princípios, dimensões de performance e requisitos projetuais. De acordo com Story et all. 

(1998) e divulgado pelo Centro para o Design Universal da Escola de Design da Universidade 

Estadual da Carolina do Norte – EUA, a definição do Design Universal1 é: “o projeto de 

produtos e ambientes aptos para o uso do maior número de pessoas sem necessidade de 

adaptações nem de um projeto especializado”. Sendo proposto os seguintes princípios: 

1. Uso Eqüitativo - o projeto é útil e acessível para todas as pessoas: 

• Com o mesmo modo de uso para todos; 

• Evita a descriminação de algum usuário; 

• Garante a privacidade e segurança; 

• É atrativo. 

2. Uso Flexível - o projeto se adequa a múltiplas preferências e habilidades individuais: 

• Permite o acesso e uso (direita e esquerda); 

• Facilita a precisão e exatidão; 

• Proporciona adaptabilidade do espaço em que será utilizado. 

3. Uso Simples e Intuitivo - o projeto é compreensível independentemente da 

experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração: 

• Elimina complexidades desnecessárias; 

• É consistente com as expectativas e intuição dos usuários; 

• Proporciona informação efetiva e pontual durante e depois a realização da tarefa. 

4. Informação Percebível - o projeto possui a informação necessária para seu uso, 

independente das condições ambientais e capacidades sensoriais dos usuários: 

• Emprega modalidades, verbais, táteis ou pictóricas para apresentar a informação básica; 

• Proporciona contraste adequado entre a informação e o fundo. 

5. Tolerância ao Erro - o projeto minimiza as conseqüências perigosas derivadas de 

ações acidentais ou não intencionais: 

• Proporciona elementos de segurança diante do erro; 

• Desvia a realização de ações involuntárias em tarefas que requerem vigilância; 

• Previne visualmente de perigos e erros. 

                                                 
1 Conforme os defensores de origem anglo-saxônica do Design Universal, listados em ordem alfabética: Bettye 
Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, 
Molly Story, Gregg Vanderheiden. 
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6. Mínimo Esforço Físico - o desenho pode ser usado de maneira eficiente, cômoda 

com um mínimo de fadiga: 

• Permite sua utilização mantendo o corpo em uma posição neutra; 

• Reduz a necessidade de repetir ações; 

• Minimiza a manutenção de esforços físicos. 

7. Espaços e dimensões adequadas para aproximação e uso - proporciona espaço e 

dimensões tais que garantam a aproximação, alcance, manipulação e uso independentemente 

do tamanho, postura e mobilidade do usuário: 

• Alcance dos componentes de forma confortável; 

• Prover adequado espaço para o uso de dispositivos de assistência. 

 

Em Steinfield (1994), encontram-se esses princípios resumidos em quatro: I) acomodar 

uma grande gama antropométrica; II) reduzir a quantidade de energia necessária para utilizar 

os produtos e o meio ambiente; III) tornar os produtos e ambientes mais compreensíveis; IV) 

pensar em produtos e ambientes como sistemas.  

Complementando, Ubierna (1997) enfatiza que os princípios básicos do Design 

Universal já eram traçados por Vitruvio. São aqueles do conforto, estabilidade e beleza. A 

acessibilidade estaria vinculada a esses princípios na concepção dos ambientes construídos, de 

modo que qualquer pessoa possa acessá-los de maneira independente, segura e natural. O 

autor destaca os seguintes fatores como sendo chaves para o Design Universal: 

• Acessibilidade: é a possibilidade de se locomover em um determinado ambiente, 

manipular objetos e equipamentos, participando em condições cômodas de atividades, 

inclusive sociais, em qualquer lugar de um ambiente físico. 

• Adaptabilidade: Equipamentos, mobiliários e instalações flexíveis que permitam uma 

atividade em condições de segurança, sem estresse nem fadiga, com independência de 

todas as categorias de capacidades humanas e de ajudas técnicas necessárias (cadeiras 

de rodas, andadores, etc.). 

• Conforto: desenhos que adaptam os equipamentos às pessoas e não as pessoas aos 

equipamentos, permitindo acomodar a posição, a orientação e o ponto de vista. 

• Segurança: medidas que protejam as pessoas dos danos produzidos por condições 

ambientais, equipamentos e outras pessoas. 

• Comunicação: instalações de dispositivos que facilitam a comunicação em espaços e 

instalações de uso público (estações, auditório, etc.), apoio para as necessidades 
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diversas na compreensão ou articulação da linguagem, tais como símbolos 

internacionais e pictogramas. 

• Sinalização: um sistema de guia claro para que qualquer pessoa possa se locomover nas 

distintas áreas de um edifício, da rede viária e de instalações de transporte. 

• Informação: todos aqueles dados, mensagens e indicações que permitam a utilização 

do ambiente em seus diversos âmbitos, em condições de autonomia pessoal, devendo 

ser facilmente compreendida em seu conteúdo de modo objetivo e claro. 

• Densidade: uma apropriada proporção na razão entre pessoas e equipamentos, no 

espaço disponível para conseguir uma eficiência ótima e um mínimo de acidentes, 

permitindo uma cômoda mobilidade e privacidade. 

• Divisão do espaço: adequada organização e distribuição do espaço, de forma que 

integre os usuários em torno da utilização dos equipamentos compartilhados, de modo 

flexível que facilite a redistribuição de usos e funções. 

• Equipamentos: tecnologia que ressalta as capacidades, sem por ênfase nas 

incapacidades, aumentando a autonomia pessoal e a independência. 

• Acabamentos: Revestimentos e tratamentos superficiais (pisos, paredes e tetos) que 

garantam a segurança das pessoas, com independência, qualquer que sejam suas 

limitações funcionais. 

• Mobiliário: desenho adaptável e flexível que potencialize as capacidades das pessoas e 

facilite a sua utilização e que proporcione a manutenção da imagem pessoal e da 

privacidade com dignidade. 

• Pontos de passeio: configuração de locais de passeio na rede viária que possibilitem o 

deslocamento e utilização do ambiente em condições de segurança e autonomia. 

• Janelas: provisão de luz natural ótima e adequado nível de iluminação, proporcionando, 

além disso, vistas do exterior e uma sensação de amplitude espacial. 

• Controle do entorno: possibilidade de utilizar o entorno imediato de forma autônoma, 

mediante uma disposição do mobiliário e de equipamentos tais que sejam superadas as 

dificuldades de alcance e as de controle. 

• Imagem: coordenação entre cores e acabamentos que reforcem a imagem de conforto; 

privacidade para evitar uma acessibilidade visual não desejada; equipamentos de 

assistência que reforce a independência e a dignidade pessoal. 
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• Manutenção: mínimos requerimentos para a identificação de problemas e máxima 

comodidade de serviços para os equipamentos e bens de serviço e uso público, com 

prioridade para os equipamentos que reforçam as capacidades das pessoas deficientes. 

• Iluminação: a iluminação como necessidade para evitar a fadiga, como fator de 

segurança na utilização do espaço público urbano, gerando mais confiança. 

• Ruído: controle dos sons não desejados, da intromissão acústica que distrai, causa 

fadiga e diminui a resistência ao stress de qualquer pessoa. 

• Temperatura e qualidade do ar: acondicionamento térmico, regulado por zonas, para 

acomodar as necessidades individuais; qualidade do ar eliminando substâncias nocivas e 

que produzam reações alérgicas. 

 

Feeney (2002) prefere o termo Design Inclusivo porque este aceita o fato de que pode 

não ser possível projetar para todos e para certos grupos da população. Por exemplo, devido a 

uma medida de segurança: frascos de remédio não devem ser manipulados por crianças. O 

Design Inclusivo seria um desafio para examinar as necessidades de todas as pessoas e ver se 

elas podem ser acomodadas em uma única solução inclusiva a todos. Para Feeney, ao se 

examinar as necessidades não se deve olhar para as diferenças e sim para as semelhanças. 

Todas as pessoas necessitam acessar os ambientes e conseqüentemente o projeto deve estar 

preparado para acomodar uma ampla gama de usuários. O Design Inclusivo seria “o design de 

produtos e ambientes que, sem adaptação ou a necessidade de uma assistência técnica 

especial, são fáceis, convenientes e seguros para usar com o mínimo de instrução e 

treinamento pelo público em geral, ou por grupos com necessidades específicas, enquanto 

que, ao mesmo tempo, proteja certos grupos, como crianças, do mau uso do produto. Isto é 

uma forma de projetar que engloba uma determinada maioria de usuários potenciais incluindo 

os menos hábeis e menos competentes” (Feeney, 2002). 

Para Ubierna (2001), o conceito Design Universal tem sido focado pelos norte-

americanos em projeto, difusão e comercialização de produtos, deixando em segundo plano a 

acessibilidade no ambiente construído. Nesse momento, este autor sugere o conceito de 

Acessibilidade Universal que se concentraria nos âmbitos da edificação, do urbanismo, dos 

transportes e dos sistemas de comunicação e informação, criando ambientes de inclusão, sem 

descriminação e que sejam cômodos, seguros e eficazes. Não se ocuparia, portanto, com o 

projeto de produtos e, deste modo, distinguir-se-ia do Design Universal.  
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Ubierna (1997), destaca que a garantia da Acessibilidade Universal, em todos seus 

âmbitos, forma a chamada Cadeia de Acessibilidade Integral. A Acessibilidade Integral 

pressupõe que: basta que um só obstáculo não seja resolvido, para que os esforços de se 

promover à acessibilidade sejam inúteis. Desse modo, todos os elos da cadeia devem ser 

analisados e concatenados entre si, caso seja pretendido dar soluções satisfatórias, que possam 

alcançar a toda a cadeia de acessibilidade. Pode-se entender como um circuito fechado de 

lâmpadas: se uma lâmpada queimar, a circuito estará aberto e todas as lâmpadas se apagarão 

(ver Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2: Cadeia de Acessibilidade Integral. Fonte: Interpretação a partir de Ubierna, (1997). 

Concentrando-se na acessibilidade urbanística da cadeia, Cabezas & Cárdenas (1999) 

destacam três princípios normativos básicos para se chegar a um entorno agradável, cômodo 

ou simplesmente um bom entorno urbano: 

• Ser possível chegar a todos os lugares e edifícios públicos e privados. 

• Ser possível entrar em todos os edifícios públicos e privados. 

• Ser possível utilizar todas as instalações públicas e privadas do ambiente, bem como o 

próprio ambiente. 

Para atender a esses princípios, os autores colocam que devem ser levados em conta no 

planejamento e projeto do entorno físico, as seguintes metas: 

• Acessibilidade. Os edifícios e lugares públicos devem ser projetados de forma a serem 

acessíveis para todas as pessoas, independentemente do grau de incapacidade ou idade. 
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• Circulação. A rede viária deve ser projetada de forma tal que permita a todos os 

usuários circularem livremente e chegar ao maior número possível de lugares e 

edifícios. 

• Utilização. O entorno deve ser projetado de forma que possa ser desfrutado e utilizado 

por todos. 

• Orientação. Os assentamentos urbanos devem ser projetados de forma que seja fácil 

orientar-se e encontrar, sem problemas, o caminho que conduza mais objetivamente ao 

lugar que se queira ir. 

• Segurança. No entorno projetado a mobilidade deve ser máxima com o menor risco 

para a saúde e a integridade física. 

• Funcionalidade. Os espaços urbanos, os lugares de trabalho e de lazer devem ser 

projetados de forma que as pessoas portadoras de deficiência, inclusive as de maior 

severidade, os anciões e as crianças, possam participar e utiliza-los sem restrições. 

 

Mas como tornar essas metas realidade? Em Ubierna (2002), é proposta uma 

classificação de princípios para a Acessibilidade Universal baseando-se em 8 dimensões de 

performance: 

• Funcionalidade e estética – Parte do fato de que o puramente formal não se perdura e 

nem responde às necessidades e que, o estritamente funcional, gera espaços vazios 

distantes e anacrônicos. Desse modo a acessibilidade deve harmonizar a forma e a 

função.  

• Conforto – Exige compreender cada detalhe e conhecer os requisitos de ergonomia e 

antropometria para o projeto de espaços que não forcem o usuário a adotar uma postura 

forçada e incômoda. 

• Qualidade – Requer uma metodologia que garanta, não só o cumprimento das Normas 

Jurídicas vigentes, como também parâmetros de qualidade nas fases de projeto, 

execução das obras e conservação das mesmas o que exige adotar procedimentos e 

controles de qualidade. 

• Compatibilidade – Implica em que o projeto não deve ser apenas compatível com as 

diversas necessidades e requerimentos pessoais tornando o entorno acessível a todos, 

mas que também o projeto deve ser compatível com o entorno previamente existente, 

seja ele um espaço de caráter histórico e monumental, ou seja, um meio natural. Desse 

modo, deve gerar soluções que contribuam para a acessibilidade e que respeitem e 
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preservem o caráter do entorno, edifício ou espaço, sendo esse um dos princípios mais 

difíceis de se alcançar. Há dois enfoques de soluções possíveis. Pode-se adotar um 

caráter integrador, se adequado às características pré-existentes, ou aplicar soluções 

agregadas com materiais, cores e desenhos próprios que se diferenciem com respeito ao 

espaço original, com o fim de não confundir o usuário.  

• Criatividade – O uso de soluções criativas devem estar presentes, assim como nos 

outros princípios, em todas as etapas de trabalho. A criatividade se contrapõe a 

monotonia e a inércia. Como exemplo, pode-se citar a exploração dos cinco sentidos 

humanos, o uso de recursos gráficos para sistemas de informação e projetos atrativos, 

cômodos, acolhedores e acessíveis de mobiliário urbano. 

• Economia – Adotar soluções acessíveis não significa aumento de custos, quando 

pensadas nas fases iniciais de projeto. A acessibilidade arquitetônica é um bem 

econômico escasso em relação a sua demanda. Os benefícios podem ser de ordem 

qualitativa, como a satisfação das pessoas pela qualidade de vida; de ordem quantitativa 

indireta, como a redução de ajudas públicas para adaptação de moradias às pessoas com 

mobilidade ou comunicações reduzidas; ou de ordem quantitativa, como a redução do 

número de acidentes e menores custos com serviços de saúde. 

• Inovação – Parte de uma mudança de postura, do desenvolvimento de tecnologias para 

o usuário “médio” para o enfoque às tecnologias que contemplem usuários extremos 

e/ou em desvantagem. 

• Segurança – A adoção de medidas de segurança é um dos aspectos de maior 

importância que afronta o projetista ao conceber ambientes acessíveis. Tem por objetivo 

assegurar a integridade física do usuário, prevenido-o de lesões e acidentes. Por 

exemplo, a distribuição do espaço urbano disponível para os diferentes usos (passeios, 

autos, estacionamento, mobiliário e sinalização) e considerações sobre densidade, nível 

de ocupação e regulamentação de rotas de fuga para prevenir acidentes em caso de 

incêndios. 

 

Como pode ser visto, atingir a meta de uma acessibilidade universal não é apenas adotar 

parâmetros dimensionais acessíveis. É necessário usá-los de forma criativa, funcional, com 

procedimentos de controle de qualidade e de modo compatível ao espaço pré-existente, tendo 

em vista o conforto, a segurança, os valores estéticos e a diversidade antropométrica do ser 

humano. Portanto, é uma tarefa complexa, que envolve profissionais de diversas áreas na 



Capítulo 2.                                                                                               Princípios Norteadores. 

 - 19 - 

resolução de um projeto. Projetar sistemas acessíveis, na escala humana, pressupõe aplicar a 

disciplina ergonomia, que se apropria do conhecimento e de métodos de diversas disciplinas, 

para solucionar um problema do sistema humano - tarefa - máquina. 

 

2.2 Ergonomia 

 

A definição mais recente oficializada no Congresso da Associação Internacional de 

Ergonomia em 2000 é de que: “A ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina científica 

relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos de um 

sistema, e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos, a fim de otimizar o 

bem estar humano e a melhoria de desempenho do sistema”. 

Com base em Grandjean (1998), Iida (1990), Moraes & Mont’Alvão (2000) e Tortosa et 

all. (1997) entende-se que a ergonomia surgiu do reconhecimento de que projetos 

relacionados ao trabalho, a produtos e ambientes deveriam considerar as características 

dimensionais, perceptivas, cognitivas e biomecânicas do ser humano, visando a uma melhor 

performance do sistema e à redução dos custos humanos do trabalho. Com esse propósito, a 

ergonomia utiliza o conhecimento das ciências comportamentais, da psicologia, da fisiologia, 

da antropometria, da biomecânica e demais ciências relacionadas à compreensão do ser 

humano e aplica esses conhecimentos no campo das engenharias (civil, produção, 

transportes...), da arquitetura (edificação e urbanismo) e do design de produtos e sistemas de 

informação. 

 Apesar de sua origem estar relacionada a atividades militares e, posteriormente, a 

atividades de produção de bens, serviços e desenvolvimentos de produtos, a ergonomia tem 

expandido sua atuação a atividades “não produtivas”, relacionadas ao lazer e cotidiano das 

pessoas, entendendo o trabalho, de forma mais ampla, como qualquer atividade humana.  

A partir das considerações de Laville, Kalsbeek e Leplat apud Moraes & Mont’Alvão 

(2000), entende-se que as atividades desempenhadas em uma tarefa, associadas às suas 

exigências e constrangimentos, bem como as características do ambiente, determinam a sua 

carga funcional. Esta carga conjugada com as capacidades de trabalho individuais do usuário 

irá determinar a carga de trabalho que a atividade exige. Desta carga decorrem os custos 

humanos do trabalho, tais como, acidentes, doenças e insatisfações. A Figura 2.3 propõe uma 

analise preliminar da tarefa do pedestre, identificando os custos humanos, decorrentes da 
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carga de trabalho, através da adaptação do modelo proposto em Moraes & Mont’Alvão 

(2000).  

 Cabe ao ergonomista valorizar a capacidade funcional do usuário, identificar os 

problemas decorrentes da interface entre humanos e máquinas e intervir no sistema 

adequando a tarefa e os equipamentos às necessidades humanas. Neste sentido, adotam-se 

metodologias compostas de métodos e ferramentas de análise ajustáveis a cada caso que 

permitam uma ação ergonômica. 

 

Figura 2.3: Custos Humanos do Trabalho da tarefa do pedestre. Fonte: Adaptado a partir de Moraes & 

Mont’Alvão (2000) 

2.2.1 Aplicação ao Ambiente Construído 

 

No âmbito do ambiente construído, a ergonomia tem demonstrado ser uma disciplina 

útil, prática e aplicável, como pode ser observado no número crescente de trabalhos e artigos 

em anais de congresso e periódicos especializados. Porém, as suas fronteiras não estão bem 

delimitadas e carece de uma definição própria. 

A princípio, o ambiente construído pode ser entendido como um meio não natural, 

adaptado por um ser vivo, com a finalidade de torná-lo mais habitável para si. Baseando-se 

nas teorias do surgimento da vida, da evolução das espécies e dos conceitos de ecologia como 

pode ser visto em Capra (1996) e trabalhos correlatos, observa-se na natureza uma “luta” 

Atividades 
Orientar-se; 
Locomover-se; 
Transportar; Desviar; 
Subir – Descer. 

Carga externa 
Situações geradas por 
um já cenário 
estabelecido: clima, 
morfologia, condições 
sócio-econômicas... 

Carga Funcional 
Usuário 

Capacidades e 
Habilidades individuais Carga de Trabalho 

Custos humanos 
Acidentes; 
Desconforto; 
Perda da autonomia. 

Tarefa 
Exigências de 
mobilidade e orientação
Constrangimentos; 
Riscos de acidentes. 
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constante onde ambiente e ser vivo buscam se adaptar um ao outro de forma a buscar um 

equilíbrio, resultando num ecossistema consolidado. Há animais que “cedem” ao ambiente 

para garantir sua sobrevivência, adotam uma estratégia de se especializar a uma condição 

natural, porém quando essa condição é alterada a espécie se extingue ou é dramaticamente 

adaptada pelo meio. Outros adotam, para sobreviver, uma estratégia generalista, na medida 

em que desenvolvem técnicas e ferramentas que permitem adaptar diversos tipos de 

ambientes para si.2. Tal condição permite a sobrevida em ambientes diversos e maior 

tolerância a alterações nas condições naturais. 

Partindo de Frisch (1974), constata-se que os animais, como um todo, são capazes de 

gerar ambientes construídos. Uma teia é um ambiente construído por uma aranha, capaz de 

converter o entorno em um ambiente mais habitável para si. Fornece abrigo e proteção contra 

condições adversas do ambiente natural e maximiza condições favoráveis do ambiente 

natural, permitindo maior produção (captura de presas, alimentação) e reprodução 

(transmissão de genes) 

A mesma relação se dá entre uma formiga e o seu formigueiro, um pássaro e o seu 

ninho, entre o ser humano e a sua habitação, constituindo-se em ambientes construídos de 

cada espécie. Porém, a teia, o formigueiro, e o ninho fazem parte do ambiente natural do ser 

humano, assim como uma casa pode fazer parte do ambiente natural da aranha, da formiga ou 

do pássaro. 

Uma vez desenvolvida capacidade intelectual avançada (capaz de abstrações, de 

raciocínio lógico e de alto nível de reprodução de conhecimento) e ferramenta de grande 

habilidade, como a mão (capaz de modificar e manipular objetos, utilizando-os como 

ferramentas complementares), o ser humano tornou-se capaz de habitar, em diversos 

ecossistemas, construindo “ambientes construídos”, numa complexidade sem precedentes na 

natureza, visando obter uma melhor qualidade de vida. 

O ser humano constrói uma edificação tornando o ambiente mais habitável, capaz de 

protegê-lo de condições naturais adversas (chuvas, animais,...), maximizar as condições 

naturais favoráveis (controle da insolação, dos ventos,...), permitir uma maior produção 

(tarefas intelectuais e manuais,...) e reprodução (transmissão de conhecimentos, transmissão 

de genes, educação, saúde,...). As cidades, com suas extensões, constituem o macro ambiente 

construído, o habitat adaptado dos seres humanos. Odum apud Franco (2001) estima que uma 

                                                 
2 O nível de adaptação e a diversidade de ambientes dependem da capacidade do ser de desenvolver técnicas e 
utilizar ferramentas. 



Capítulo 2.                                                                                               Princípios Norteadores. 

 - 22 - 

Objeto: 
Ambiente 
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Disciplinas 
Envolvidas: 

 
Antropometria 
Biomecânica 

Fisiologia 
Psicologia 
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Antropologia 
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Parâmetro: 
Ser Humano 
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Arquitetura 

Design Interior
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Engenharia 
Desenho Urbano

Ecologia 
Materiais 

Tecnologia: Ergonomia 

Ergonomia do Ambiente Construído

cidade de um milhão de habitantes, com 250 km2, necessita de 8.000km2 para produção de 

alimentos e uma bacia hidrográfica de sete bilhões de litros d´água por dia. 

Em uma definição de Harvey (1982) apud Vasconcellos (2001:33) têm-se que: “O 

ambiente construído é um vasto sistema de recursos criados pelo homem, compreendendo 

valores de uso incrustados no meio físico e que podem ser utilizados para produção, troca e 

consumo”. 

Diversas disciplinas atuam na construção dos ambientes construídos e no estudo de 

interação humana com o mesmo. A ergonomia, enquanto tecnologia que emprega 

conhecimento científico e estuda a relação entre o ser humano e um sistema (ferramentas, 

produtos, postos de trabalho, organizações,...), a fim de maximizar o conforto e bem-estar, 

garantir a segurança, otimizar os custos humanos e o rendimento no trabalho, tem também sua 

atuação relacionada ao ambiente construído. 

Assume-se, para este trabalho, que a ergonomia, no âmbito do ambiente construído, 

passa a incorporar o conhecimento de disciplinas relacionadas ao ser humano (antropologia, 

antropometria, sociologia, psicologia, semiótica,...) e de disciplinas relacionadas ao ambiente 

construído (engenharia, arquitetura, design de interiores, controle do ambiente, ciência dos 

materiais,...), de modo a analisar as interações e adequações ao ser humano (Ver Figura 2.4). 

Pode-se considerar o uso do espaço interno da edificação e o externo urbano, com base no 

conceito de espaço público e privado, as barreiras arquitetônicas, o conforto no ambiente, a 

apreensão do espaço, os mapas cognitivos, a navegação e circulação do espaço arquitetural, os 

sistemas de informação e comunicação, a acessibilidade e o design universal, relacionando-os 

às atividades de trabalho, de serviços e de lazer. 

Figura 2.4: Disciplinas que contribuem com a Ergonomia do Ambiente Construído. 
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2.2.2 Aplicação às Pessoas com Necessidades Especiais 

 

Segundo Tortosa et all. (1997), a ergonomia definida como um campo de conhecimento 

multidisciplinar que estuda as características, necessidades, capacidades e habilidades dos 

seres humanos, para estabelecer os critérios que devem constar nos projetos de produtos, 

ambientes e processos de produção, com os quais as pessoas interagem durante a vida, ganha 

um significado de especial importância quando se refere à questão da deficiência. 

Há de se ter cuidado e respeito ao se tratar da questão da deficiência. O termo deficiente 

é carregado de preconceitos ao dar a idéia de que esse ser é incapaz de realizar atividades, de 

se socializar com os outros e de simplesmente ser feliz. Ditos populares do tipo “prefiro 

morrer, a ficar numa cadeira de rodas”, ou estórias da teledramaturgia aonde o “mocinho 

ceguinho” (diminutivo proposital) sofre durante a novela e, ao final, precisa recupera a visão 

para viver feliz para sempre, são exemplos de como uma pessoa que possui uma deficiência é 

vista pela sociedade.  

Para evitar essa distorção a CORDE (2001) tem utilizado o termo Pessoa Portadora de 

Deficiência (PPD), de modo a caracterizar que a deficiência está na pessoa, mas não é a 

pessoa. O termo deficiente reduz a pessoa, unicamente, a um de seus múltiplos aspectos, 

enquanto que a introdução da palavra “pessoa” passa a imagem de um indivíduo global. A 

terminologia Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais também é aceita pelos técnicos e 

entidades. 

Em 1980 a Organização Mundial de Saúde divulga a primeira versão da Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID), como pode ser 

observada em Ubierna (1997), Tortosa et all. (1997), Soares (1998), CORDE (2001), 

estabelecendo uma distinção entre as terminologias: 

• Deficiência: é a perda ou anomalia de uma estrutura ou função anatômica, fisiológica 

ou psicológica. É a alteração de uma condição considerada normal de uma pessoa e é 

derivada das conseqüências de uma malformação congênita, uma doença adquirida, uma 

lesão acidental, pelo próprio envelhecimento e de outras. Pode ser temporária ou 

permanente.  

• Incapacidade: é toda restrição ou falta relacionada às seqüelas de uma deficiência que 

restringem a execução de determinada atividade, na forma ou na medida do que se 

considera normal para um ser humano. Pode afetar a capacidade de falar, escutar, ver, 

movimentar e controlar os movimentos. 
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• Desvantagem: é uma situação desvantajosa para um determinado individuo, em 

conseqüência de uma deficiência ou incapacidade, que limita ou impede o desempenho 

de um papel que é normal em seu caso (em função da idade, sexo, e fatores sociais e 

culturais). Refere-se a um limite externo. Diz respeito aos obstáculos encontrados pelas 

pessoas com deficiência em sua integração com a sociedade: pessoas com deficiência 

que não conseguem emprego; crianças com alguma deficiência que não conseguem 

freqüentar uma escola por não terem acesso à educação; pessoas com deficiência que 

não podem freqüentar determinados locais, por não serem aceitos pela sociedade; 

pessoas que se locomovem em cadeira de rodas e que não conseguem usufruir as ruas 

de uma cidade, por causa de obstáculos encontrados para a sua livre circulação, etc. 

 

Portanto, a incapacidade seria gerada por uma deficiência humana (do que seria 

considerado normal) e a desvantagem por uma situação, conseqüência direta da incapacidade, 

da deficiência, ou ainda, indiretamente de um preconceito social associado. 

Todos os conceitos relacionados à deficiência são comparativos ao que seria 

considerado normal, o que pode vir a ser muito relativo. A partir desta consideração, entende-

se que: [1] qualquer pessoa, deficiente ou não, em determinada situação pode requerer 

condições especiais para realizar uma determinada atividade de forma tão eficiente quanto às 

outras; [2] dependendo da atividade, toda e qualquer pessoa pode requerer essa condição em 

diversas situações ao longo de sua vida; [3] ninguém é incapaz de realizar todas as atividades. 

Portanto, dependendo da atividade e do contexto, qualquer pessoa pode sofrer as 

conseqüências de uma deficiência, mesmo não portando uma e nem sendo considerado como 

portador. 

Em ergonomia, trabalha-se com a valorização das capacidades residuais.  Pessoas com 

uma deficiência possuem capacidades residuais, que podem e devem ser valorizadas para o 

efetivo comprimento da atividade. Por exemplo, segundo Tortosa et all. (1997), um deficiente 

visual pode compensar sua incapacidade de enxergar, desenvolvendo outros sentidos como a 

audição, o tato e o olfato, aprendendo habilidades especiais e utilizando diversas ajudas 

técnicas para localizar, identificar e interpretar o entorno físico. Desse modo, esta pessoa na 

atividade de escutar música, não possui qualquer incapacidade. Na atividade de guiar-se no 

escuro, devido à sua capacidade de compensação sensorial, ela poderá ser mais capaz, do que 

uma pessoa sem a deficiência visual. 
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Defende-se que uma situação de desvantagem não deve ser compreendida analisando o 

ser humano isoladamente. Sob uma visão ergonômica, não se pode dizer, simplesmente, que 

um ser humano é ou não incapacitado. Esta situação só pode ser analisada se levado em 

consideração a atividade específica, as condições do ambiente e as ajudas técnicas. Conclui-se 

que, encontrada uma situação com desempenho abaixo do normal, o correto seria dizer que o 

sistema humano + ajuda técnica + atividades + ambiente é deficiente e não apenas o elemento 

humano. A Figura 2.1, mostrada anteriormente, ratifica essa idéia. O auxílio de ajudas 

técnicas incrementa as habilidades humanas e a eliminação de barreiras reduz as exigências 

do ambiente.   

Por exemplo, um atleta velocista está capacitado para realizar a atividade de percorrer 

uma distância de 100 metros em 10 segundos, portanto com uma velocidade média de 10 

metros por segundo, mas isso só é possível se ele estiver adequadamente calçado (ajuda 

técnica) e se as condições da pista e do clima (ambiente) estiverem de acordo com a atividade, 

assim o sistema será eficiente. Se o mesmo atleta, com as mesmas condições físicas, psíquicas 

e sensoriais não estiver adequadamente calçado e/ou se a pista e as demais condições 

ambientais não estiverem compatíveis, ele estará incapacitado de realizar a atividade com o 

desempenho esperado e, assim, o sistema será deficiente. De forma análoga, observa-se a 

atividade de um cidadão com paraplegia cujo objetivo é se locomover num ambiente com a 

velocidade de 1 metro por segundo. Se a cadeira de rodas (ajuda técnica) não estiver 

adequada, ou simplesmente não existir, e/ou, no percurso, ele encontrar diversas barreiras 

(ambiente), o cidadão estará incapacitado de realizar a atividade, pode-se dizer que o sistema 

está deficiente. O mesmo cidadão, com a mesma condição motora, possuindo uma cadeira de 

rodas adequada e com um espaço de circulação livre de barreiras estará capacitado para 

realizar a tarefa. Portanto, o sistema estará eficiente. 

Foi satisfatório constatar que uma linha de pensamento similar já vem sendo colocada 

em prática pela OMS. A partir de Outubro de 2001 a OMS adota uma nova classificação 

substituindo a CIDID e a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) pela Classificação Internacional de Funcionalidade e 

Incapacidades e Saúde (CIF). De acordo com OMS (2001) a CIF considera os aspectos sociais 

da incapacidade e traz um mecanismo para documentar a ação do entorno social e físico na 

funcionalidade do sujeito. A CIF é resultado de um esforço multidisciplinar. Ela trás um 

sistemático esquema codificado para sistemas de informação de saúde para ser utilizado 

internacionalmente. O Grande avanço e que leva em conta os fatores presentes na sociedade e 
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no ambiente construído vivido pelo indivíduo, bem como as atividades que este indivíduo 

necessita realizar, como parâmetros para avaliar sua verdadeira capacidade funcional. Serve 

como uma ferramenta estatística, de pesquisa, clínica, sócio - política e educacional. A CIF é 

dividida em duas partes, com dois componentes cada (Ver Figura 2.5): 

• Parte 1 – Funcionalidade e Incapacidade 

(a) Funções e Estruturas do Corpo – Analisa as condições fisiológicas e anatômicas 

do indivíduo, inclusive o cérebro e seu funcionamento. As Deficiências representam 

o desvio a certos padrões geralmente aceitos para o estado biomédico do corpo e de 

suas funções. 

(b) Atividades e Participação (limitações de atividade e restrições de participação) – 

Analisa a capacidade de executar tarefas em um ambiente comum, sem assistência, e 

o real desempenho de executar essa tarefa no seu ambiente cotidiano, seja ele 

favorável ou não. As tarefas são divididas em 9 domínios: [d1] Aprender e empregar 

conhecimento; [d2] Resolver problemas e exigências; [d3] Comunicação; [d4] 

Mobilidade; [d5] Cuidados pessoais; [d6] Atividades Domésticas; [d7] Interação 

interpessoal e relacionamentos; [d8] Participação no trabalho e na economia; [d9] 

Vida social e cívica com a comunidade. 

• Parte 2 – Fatores Contextuais 

(a) Fatores Ambientais – é constituído pelo ambiente físico, social e na sua função 

para a vida de cada habitante e na condução dos seus comportamentos. Interage com 

as Funções e Estruturas do Corpo e as Atividades e Participações.  É composto pelo: 

[1] Ambiente Individual – a casa, o trabalho e a escola, bem como o contato e 

interação face a face com familiares, conhecidos e estranhos; [2] Ambiente Social – 

as estruturas sociais formais e informais, serviços e vizinhanças ou sistemas 

comunitários que tenham impactos sobre o individuo, como o ambiente de trabalho, 

as atividades comunitárias, ações governamentais, os serviços de transporte e 

comunicação, as leis, regras, atitudes e ideologias. 

(b) Fatores Pessoais - São as características particulares de cada indivíduo que não 

fazem parte de uma condição ou estado de saúde. Como o gênero, a raça, idade, boa 

forma física, estilo de vida, hábitos, formação, sociabilidade, educação, profissão, 

experiências correntes e passadas, padrão de comportamento, psicologia. Todos ou 

nenhum desses fatores pode desempenhar um papel de diminuição da capacidade 

em diversos níveis. 
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Condição de Saúde 
(Doenças e Enfermidades) 

 Participação Funções e estruturas 
do corpo 

Fatores Ambientais Fatores Pessoais 

Figura 2.5: Interação entre os componentes da CIF. Fonte:OMS (2001). 

Os componentes são codificados, com exceção dos fatores individuais, para efeito de 

classificação, esses códigos podem expressar aspectos positivos e negativos. Qualquer pessoa 

seja deficiente ou não recebe uma classificação, portanto sua aplicação é universal. Uma 

mesma pessoa pode ser bem avaliada em uma determinada atividade, num determinado 

ambiente e ao mesmo tempo ser mal avaliada em outras circunstancias. Desse modo, o que é 

avaliado é o sistema Humano – Tarefa – Ambiente. 

Quanto às barreiras ambientais, a CORDE (1998) classificá-as em barreiras sociais e 

físicas. As sociais são as atitudes, juízos e comportamentos da sociedade para com as pessoas 

portadoras de deficiência, resultando em discriminação no trabalho, educação, lazer e saúde. 

As barreiras físicas podem ser arquitetônicas, urbanísticas ou de transporte. As urbanísticas 

estão relacionadas às dificuldades encontradas pelas pessoas nos espaços e mobiliários 

urbanos e locais não edificados de domínio público e privado. As barreiras físicas estão 

associadas a um mau design ou falta de conservação de espaços, mobiliários, equipamentos e 

sistemas de informação (barreiras informacionais). Resultados da inadequação ao ser humano 

em toda a sua diversidade.  

Neste contexto, a adoção de uma abordagem ergonômica passa a ser fundamental. Pois, 

a ergonomia dispõe de métodos e ferramentas que assumem o ser humano como parâmetro, 

com suas habilidades e limitações, para eliminação das barreiras físicas e informacionais de 

produtos e do ambiente construído. Esta constatação pode ser observada em uma série de 

Atividades
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trabalhos referenciados: Vanderheiden (1990); Tortosa et all (1997); Soares (1999); Soares & 

Martins (2000); Guimarães (2000); Baptista et all (2001) e (2002); Castanôn (2001); Bins-Ely 

et all (2002) e Feeney (2002). A partir desses autores, entende-se que a ergonomia conforma 

sistemas de apoio às atividades humanas, como produtos e ambientes reduzindo suas 

demandas e tornando-os mais acessíveis e funcionais tanto para os mais hábeis como para os 

menos hábeis. Vale destacar que dado o tamanho significativo da população com alguma 

deficiência, seja pela idade, trauma ou doença, a aplicação da ergonomia voltada a 

reabilitação não é só economicamente viável como também lucrativa (Kumar, 1997 Apud 

Soares, 1999). 

De acordo com os autores supracitados deve-se buscar soluções inclusivas que visem 

um Design Universal, atendendo ao maior número de usuários possíveis. Sabe-se, porém, que 

não se pode atingir a todos. Mas, para tornar os produtos e ambientes cada vez mais 

inclusivos e universais, é importante o reconhecimento das necessidades comuns do ser 

humano. Neste sentido, o próximo capítulo estuda as necessidades e capacidades humanas 

visando à adequação do ambiente de circulação para os pedestres. 
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3. PARÂMETROS HUMANOS 

 

A partir da determinação de que o ser humano deve ser considerado na elaboração de 

projetos de infra-estruturas de circulação de pedestre, assume-se a importância do 

levantamento das dimensões humanas envolvidas na atividade de locomoção em espaços 

urbanos. Segundo Del Rio & Oliveira (1999), “o estudo dos processos mentais relativos a 

percepção ambiental é fundamental para compreendermos melhor as inter-relações entre o 

homem e o meio ambiente, suas expectativas, julgamentos e condutas”. Partindo de Panero & 

Zelnik (2001), entende-se que o tamanho e as dimensões do corpo são os fatores humanos de 

maior importância para a adequação ergonômica do entorno, onde se incluem as dimensões 

ocultas definidas por Hall (1997). Para Romero (2001), elementos do clima, da luz, da cor e 

do som, definem parâmetros para a criação de desenhos ambientais integrados de espaços 

públicos, permitindo a humanização da paisagem. Fatores biomecânicos, como posturas, 

força, movimentos, velocidade, resistência e ritmos são enfatizados por ergonomistas como 

em Iida (1990) e Grandjean (1998), que resultam em requisitos para adaptação de sistemas e 

atividades às características humanas. 

 

3.1 Percepção Ambiental 

 

Com base em Del Rio (1999) e Ferrara (1999), entende-se que a percepção do ambiente 

é um processo mental de interação do indivíduo com o ambiente, estabelecendo-se uma 

linguagem entre emissor e receptor. A mente busca e recebe estímulos externos através dos 

órgãos sensoriais humanos. Uma vez apreendido, o ambiente com seus signos são 

interpretados e representados, produzindo significados na mente do receptor, por processos 

cognitivos que envolvem a motivação, humores, necessidades, conhecimentos prévios, 

valores, julgamentos e expectativas. Destaca-se que os significados não são fixos. Estes 

dependem da memória, da escala de valores (visão de mundo) e do repertório cultural do 

indivíduo acerca do ambiente, fazendo com que a mente interprete a realidade através de 

esquemas perceptivos e imagens mentais de forma semelhante, mas distinta para cada um (ver 

Figura 3.1).  

Porém segundo Del Rio (Op. Cit.), embora essas percepções sejam subjetivas para cada 

indivíduo, admite-se que existam recorrências comuns, em relação à percepção de imagens e 
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de conduta possíveis. Desse modo, a consideração de repertórios de imagens e expectativas 

compartilhadas pela população e a correta aplicação desses parâmetros por políticas e 

programas urbanísticos, tornam-se fundamentais para nortear a ação pública. 

 

Figura 3.1: Esquema teórico do processo perceptivo. Fonte: Del Rio (1999) 

3.1.1 Percepção Sensorial 

 

Através dos sentidos, o ser humano passa a ser capaz de perceber e interagir com o 

ambiente. Segundo Iida (1990), o organismo humano possui mais de 12 sentidos. Nas 

atividades de caminhar e se orientar no espaço, os sentidos da audição e principalmente da 

visão fornecem informações essenciais. O tato, o olfato e o senso cinestésico fornecem 

informações complementares importantes. A falta de um dos sentidos principais pode ser 

compensada pelo desenvolvimento dos demais sentidos (Tortosa et all. ,1997). 

A visão é o órgão sensorial responsável pela recepção da luz. É o sentido cujo qual o ser 

humano mais depende para perceber o ambiente (Gibson,1974) e conseqüentemente, para o 

trabalho e a vida diária, (Iida, 1990). Os olhos captam a energia de ondas luminosas e 

transmitem impulsos sensoriais ao córtex cerebral onde a imagem do mundo exterior é 

reproduzida subjetivamente (Grandjean, 1998). A partir de Grandjean (op cit.), Iida (op cit.) e 

Rio & Pires (2001) pode-se destacar as seguintes características, potencialidades e limitações 

da visão: 

• Acomodação - É a capacidade do olho de focalizar objetos a várias distâncias (ponto 

próximo e distante), permitindo ver com nitidez. A idade exerce influência sobre a 

capacidade de acomodação do olho, tornando o ponto próximo cada vez mais distante 

(16 anos-8cm, 32 anos-12,5cm, 44anos-25cm, 50 anos-50cm e 60 anos-100cm). 

• Adaptação à luz e a penumbra - É a capacidade da retina de se adaptar às mudanças de 

claridade e escuridão. O ofuscamento é uma perturbação resultante desse processo. Para 

R
ealidade 

Sensações Motivação Cognição Avaliação Conduta 

Filtros culturais e individuais 

seletiva 
instantânea 

interesse 
necessidade 

memória 
organização 
imagens

julgamentos 
seleção 
expectativa

opinião 
ação 
comportamento



Capítulo 3.                                                                                                 Parâmetros Humanos. 

 - 31 - 

a claridade, a adaptação é mais rápida em poucos minutos. Para escuridão, pode-se levar 

até 30 minutos. A sensibilidade do ofuscamento aumenta com a idade. Pessoas com 60 

anos são em média 3 a 4 vezes mais sensíveis do que os jovens. 

• Acuidade visual – é a capacidade visual para descriminar pequenos detalhes. Depende 

principalmente da iluminação do ambiente e do tempo de exposição. Objetos escuros 

em fundo claro são mais nítidos. Também é afetada pela idade. 

• Sensibilidade a contrastes – é o poder de perceber diferenças de iluminação muito 

pequenas. Permite reconhecer pequenas nuances de sombra facilitando a percepção 

multifacetada das formas. Depende da intensidade luminosa do ambiente. 

• Velocidade de percepção – é o espaço de tempo que transcorre desde a apresentação do 

objeto e a sua percepção visual. Está relacionada com acuidade visual e a sensibilidade 

a contrastes. Possui um papel vital para detecção de perigos no trânsito. Uma percepção 

normal é de 0,2 segundos. 

• Percepção de cores – se dá pela sensibilidade a radiações eletromagnéticas na faixa de 

400 (violeta) a 750 (vermelho) nanometros. A sensibilidade não é constante, atingindo o 

seu máximo em 555nm a luz e 510nm no escuro. A luz solar permite a percepção das 

cores ditas “reais”. Os daltônicos (3,5% homens, 2,0% mulheres) possuem deficiências 

na identificação de cores, com dificuldade para distinguir o vermelho do verde ou o azul 

do amarelo. Há casos raros de deficiência completa na detecção de cores. 

• Visão espacial – é a capacidade de perceber a profundidade de um ambiente ou objetos 

pelos ângulos dos eixos dos olhos. Pessoas com visão uniocular têm essa capacidade 

prejudicada, recorrendo a artifícios cognitivos. 

• Movimentos dos olhos – são movimentos que visam a fixação com nitidez de objetos, 

podem ser voluntários ou involuntários. Descobrindo o padrão de movimento de um 

objeto o olho é capaz de perseguí-lo. Em movimento contínuo, o sistema visual pode 

determinar o curso e a velocidade do objeto, como na aproximação de um veículo ao 

atravessar a rua. Esta capacidade varia com o indivíduo e a idade. Quando a cabeça se 

mexe, ao caminhar, os músculos dos olhos corrigem o movimento da cabeça para que a 

direção do olhar se mantenha, tem-se assim uma imagem estável do ambiente. 

• Erros de refração – são disfunções e doenças do aparelho óptico, traduzindo-se em 

hipermetropia (visão para perto), miopia (visão para longe) e astigmatismo (imagem 

distorcida).  
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Partindo de Grandjean (1998), Iida (1990) e Rio & Pires (2001), tem-se que a audição 

tem como funções básicas possibilitar a comunicação sonora do indivíduo com o mundo e, 

além disso, funciona como um sistema de alarme, através da ativação da vigília e de 

percepção da posição do corpo no espaço. A função do aparelho auditivo é de captar, 

converter as ondas de pressão sonora do mundo externo e transmiti-las em sinais de 

informação ao córtex auditivo, permitindo a percepção cerebral do som. Os fatores que 

interferem na percepção do som são: 

• A freqüência (Hz) – o número de flutuações por segundo, sendo o ouvido humano capaz 

de perceber de 16 a 20.000 Hz. A sensibilidade para freqüência varia com o indivíduo e 

a idade. Os sons graves estão abaixo de 1.000 Hz e os agudos acima de 3.000 Hz. 

• Intensidade – é o nível de pressão sonora. A unidade de medida do som é o decibel 

(dB), que é uma escala logarítmica, em relação à pressão sonora. O ouvido humano 

percebe sons de 20 a 140 dB, acima de 120dB causam desconforto. Com a idade, 

aumenta sucessivamente a perda de audição (para 3.000Hz, 10dB aos 50 anos, 25 dB 

aos 60 anos e 35 dB aos 70 anos). 

• Duração – os sons de curta duração (menos de 0,1s) dificultam a percepção e aparentam 

ser diferentes daqueles de longa duração (acima de 1s). 

• Mascaramento – é quando um componente do som reduz a sensibilidade para outro 

componente. Em silêncio, uma fala de 40dB pode ser ouvida, numa rua com tráfico que 

produz um ruído de 50dB a fala teria que ser aumentada a pelo menos 70dB. 

 

Os limites da audibilidade dependem da freqüência, intensidade e duração que 

produzem as intensidades subjetivas (fon) do som. Estas formam as curvas isossônicas, sendo 

o valor do (fon) medido pela intensidade (dB) correspondente a 1.000 HZ (ver Figura 3.2). 

 
Figura 3.2: Curvas Isossônicas. Fonte:Iida (1990) 
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Além da percepção do som que permite a comunicação entre pessoas, o sistema auditivo 

desempenha funções complementares importantes para a atividade de locomoção. Segundo 

Iida (1990), “os receptores vestibulares permitem ao homem manter a sua postura ereta sem 

cair e sentir se o corpo está sendo acelerado ou desacelerado em alguma direção, mesmo sem 

a ajuda dos olhos”. De acordo com Grandejean (1998), a audição serve como um sistema de 

alarme, pela ativação do mentencéfalo, provocando aumento da atenção do estado de vigília 

para alerta e até o estado de alarme. Ainda segundo o autor, um pedestre, ao perceber 

conscientemente um ruído forte e crescente, é colocado em estado de elevada atenção A partir 

da interpretação do ruído ele passa a ser capaz de decidir que posição tomar para sair do 

caminho do veículo. 

O olfato é um dos principais sentidos de percepção ambiental em diversos grupos de 

animais, como os mamíferos. Porém, como o ser humano tem privilegiado a visão, sempre 

que possível, procura disfarçar os odores, evitando a transpiração e mascarando-os com 

essências aromáticas. No entanto, a partir de Hall (1997), entende-se que o odor desempenha 

um papel importante em muitas culturas traduzindo-se em comportamentos sociais. Além 

disso, o odor está ligado diretamente à memória e a emoção, evocando lembranças vividas de 

experiências passadas, carregadas de informações e significados. Esse processo atua como um 

reflexo e interfere na forma como o indivíduo vai interagir com o ambiente. 

A percepção tátil dá-se do contato direto com a matéria. Pode-se sentir através desse 

contato suas características de forma, textura e temperatura da mesma. Segundo Tuan (1980), 

"O tato é a experiência direta da resistência, a experiência direta do mundo como um sistema 

de resistências e de pressões que nos persuadem da existência de uma realidade independente 

da nossa imaginação. Ver não é ainda acreditar: por isso Cristo se ofereceu para ser tocado 

pelo apóstolo incrédulo. A importância do tato para o conhecimento é sugerida pela expressão 

idiomática inglesa to keep in touch ou to be out of touch, usada não somente em relação às 

pessoas, mas também aos campos de aprendizagem". O tato desempenha papel importante em 

casos de deficiência visual, sendo a principal fonte de informação não verbal. 

De acordo com Iida (1990), o censo cinestésico fornece informações sobre movimentos 

de partes do corpo, sem exigir um acompanhamento visual, e perceber as forças e tensões 

internas e externas exercidas pelos músculos. Tal percepção, permite a identificação de 

movimentos certos ou errados, dos pés ou das mãos, no controle de dispositivos, sem a 

necessidade de confirmação pela visão. 
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Na percepção do ambiente, os sentidos interagem uns com os outros, complementando-

se, compensando-se, em casos de deficiência, e interferindo no desempenho de outro sentido. 

Segundo Iida (op cit.), os mecanismos de interação entre os sentidos não são exatamente 

conhecidos, mas o autor cita exemplos de perturbações sensoriais na visão, concentração e na 

sensação de dor devido a ruídos acima das faixas normais. Em ergonomia, recomenda-se que 

se trabalhe com sinais redundantes com dois ou mais estímulos, quando se quer garantir a 

percepção da informação e sua velocidade ou compensar deficiências. 

 

3.1.2 Processo Cognitivo para interpretação das informações 

  

De acordo com Anderson (1985), a psicologia cognitiva procura compreender a 

natureza da inteligência humana e como as pessoas pensam. Ela é dominada pelo processo de 

informação, que analisa o processo cognitivo numa seqüência de estágios ordenados. Cada 

estágio reflete um importante passo no processo da informação cognitiva. O córtex é a parte 

mais, evolutivamente, avançada do cérebro. O lado esquerdo do córtex recebe impulsos 

sensoriais do lado direito do mundo e é especializado no processamento simbólico. O lado 

direito do córtex recebe impulsos do lado esquerdo do mundo e é especializado no 

processamento perceptual do espaço e das formas. Quando a informação entra primeiramente 

no sistema cognitivo humano, esta é registrada nos sensores de memória. Esses sensores de 

memória incluem uma memória icônica para informações visuais e uma memória ecóica para 

informações auditivas. 

Para Fialho (2001), o fenômeno da cognição pode ser explicado como: [I] uma função 

biológica interna ao sistema vivo que sofre perturbações do ambiente exterior e que determina 

os limites de aprendizagem; [II] um processo pedagógico, resultante do histórico de 

experiências vividas nesse ambiente, determinando um repertório cultural; [III] uma episteme, 

ou forma de ver, pensar e explicar o mundo, derivada da articulação do biológico com o 

cultural. É está ultima, a função cognitiva que dá o significado e constrói um mundo na mente 

do observador.  

Ou seja, tanto o biológico, traduzido na capacidade sensorial e mental humana de cada 

individuo, como o cultural, , influenciaram na conduta deste ser humano para com o 

ambiente. Lembrando que as diferenças individuais e culturais influenciaram nesse processo. 

 As sensações originadas pelas mensagens dos órgãos sensoriais são combinadas entre 

si, com as experiências passadas, e com nossa expectativa de compreender o estímulo e seu 
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significado. Esse processo, mais cognitivo que sensorial, é denominado por Fialho (2001) de 

PERCEPT, definido como um mapa mental que permite o usuário conhecer um determinado 

objeto, segundo a sua percepção. E só nesse momento que as informações captadas pelos 

sentidos ganham valor e significado para o usuário. 

Segundo Grandjean (1998), Iida (1990) e Fialho (2001), em ergonomia, trabalha-se com 

os termos memória de curta e longa duração. A primeira é responsável pela recordação de 

acontecimentos recentes em termo de minutos. A de longa duração abrange os acontecimentos 

de meses e anos atrás, passando a ter um caráter mais permanente em função do treinamento e 

aprendizado. 

Entende-se que a memória de longa duração desempenha um papel importante na 

orientação de uma pessoa no espaço urbano. O espaço urbano, vivenciado no cotidiano, é 

“armazenado” na memória e o cidadão adquire a capacidade de gerar um mapa mental do 

entorno urbano, auxiliando-o na orientação e permitindo descrever verbalmente ou representar 

graficamente o espaço mapeado na memória.  

Técnicas para obtenção de mapas cognitivos têm sido bastante exploradas. Um dos 

trabalhos pioneiros e de maior expressão foi o desenvolvido por Kevin Lynch na década de 

1960. Segundo Lynch (1999), a paisagem urbana desempenha um papel social: “O ambiente 

conhecido por seus nomes e familiar a todos, oferece material para as lembranças e símbolos 

comuns que unem o grupo e permitem que seus membros comuniquem-se entre si... A criação 

de uma imagem ambiental é um processo bilateral entre o observador e o observado. O que 

ele vê é baseado na forma exterior, mas o modo como ele interpreta e organiza isso, e como 

dirige sua atenção, afeta por sua vez aquilo que vê. O organismo humano é extremamente 

adaptável e flexível, e grupos diferentes podem ter imagens muitíssimo diferentes da mesma 

realidade exterior”. O autor assume que para a construção da imagem de um entorno, este 

deve possuir as seguintes qualidades: 

• Legibilidade - é a facilidade com que as partes podem ser reconhecidas e organizadas 

em num modelo coerente. Uma boa imagem ambiental dá a seu possuidor um 

importante senso de segurança emocional, criando uma relação harmoniosa entre ele e o 

mundo exterior. A organização consistente de indicadores sensoriais do ambiente 

externo é fundamental para a eficiência e para a própria sobrevivência em livre 

movimento. 

• Identidade, Estrutura e Significado – a identificação de um objeto em relação a outros 

conferem um significado de individualidade (identidade). Esta imagem deve representar 
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um modelo (estrutura) para o observador que deve ser capaz de compreender a imagem 

ambiental e dar ao espaço uma interpretação (significado), seja ela prática ou 

emocional. 

• Imageabilidade - é a qualidade de um objeto ser capaz de evocar uma forte imagem em 

qualquer observador de modo que seja guardada em sua memória. É a forma, cor ou 

disposição de objetos formando uma imagem estruturada que fornece ao observador 

uma imagem claramente identificada. 

 

Os elementos estruturadores da imagem da cidade seriam: as vias (canais de circulação); 

os limites (fronteiras geográficas ou morfológicas); os bairros (regiões com características 

comuns); os pontos nodais (locais de convergência de vias, transportes e pessoas) e os marcos 

(referência externa e visível à distância). Nos estudos do autor, as vias de circulação eram os 

elementos dominantes na formação da imagem urbana. 

 

3.1.3 Comportamento Ambiental 

 

Os padrões de comportamento ambiental abordam as interações entre o ser humano e o 

ambiente. A partir de Kohlsdorf (1985), observa-se que estes padrões têm sido objetos de 

estudo de psicólogos, a partir de duas grandes vertentes de pensamento: 

• O comportamentalismo – estuda a relação ser humano-ambiente urbano, a partir dos 

comportamentos sociais. Parte e uma postura determinista onde se supõe que fenômenos 

físicos condicionam o comportamento humano. Num enfoque mais pragmático 

considera-se o meio ambiente como um conjunto de possibilidades e limitações ao ser 

humano, que poderia transformar a natureza conforme seus objetivos e as tecnologias 

disponíveis. 

• O psiquismo - parte do reconhecimento de que a relação ser humano - ambiente é 

complexa e envolve influências psicológicas e sociais além das do meio físico. Os 

processos cognitivos e experiências passadas de cada indivíduo ao interagir com as 

qualidades espaciais do ambiente resultariam em percepções do ambiente extremamente 

variáveis e complexas. Seria, portanto, imprevisíveis o comportamento e a imagem 

(mapa mental) obtida do ambiente, devido à variabilidade cultural, como no caso da 

interpretação de signos. 
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Ao considerar os conhecimentos e valores intrínsecos de cada indivíduo adota-se, neste 

trabalho, a vertente do psiquismo. O estudo do comportamento ambiental é importante, pois 

influenciará na qualidade ambiental, no uso e na apropriação do espaço urbano afetando o 

acesso do pedestre. 

Conforme Ferrara (1999), a percepção ambiental visual constata a imagem urbana com 

seus elementos distintivos, como as cores, formas, texturas, volumes, limites, localização. É 

uma percepção objetiva afetada apenas pela familiaridade diária do individuo com a imagem. 

Já a percepção ambiental informacional é subjetiva e interpretada por signos, muitas vezes, 

invisíveis e ilegíveis devido aos hábitos e ações repetitivas. A interpretação dos signos se dará 

pelo conjunto de informações, ou repertório cultural, que o receptor possui sobre o objeto e 

suas representações. 

Admite-se que a educação obtida por cada pessoa durante a sua formação, seja uma 

educação formal ou informal, irá interferir na percepção da informação. O anafalbetismo ou o 

desconhecimento de uma língua estrangeira restringem a capacidade de percepção das 

informações em texto. Conhecimentos prévios, relativos à geografia e história do lugar, 

interferem no significado do espaço e conseqüentemente nas sensações emotivas (Tuan, 

1980). Os princípios e valores culturais intrínsecos assimilados através da família, da religião 

e da mídia, além dos próprios de cada personalidade interferem na interpretação dos signos. 

“A cultura tem haver com um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de 

valores, crenças, pontos de vista sobre o mundo em geral e um sistema de símbolos que se 

aprendem e se transmitem. Tudo isto gera um sistema de regras e costumes que refletem os 

ideais e que produzem um estilo de vida, guia do comportamento, dos papéis sociais, das 

maneiras, do sistema de alimentação, assim como da maneira de construir”. (Kroeber & 

Kluckhohn,1952 Apud Calle,1995).  

Estes repertórios culturais irão interferir nos julgamentos individuais (certo ou errado), 

nas tomadas de decisões (devo ou não devo fazer), às vezes de forma inconsciente, e se 

traduzirão em um comportamento ambiental. Pode-se observar padrões de comportamento 

que resultam em fenômenos existenciais 

 

3.1.4 Fenômenos Existenciais 

 

A percepção e cognição do ambiente, a partir do repertório cultural resultam em 

fenômenos de padrões comportamentais, intervenções espaciais e sentimentos ambientais. 
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Malard (1992) considera fenômenos existenciais, tais como a territorialidade, a privacidade, a 

identidade e a ambiência no relacionamento do ser humano com o meio ambiente. Estes 

dependem do contexto cultural do indivíduo e são resultados da forma como o usuário 

percebe o meio ambiente e conformam sistemas que devem ser observados para a qualidade 

do ambiente perceptivo. 

  Segundo Almeida (1995), os fenômenos existenciais são necessidades humanas que 

precisam ser consideradas quando se concebe um ambiente construído. Cada fenômeno 

relaciona-se com determinados elementos arquitetônicos, os quais devem ser providos de 

acordo com o contexto cultural. São eles: 

• Territorialidade: O fenômeno de territorialidade está ligado à demarcação de limites, 

que pode ser feita de forma concreta ou simbólica. A intromissão em um território, que 

pode ser física ou visual, pode resultar até em violência.  

• Privacidade: é um processo de controle dos eventos interpessoais. Através da regulação 

de fronteiras, é possível fazer o controle seletivo do acesso a alguém ou a algum grupo. 

Está relacionada ao comportamento social de grupos distintos.  

• Identidade: poderia ser definida como todas as qualidades, crenças e idéias que fazem 

alguém se sentir ao mesmo tempo indivíduo e membro de um grupo particular. Pode ser 

proveniente de características simbólicas de elementos arquitetônicos ou urbanos. A 

manutenção dos locais expressa a necessidade de preservar a identidade. Limpar, 

arrumar, pintar, reformar ou ampliar constituem atividades que revelam preocupação 

com a identidade. 

• Ambiência: configura como o conjunto de fatores necessários para tomar um ambiente 

agradável. Segundo Malard (1993), possui uma dimensão subjetiva (cultural), que trata 

da relação entre as pessoas e o simbolismo dos objetos funcionais (forma, símbolo, 

materiais…) e outra objetiva, de caráter fisiológico, que reside nas condições de 

conforto ao ser humano (iluminação, temperatura, acústica…) experimentadas no 

ambiente construído.  

 

Esses fenômenos são formas de apropriação espacial e estão voltados para espaços de 

permanências prolongada, associados ao ato de habitar seja em residências ou ambientes de 

trabalho. Para a grande maioria dos pedestres as ruas são apenas espaços de passagem e esses 

fenômenos não se manifestariam. Porém, como pode ser visto em Hertzberg (1996), em áreas 

residenciais são comuns demarcações privadas sobre o espaço público, transformando a rua 
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numa extensão da casa. O ambiente público, também pode se converter em um espaço de 

trabalho de permanência prolongada para comerciantes que transformam as ruas em 

verdadeiras galerias privadas. Nestes dois exemplos, os fenômenos existenciais podem ser 

bem observados sobre as estruturas de circulação de pedestre e estas formas de apropriação 

podem afetar, positivamente ou negativamente, o acesso do cidadão, mesmo que este esteja só 

de passagem. Esses fenômenos farão parte da análise do cenário estabelecido (ver itens 6.3 e 

8.2). 

A percepção e cognição ambientais, os padrões comportamentais e os fenômenos 

existenciais do espaço, considerando as possíveis limitações sensoriais, cognitivas e sociais do 

ser humano, fornecem importante subsídio para a configuração de ambientes construídos 

como as estruturas de circulação de pedestre. Obtêm-se parâmetros objetivos e subjetivos a 

serem considerados na construção de uma metodologia apropriada para confecção de projetos 

com características universais.  

 

3.2 Antropometria 

 

O estudo das medidas e proporções do corpo humano garante ao projeto de estruturas de 

circulação de pedestres, parâmetros para o dimensionamento de espaços e de mobiliários, 

além da localização de equipamentos e sinalizações nos alcances visuais. A antropometria faz 

parte da antropologia que é a “Ciência dos seres humanos: especificamente, estudo das 

origens, do desenvolvimento físico e cultural e das relações ambientais e sociais da 

humanidade” (Ching, 2000). A preocupação com as dimensões humanas vêm desde Vitrúvio, 

passando por Leonardo DaVinci e chegando ao século XX com LeCorbusier e o seu Modulor. 

Tais medidas baseavam-se em proporções matemáticas e a partir de retângulos de secção 

áurea. Como o ser humano possui muitas diferenças corporais, estas medidas incorrem em 

graves erros, não possuindo uma correta aplicação prática e técnica, limitando-se ao campo 

das artes. 

A partir de Iida (1990), Moraes (1994), Guimarães (2000), Soares (2001) e Panero & 

Zelnik (2001), entende-se que as diferenças corporais se dão por influência étnica, da idade e 

do sexo. Fatores como renda, educação e época, também parecem estar relacionados. Os tipos 

físicos estariam classificados em ectomorfo, mesomorfo e endomorfo.  

Os autores destacam a importância de não se improvisar levantamentos de dados 

antropométricos. Estes são realizados com métodos, amostras e equipamentos de medição 
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apropriados. Na falta de dados sobre populações locais, é recomendável, com poucas chances 

de erro, que se use uma tabela de população estrangeira mais semelhante.  

Observa-se uma carência no levantamento de dados relativos a pessoas idosas, crianças, 

com membros amputados e/ou que necessitam da ajuda de tecnologias de assistência, de cães 

guias ou de terceiros. Dados sobre estes grupos são aparentados em levantamentos estatísticos 

sob um caráter especial. Soares (1998), discute sobre a ausência de dados antropométricos 

sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência, incluindo as medidas necessárias para o compor 

um banco de dados de antropometria. Feeney & Galer (1981), destacam que as medidas e 

análises das dimensões do corpo das pessoas deficientes são extremamente difíceis de se 

identificar porque elas apresentam deformidades esqueletais e variações, de forma que os 

pontos de referências, aplicados à população não-deficiente, tornam-se inapropriados para 

serem aplicados.  

 

3.2.1 Uso de dados antropométricos 

 

Quanto à sua aplicação, a antropometria se divide em estática e dinâmica. A primeira 

está relacionada ao projeto de mobiliários e equipamentos ou onde os movimentos do usuário 

sejam desconsideráveis. A antropometria dinâmica considera dados sobre alcances e 

movimentos do corpo. Os dados são mais difíceis de se obterem devido à natureza 

tridimensional, resultando em medidas gerais de alcances preferenciais e máximos (ver Figura 

3.3). 

A distribuição das dimensões antropométricas, geralmente, apresenta-se sob a forma de 

uma curva de distribuição normal. Quando se trabalha com medidas correspondentes a –2σ e 

+2σ em relação à média, é considerado aproximadamente 95% da população. É corrente entre 

os ergonomistas o uso de valores extremos das variáveis antropométricas para o maior ou 

menor usuário, em função de quem tiver o maior comprometimento relacionado aquela 

dimensão. Medidas relativas a alcances e extensões, privilegiam-se os percentis mais baixos e 

as relativas à largura e encaixe, os mais altos (Panero & Zelnik, 2001). Isto visa garantir que a 

maior parte da população seja atendida. Não se chega aos 100% porque a quantidade de 

ajustes seria muito grande, o que poderia inviabilizar técnica e financeiramente o produto. 

Além disso, um parâmetro contemplando um usuário menor poderia prejudicar o maior. Neste 

caso, adotam-se soluções de compromisso (Moraes, 1994). 
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Figura 3.3: Valores médios dos movimentos voluntários. Fonte Iida (1990) 

Conforme Iida (1990), Moraes (1994), Guimarães (2000), Soares (2001) e Panero & 

Zelnik (2001) há de ser considerado no uso de tabelas com dados antropométricos: 

• Quais foram as pessoas da pesquisa, com que finalidade esta foi realizada. Muitas 

pesquisas são realizadas entre militares e não correspondem ao padrão da população; 

• Em caso de dúvida, trabalhar com valores mais extremos como o 2,5° e o 97,5° o que 

garantiria que do 5° ao 95° percentil estariam contemplados; 

• Selecionar a variável correta da tabela para a função do produto que se deseja 

dimensionar. Ex: na medição da altura do campo de visão, selecionar a altura do olho e 

não a estatura da pessoa; 

• Na falta de uma variável específica, não se deve somar ou subtrair dimensões. A 

estimativa só é possível por meio de ajustes proporcionais considerando as médias e 

desvios padrões (Tortosa et all., 1997) e análises de regressão, utilizando duas variáveis 

correlacionadas (Guimarães, 2000). 
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3.2.2 Falácias em antropometria 

 

Os autores consultados compartilham a idéia da falácia do “homem médio”. Segundo 

eles projetar para o homem médio significa excluir 50% da população. Além disso, de acordo 

com Hertzberg, (1968) Apud Moraes (1994), somente 4% da população corresponde a média 

em relação a três dimensões e apenas 1% a 4 dimensões. Num projeto que necessite de 10 

dimensões não existiria nenhum homem plenamente contemplado. 

Vanderheiden (1990) vai mais além, destacando a ilusão do percentil 95°. Usando um 

raciocínio similar ao de Hertzberg, Vanderheiden, afirma que não é possível determinar 

quando um produto será usado por 95% da população. Só seria possível se fosse considerado 

uma única dimensão. Citando Kromer, o autor utiliza outro argumento. Ele afirma que o 

cálculo do percentil 95° exclui pessoas com deficiência, fazendo com que a percentagem 

utilizada pelo projetista seja menor do que a que ele havia calculado anteriormente. Apesar 

dos argumentos, a posição de Vanderheiden é isolada e o uso do percentil 95° continua sendo 

aceito pelos outros autores consultados. 

 

3.2.3 Proxêmica 

 

Dentro da antropologia considera-se um outro ramo que define dimensões mais 

subjetivas e ocultas relacionadas à percepção do ambiente: a proxêmica. O estudo das 

dimensões humanas, estáticas e dinâmicas realizado pela antropometria nos permite obter 

dados fundamentais para o desenho de espaços e produtos centrado no usuário. Mas, em 

espaços públicos, as dimensões ocultas ganham uma grande importância. Para Hall (1997), a 

proxêmica expressa as observações, inter-relações e teorias referentes ao uso que o homem 

faz do espaço, com referência a cultura que pertence. Segundo Guimarães (2000), a 

proxêmica é o estudo das dimensões que as pessoas procuram manter, dependentemente de 

contextos sócio-culturais diversos e que está também relacionado com os sentidos: cheiro, 

calor emanado pelo corpo e expressões faciais. Sendo assim, as distâncias seriam 

determinadas tanto pelas características dos órgãos dos sentido e pelos comprimentos dos 

membros, quanto por fatores culturais, individuais (idade, status social, composição do grupo) 

interpessoais (atração, coesão, simpatia e antipatia) e situacionais (elementos físicos ligados 

ao contexto). São observadas inter-relações e teorias, referentes ao uso que o ser humano faz 

do espaço, tendo como referência a cultura que pertence. “O homem tem criado uma nova 
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dimensão, a Dimensão Cultural, da qual a proxêmica é apenas uma parte. O tipo de relação 

existente entre o homem e a dimensão cultural é tal que tanto o homem como o meio, 

participam para configurar-se reciprocamente... Ao criar seu próprio mundo, o homem está 

certamente determinando o tipo de organismo que quer ser” (Hall, 1997) 

O conceito de Espaço Pessoal é resultado destas dimensões culturais. Este é difundido 

por Iida (1990), como sendo território que demarcamos ao nosso redor, assim como fazem os 

animais, e apresenta casos em que quando um “intruso” invade esse território, como num 

transporte coletivo, as pessoas passam a ficar tensas aumentando o nível de estresse.  

A partir das suas observações a respeito do comportamento humano em determinadas 

situações sociais, Hall classificou quatro distâncias cada uma com uma fase próxima e uma 

remota: a íntima, a pessoal, a social e a pública. Os dados característicos, que se descrevem a 

respeito das quatro zonas de distanciamento, foram obtidos a partir de observações e 

entrevistas praticadas sobre uma mostra de adultos sãos e pertencentes a classe média, 

oriundos em sua maior parte do noroeste dos Estados Unidos (ver Figura 3.4): 

• Íntima próxima (0 a 15cm): amor, luta, conforto, proteção; 

• Íntima afastada (15 a 45cm): contato, aperto de mãos; 

• “Na distância íntima a presença de outra pessoa resulta inconfundível e, às vezes, 

pode fazer-se irresistível ou angustiante devido a grande intensidade ou elevação 

dos estímulos sensoriais recebidos...” (Hall,1997). 

• Pessoal próxima (45 a 75cm): bolha imaginária; 

• Pessoal afastada (75 a 120cm): alcance das mãos; 

• “...Pode ser concebida como formada por uma pequena esfera ou bolha protetora 

que o organismo mantém ao seu redor, interpondo-la entre ele e os demais” 

(Hall,1997). 

• Social próxima (120 a 210cm): negócios impessoais, reuniões sociais informais; 

• Social afastada (210 a 360cm): negócios formais; 

• “... A fronteira que espera a fase remota da distância pessoal da fase próxima da 

distância social marca o “ limite da dominação”. O detalhe visual íntimo do rosto 

já não é mais percebido e não se toca nem espera ser tocado por outra pessoa, a 

menos que se faça um esforço especial...” (Hall,1997). 

• Pública próxima (360 a 750cm): ação de fuga ou defesa; 

• Pública afastada (acima de 750cm): figuras públicas importantes; 
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• “ Na transição das distâncias pessoal  e social para a pública se produzem diversas 

e importantes modificações sensoriais. A distância pública está fora por completo 

do círculo de implicações, compromisso e envolvimento entre as partes” 

(Hall,1997).  

 

 
Figura 3.4: zonas do espaço pessoal. Fonte: Iida (1990) 

Em um estudo sobre movimentos de pedestres Fruin Apud Panero & Zelnik (2001) 

disserta sobre o dimensionamento de espaços de circulação de pedestre em função da 

densidade de zonas pessoais conformadas por distâncias imaginárias. Haveria 4 zonas: 

•  “zonas de contato” – vista do topo seria uma elipse corporal de 45,7cm por 61 cm, cujo 

eixo menor está relacionado a profundidade do corpo resultando em 0,29m2 por pessoa. 

Abaixo desse limite aumentaria a freqüência de contato entre as pessoas. 

• “zonas de não contato” -  baseada na separação interpessoal ampliada a um 

circunferência de 91,4 cm de diâmetro. Desse modo o contato pessoal seria evitado com 

superfícies entre 0,29m2 e 0,64m2 por pessoa. Isto com todos caminhando na mesma 

direção. 

• “zonas de conforto pessoal” – o diâmetro da superfície é aumentado para 106,7 cm e  

0,93m2. Neste caso as pessoas estariam em um afastamento tal que permitiria uma 

circulação lateral reduzida entre elas. 
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• “zonas de circulação” – a zona agora possui 121,9 cm de diâmetro e 1,21 m2 de 

superfície. Com uma área de 0,93 m2 a 1,21 m2 seria possível uma circulação em 

diversos sentidos sem incomodar ninguém.   

 

3.3 Conforto 

 

O conforto é um termo subjetivo relacionado à sensação de bem estar. As condições 

ambientais do espaço urbano e as exigências da tarefa do pedestre afetam o conforto dos 

humanos, em função de suas capacidades e habilidades individuais. Há, no entanto, 

dimensões, zonas e parâmetros de conforto que, salvo exceções, podem ser estendidos a 

todos. Desse modo, fundamenta-se diretrizes de projeto e critérios de avaliação para as 

estruturas de circulação em função do bem estar humano. 

 

3.3.1 Conforto Climático 

 

A partir de Iida (1990), Frota & Schiffer (1995) e Grandjean (1998), entende-se que o 

ser humano é um animal homeotérmico que mantém uma temperatura da ordem de 37°C, 

sendo 32°C e 42°C limites de sobrevivência em casos de enfermidade. A regulação térmica, 

visando o equilíbrio do corpo em trocas com o ambiente, dá-se pelo metabolismo (M) 

(processo de produção de energia interna a partir de elementos combustíveis orgânicos) e 

pelos fenômenos da condução/convecção (C), radiação (R) e evaporação (E), pela equação: M 

± C ± R – E = 0. A pele é o principal órgão termorregulador. Vestimentas adequadas ao clima 

contribuem para manutenção da temperatura e umidade. A evaporação do suor é o principal 

fator para perdas de calor em altas temperaturas. A condução/convecção e radiação 

contribuem para perda de calor a partir de temperaturas abaixo dos 35°C, sendo a 

condução/convecção (C) o principal fator para perdas de calor em baixas temperaturas. O 

metabolismo é o grande responsável pela produção de calor (20% da energia é transformada 

em potencialidade de trabalho e 80% em calor).  

Ainda conforme os autores, a sensação de conforto térmico depende de uma série de 

variáveis, como a temperatura efetiva que, por sua vez, depende da temperatura da umidade e 

da movimentação do ar, além das temperaturas das superfícies limitantes. Ainda consideram-
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se características individuais, como o uso apropriado de vestimentas, condições de saúde e 

aclimatação. 

Segundo Iida (1990), “temperatura efetiva é aquela que produz sensação equivalente de 

calor a uma temperatura medida com ar saturado (100% de umidade relativa) e praticamente 

parado (sem ventos)”. A umidade relativa é medida pelas medidas da temperatura em bulbo 

seco e outra em bulbo úmido. Associadas a velocidade do vento, obtém-se a temperatura 

efetiva. A zona de conforto térmico é subjetiva, para Iida op cit., varia entre 20°C a 24°C para 

organismos adaptados a clima quente e de 18°C a 22°C para adaptados a clima frio, com 

umidade relativa de 40% a 60 % e velocidade do ar de 0,2 m/s. Segundo o 

A.S.H.R.A.E.(American Society of Heating, Refrigerating and Air Condition Engineers) 

Apud Frota & Schiffer (1995), em climas quentes a temperatura ótima é de 25°C ± 2°C com 

umidade relativa de 30% a 70 % e velocidade do ar de 0,5 m/s, no inverno, à sombra e em 

repouso. Neste caso, e em área de trânsito, recomenda-se deduzir de 3°C a 5°C. A Figura 3.5 

representa um Nomograma de Temperatura Efetiva, para determinar a zona de conforto, 

considerando que a pessoa estão normalmente vestidas e realizando trabalhos leves. Marca-se 

a temperatura de bulbo seco na escala da esquerda e a temperatura de bulbo úmido à direita. A 

linha traçada entre os dois pontos deve cortar a zona de conforto indicada para velocidades do 

ar inferiores 1,5 m/s. 

 
Figura 3.5: Nomograma de Temperatura Efetiva para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve. 

Fonte: Koenisgsberger Apud Frota & Schiffer (1995). 
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O vento além de influir na sensação térmica pode prejudicar o conforto na locomoção 

em espaços abertos. Segundo Mascaró (1996), com uma velocidade de 5m/s há um início de 

desconforto, com 10m/s é claramente desconfortável, a 15m/s o controle de caminhar é 

afetado e a 20m/s torna-se perigoso para as pessoas mais frágeis. A escala de Beaufort 

classifica e descreve os efeitos do vento em função da velocidade (ver Tabela 3.1). 

Tabela 3.1: Escala de Beaufort.  Fonte: Penwarden Apud Mascaró (1996) 

 
Número 
BEAUFORT 

Descrição do 
vento 

Velocidade 
(m/s) Descrição dos Efeitos dos ventos 

0 Calmo Menor que 0,4 Vento não perceptível. 
1 Ventos leves De 0,4 a 1,5 Vento não perceptível. 
2 Brisa leve De 1,6 a 3,3 Vento sentido no rosto. 

3 Brisa suave De 3,4 a 5,4 Ventos que levemente estendem as bandeiras/ 
cabelos desarrumados/ roupas balançando. 

4 Brisa 
moderada 

De 5,5 a 7,9 Ventos levantando poeira/ solo ceco/ papéis soltos/ 
cabelos desordenados 

5 
Brisa fresca De 8,0 a 10,7 Força dos ventos sentidos no corpo/ neve 

acumulada surgida pelo vento/ limite do vento 
agradável sobre a terra 

6 

Brisa forte De 10,8 a 13,8 Uso de sombrinhas com dificuldade/ cabelos 
golpeados imediatamente/ dificuldade de caminhar 
com firmeza/ ventas ruidosos, desagradável no 
ouvido. 

7 Ventania 
moderada 

De 13,9 a 17,1 Sentida de maneira inconveniente, quando 
caminhando. 

8 Ventania 
fresca 

De 17,2 a 20,7 Geralmente impede de progredir/ grande 
dificuldade com balanço das rajadas 

9 Ventania forte De 20,8 a 24,4 Pessoas golpeadas por cima pelas rajadas 
 

3.3.2 Conforto Sonoro 

 

O ruído pode ser entendido como um “som indesejável”. O conforto acústico passa pela 

eliminação do ruído na fonte ou o seu mascaramento por barreiras ou sons mais desejáveis 

(vegetação, fontes, músicas,..). Como foi visto anteriormente, o ruído depende de fatores 

como freqüência, intensidade e duração. Segundo Grandjean (1998), 85 dB (A) por 8 horas é 

um limite máximo permito. Quando o nível sonoro ultrapassa a barreira de 90 dB (A) chega-

se a um limiar prejudicial ao ser humano e começa a atrapalhar a comunicação. Acima desse 

valor, a tolerância ao tempo de exposição diminui. Em freqüências mais altas, o nível de 

tolerância a intensidades também diminui (100Hz – 100dB; 400Hz – 85dB). 

No espaço urbano, o ser humano está sujeito a ação de uma grande variedade de fontes 

de ruídos. Há também uma questão conflitante. O que é uma informação importante de 

advertência ou de orientação para uns, pode ser ruído para outros: como sinais sonoros para 
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deficientes visuais ou uma buzina que advirta o pedestre da aproximação do carro.  Segundo 

Iida (1990), o barulho do tráfego chega aos 80 dB e uma buzina de carro um metro de 

distância chega a 120 dB. Em estudo demonstrado em Grandjean (1998), medido a 

interferência do tráfego dentro de ambientes de trabalho, chegou-se aos valores da Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: O Nível de Ruído do trânsito das ruas (medido em frente às janelas). Fonte: Grandjean (1998) 

Valores de Leq em dB (A)Trânsito da Rua 
Dia Noite 

Trânsito Intenso (rua principal, com cruzamento) 65-75 55-65 
Trânsito Médio 60-65 50-55 
Trânsito fraco (rua de quarteirão) 50-55 40-45 

 

Ruídos de curta duração (um ou dois minutos) são bastante comuns no espaço urbano, 

como em buzinas, alarmes, apitos, sirenes, carros em movimento... Segundo Iida op cit., a 

intermitência de ruídos de curta duração provoca alterações no desempenho das atividades. 

Para Grandjean (1998), a medida e o tipo de incômodo são dependentes de fatores objetivos e 

subjetivos. Entende-se que esses fatores são muito comuns no espaço urbano. Por exemplo, 

para o autor: [i] quanto mais intenso e maior a parcela de freqüências altas, tanto maior será o 

número de pessoas incomodas; [ii] ruídos desconhecidos e descontínuos incomodam mais do 

que estímulos acústicos conhecidos e contínuos; [iii] uma experiência negativa passada com 

um ruído pode causar um maior incômodo em sua repetição; [iv] as pessoas não são 

incomodadas pelos ruídos produzidos por suas atividades, mas são incomodadas pelos ruídos 

produzidos por outros; [v] a intensidade do incômodo pode variar em função da atividade da 

pessoa e hora do dia em que ela está exposta ao ruído.  

 

3.3.3 Conforto Visual 

 

O conforto ou desconforto visual se dá pela intensidade luminosa e a direção da fonte de 

luz do ambiente, pelos efeitos psicológicos das cores e a quantidade de informações visuais a 

serem percebidas. Para o conforto do usuário, é necessária a adequação dessas variáveis para 

permitir a correta discriminação visual sem ocasionar ofuscamentos, nem sobrecarga visual. 

A unidade de luz se chama Lúmen e a medida da intensidade de iluminação é lux 

(lúmen por m2). Segundo Iida (1990), o rendimento visual começa a crescer a partir dos 10 

lux e vai até os 1.000 lux, já a fadiga visual reduz nessa faixa e tende a crescer a partir desse 

ponto. Recomenda-se no máximo 2.000 lux para atividades que necessitam de grande 
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acuidade visual. A iluminação mínima em zonas de estacionamento é de 20 a 50 lux, para 

zonas de circulação interna é de 100 a 150 lux. Informações de leitura ocasional, de 400 a 600 

lux.  

Nos espaços abertos, como o urbano, há dois momentos distintos: o dia com a 

iluminação natural e a noite com a artificial. De acordo com Grandjean (1998), a intensidade 

luminosa ao ar livre, durante o dia, varia de 2.000 lux a 100.000 lux e, à noite, de 50 a 500 lux 

de iluminação artificial. Portanto, durante o dia o desconforto pode surgir por excesso de 

iluminação e ofuscamento e à noite, por iluminação deficiente. Para uma boa visão, o autor 

recomenda observar, além da intensidade luminosa, as seguintes condições: uma boa 

distribuição dos brilhos no campo visual; o tamanho dos objetos, as luminâncias (graus de 

reflexão); o contraste da figura com o fundo; o tempo disponível para percepção e a idade da 

pessoa. 

Quanto às cores, estas são afetadas pela fonte de luz. As cores reais são visíveis somente 

à luz do dia. Sob outras fontes elas se apresentam alteradas. Além de importância na criação 

de contrastes, na atratividade, legibilidade e transmissão de informações codificadas, as cores 

também exercem influência psicológica no ser humano afetando o seu conforto (ver Tabela 

3.3).  O excesso de informações pictóricas e em texto, bem como uso indiscriminado de cores, 

contribuem para a poluição visual e o desconforto associado à dificuldade de interpretação. 

 

Tabela 3.3: Efeitos psicológicos das cores. Fonte: Grandjean (1998) 

Cor Efeito de Distância Efeito de temperatura Disposição Psíquica 
Azul Distância Frio Tranqüilizante 
Verde Distância Frio a neutro Muito Tranqüilizante 

Vermelho Próximo Quente Muito irritante e 
intraqüilizante 

Laranja Muito Próximo Muito Quente Estimulante 
Amarelo Próximo Muito Quente Estimulante 
Marrom Muito Próximo / contenção Neutro Estimulante 

Violeta Muito Próximo Muito Quente Agressivo, intraqüilizante e 
desestimulante. 

 

3.3.4 Conforto Biomecânico 

 

De acordo com Chafin & Anderson (1984), a biomecânica ocupacional pode ser 

definida como a ciência que estuda a interação física dos trabalhadores com suas ferramentas, 

máquinas e materiais, para elevar a performance do trabalhador enquanto minimiza o risco de 

futuras doenças músculo – esqueléticas. Caminhar exige um esforço biomecânico. Ao 
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transportar objetos, empurrar carrinhos de compras ou de bebês, ou a si mesmo em uma 

cadeira de rodas; ou mesmo a fazê-lo por um período prolongado em um determinado ritmo e 

em ambientes desfavoráveis, pode exigir um esforço bem maior. Entende-se que esforços 

biomecânicos, que poderiam ser minimizados por melhores condições do ambiente, 

representam uma situação de desconforto. Segundo Prado (2001), um princípio é fazer com 

que as pessoas despendam o mínimo possível de energia, atingindo um conforto ao vivenciar 

os ambientes. Esse conforto pode ser medido através da relação do indivíduo com o ambiente 

em que ele vive. Quanto menor for o grau de dependência das pessoas para usufruírem os 

espaços, maior será o seu conforto. Um mesmo espaço pode ser confortável para os mais 

hábeis e desconfortável para os menos hábeis. Soluções inclusivas trazem maior 

independência aos usuários com dificuldade de locomoção e potencializa o seu conforto e 

segurança. 

Segundo dados de Durnin e Passmore Apud Grandjean (1998), o homem, ao caminhar 

(5 km/h), consome em média 4,5 kcal/min; empurrando carrinho de mão, 5 kcal/min; ao 

escalar um relevo, de 8 a 10 kcal/min; correndo (10 km/h), 10 a 12 kcal/min. Para mulheres, 

valores 10 a 20 % menores. Esta energia é proveniente do metabolismo.  

O trabalho de caminhar pode ser considerado como um trabalho dinâmico, porém o 

transporte de objetos e a manutenção da postura de pé e parado são trabalhos estáticos. Para 

Iida (1990), o trabalho estático é altamente fatigante, devendo ser evitado, sempre que 

possível, a fim de evitar a contração prolongada de músculos para manutenção de uma 

postura, dificultando a irrigação sanguínea. As posturas inadequadas, em longos períodos, 

também podem ocasionar o aparecimento de áreas dolorosas. O levantamento de carga não é 

muito freqüente na atividade em questão, mas o transporte de objetos, pastas, bolsas e 

mochilas são bastante comuns. No transporte manual de carga o autor recomenda que a 

coluna vertebral deva ser mantida ao máximo na vertical e que as cargas devem estar 

simétricas e ser mantidas o mais próximo possível do corpo, se possível com o centro de 

gravidade da carga coincidindo com o eixo longitudinal do corpo. Meios auxiliares, como no 

caso, por meio de rodas, contribuem para um maior conforto, desde que os braços 

permaneçam estendidos. Muller e Spitzer apud Grandjean (1998), assumem que um 

trabalhador (homem e adulto) transportando 20kg pode percorrer até 4,5 km com uma cinta, 

portanto próxima ao centro de gravidade do corpo, e 3,9 km com uma mochila. 

Segundo Chafin & Anderson (1984), o movimento das juntas e a força máxima de um 

músculo depende de fatores como da idade, do sexo, da antropometria, do grau de 
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condicionamento físico (peso) e da motivação do momento. Os autores destacam que a força 

dos mais fortes pode ser de 6 a 8 vezes maior que as dos mais fracos, portanto há uma grande 

diversidade. Com a idade há diminuição de força e flexibilidade, as mulheres costumam 

serem mais flexíveis e os homens mais fortes. A estatura e o peso também influenciam 

principalmente, na força física.  

Considerando a mobilidade no espaço urbano, as atividades de puxar e empurrar são 

mais comuns na posição de pé, na direção horizontal. Chafin & Anderson (1984) 

recomendam, para maior conforto, que o objeto a ser puxado ou empurrado esteja 

aproximadamente de 91 a 114 cm do chão. Também deve-se tomar cuidado para prevenir o 

escorregamento no piso. Para uma caminhada normal um coeficiente de fricção seguro, entre 

o sapato e o piso, pode estar por volta de 0.5; para empurrar ou puxar este deve ser superior a 

0.8. Porém, os autores advertem que a denominação “seguro” para o coeficiente não é correta 

com precisão. Os diferentes materiais podem apresentar diferentes condições quando secos, 

úmidos ou engraxados. 

Entende-se que a força, o ritmo, a resistência e a velocidade do movimento são variáveis 

para cada indivíduo, sendo muito baixos para indivíduos com comprometimento motor ou 

dificuldades de percepção. Portanto, é importante o dimensionamento do tempo de passagem 

em travessias de vias e a existência de espaços de descanso fora do fluxo de circulação, para 

permitir uma recuperação e ritmo adequado aos usuários. 

 

3.3.5 Outros Fatores 

 

Outras situações de desconforto e insegurança podem ser vivenciadas pelo cidadão no 

espaço urbano. O medo e a insegurança de acidentes, assaltos e tumultos, principalmente à 

noite, em locais de iluminação deficiente. A invasão do espaço pessoal por pessoas estranhas 

(ver item 3.2.3). O contato, a contaminação biológica e a inalação de odores desagradáveis, 

provenientes do lixo, animais peçonhentos ou vetores de doenças, esgoto e poluição das 

águas. 

Em alguns casos, são fontes de desconforto as vibrações provenientes de veículos 

motorizados ou de trepidações, geradas a partir do contato da cadeira de rodas ou dos 

carrinhos de transporte com o piso. Segundo Iida (1990), as vibrações são definidas pela 

freqüência, a intensidade do deslocamento e a aceleração sofrida pelo corpo e podem 
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provocar lesões nos ossos, juntas e tendões. As mais danosas estão na faixa de 1 a 80 Hz de 

freqüência. 

A emissão de gases poluentes afeta a qualidade do ar e altera o micro-clima urbano, 

através do fenômeno do efeito estufa. Esta condição afeta o conforto climático, o conforto 

visual e a saúde do usuário. A partir de Pires et all. (1997), ANTP (2002) e UITP (2002), 

entende-se que os principais poluentes presentes em áreas urbanas, derivados dos transportes 

motorizados, são o CO – monóxido de carbono, CO2 – dióxido de carbono, Nox – óxido de 

nitrogênio, SO2 – óxido de enxofre, HC – hidrocarbonetos e partículas inaláveis. Sendo as 

motos e carros responsáveis por mais de 70 % das emissões. 

Admite-se que muitos aspectos, acerca do ser humano, deixaram de ser contemplados 

ou mereceriam maior destaque. Porém, nesse breve estudo, foi possível identificar uma série 

de requerimentos que o corpo e a mente humana necessitam para a adequação dos ambientes, 

visando uma melhor qualidade de vida. Esses requerimentos servirão para determinar muitos 

dos parâmetros da análise e avaliação das estruturas de circulação de pedestres. Mas, é 

necessário conhecer a tarefa, que é realizada pelos seres humanos nesse ambiente, para podê-

lo analisar sob considerações ergonômicas. Esta questão é desenvolvida no capítulo 4. 
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4. A TAREFA 

 

A partir de Montmollin (1984), entende-se que a análise do um trabalho tem como 

objetivo produzir dados que permitam reduzir a distância entre as concepções formuladas 

deste trabalho (as prescrições, as regras, os procedimentos oficiais e explícitos) e a atividade 

real do operador (os aspectos informais, implícitos, imprevistos das condutas de trabalho). 

Esta distância seria, então, a fonte essencial do mau funcionamento do um sistema de 

produção. Neste trabalho, considera-se a tarefa do cidadão de usufruir estruturas de circulação 

de pedestres, tendo como meta chegar a um destino ou simplesmente caminhar. Outras metas, 

como a entrega de correspondências ou mercadorias, limpeza ou manutenção de 

equipamentos, e vendas ou serviços por ambulantes, podem ser consideradas, porém não 

serão exploradas especificamente. Considera-se, ainda, que cada trajeto possível é uma tarefa 

com uma sequência de atividades e características particulares. Desse modo, a Análise da 

Tarefa é aqui descrita de forma genérica e não dispensa uma análise pormenorizada de cada 

trajeto. Pelo mesmo motivo, a trabalho real não será descrito. Diante destas limitações são 

sugeridas estas análises para trabalhos futuros. 

Segundo Kirwan & Ainsworth (1992) A análise da tarefa pode ser definida como o 

estudo do que um operador é requerido para fazer, em termos de ações e processos cognitivos 

para atingir o objetivo do sistema. Também podem documentar as informações e controles 

utilizados como recursos para cumprir a tarefa. Uma das funções da analise da tarefa seria a 

de avaliação de um sistema, considerando a adequação do projeto da tarefa e a conseqüente 

apropriada performance humana no sistema. Podendo ser aplicada tanto num projeto já 

construído ou num sendo projetado ou comissionado. Para Montmollin (1984), a Análise da 

Tarefa investiga as condições dentro das quais o trabalhador desenvolve suas atividades. Estas 

condições são distinguidas em três aspectos: as performances exigidas, os procedimentos 

prescritos e o elemento “maquina” do sistema, incluindo o ambiente psíquico do local de 

trabalho. Este último aspecto é mais bem abordado nos capítulos 5 e 6. 

A partir das limitações do trabalho e das considerações dos autores citados, a análise da 

tarefa aqui descrita foi dividida em três partes: a descrição das principais características da 

tarefa; a decomposição da tarefa em suas atividades componentes e as principais demandas 

exigidas ao operador para a sua realização. 
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4.1 Características da tarefa 

 

De acordo com Iida (1990), na descrição de uma tarefa deve-se observar aspectos 

gerais, como os seus objetivos, as pessoas que a realizarão, os equipamentos que estão 

envolvidos, a sua utilidade, num contexto mais amplo, e as condições operacionais, 

ambientais e organizacionais. Tais aspectos são aqui abordados com adaptações, considerado-

se que se trata de um trajeto em um sistema de circulação e possui um caráter universal, a 

qualquer tipo de usuário e cidade.  

Para descrição técnica das características da tarefa do pedestre foram consultados os 

autores: Melo (2000), Pires et all (1997), Vasconcellos (2000), Vasconcellos (2001), Zegeer 

et all (2002). Na falta de dados estatísticos locais foram utilizados dados da pesquisa origem-

destino da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), (CMSP,1998). 

 

4.1.1 Objetivo da Tarefa 

 

De acordo com Vasconcellos (2001), a necessidade de circular, e portanto o objetivo da 

terefa, está ligada ao desejo de realização das atividades sociais, culturais, políticas e 

econômicas, consideradas necessárias na sociedade. Zegeer et all (2002), afirma que as 

pessoas irão caminhar sempre que encontrarem um ambiente confortável, convidativo e 

seguro, provido para eles, e se as pessoas não caminham, é porque estão impedidas de fazê-lo. 

Haveria muitas razões para caminhar: passear, visitar os vizinhos, ir para o comércio local, 

levar crianças ao parque, fazer exercícios ou qualquer coisa que torne prazeroso ser um 

pedestre. Na RMSP, as viagens, exclusivamente a pé, representam 34,4 % do total e o maior 

objetivo é para acessar serviços de educação (ver Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1: Numero de viagens diárias por motivo na RMSP,1997. Fonte: CMSP (1998) (tabulado pelo autor) 

Trabalho Serviços *Em milhares 
  Indústria Comércio Serviços Educação Compras Saúde Lazer Outros Total 
A Pé 424 653 1.578 6.359 337 160 492 809 10.812
Total 2.279 2.807 7.776 10.641 1.409 1.184 2.173 3.163 31.432
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4.1.2 Caracterização dos usuários 

 

Segundo Vasconcellos (2001), a freqüência com que um cidadão desempenha o papel 

de pedestre, em um sistema de circulação, varia de acordo com características individuais 

como renda, idade, gênero (ver Tabela 4.2). Pessoas com alta renda costumam ter maior 

mobilidade, porém a freqüência da modalidade a pé é maior nas classes mais baixas. Na 

RMSP, em 1997, pessoas com renda familiar inferior a R$ 250,00 adotavam o papel de 

pedestre, em mais de 56% do total de viagens (1.108.000 de viagens, num total de 1.962.000) 

(CMSP,1998). Os jovens e adultos costumam ter maior mobilidade, seja a pé ou motorizado. 

Com relação ao deslocamento a pé, as crianças e jovens, por motivos de educação, apresenta 

uma alta freqüência. Em relação aos adultos a freqüência dependerá, como visto, da renda. 

Em relação ao gênero, os homens possuem maior mobilidade, porém utilizam, com mais 

freqüência, modalidades motorizadas enquanto as mulheres adotam, mais freqüentemente, a 

modalidade a pé. Também existe uma correlação entre a mobilidade com o nível de 

escolaridade, sendo maior quanto mais alto o nível de instrução. 

 

Tabela 4.2: Freqüências no papel de pedestre. Fonte: Vasconcellos (2001) (resumido pelo autor) 

Renda Idade Gênero Papel 
Alta Média Baixa Criança Jovem Adulto Idoso Masculino Feminino

Pedestre B M A A A A M M A 
A=alta freqüência; M=média freqüência; B=baixa freqüência. 
 

Considera-se que essas pessoas podem possuir os mais diversos graus de instrução, 

experiências, habilidades pessoais e dimensões antropométricas e que tais características 

podem afetar a freqüência e a qualidade de desempenhar o papel de pedestres. Outra 

observação é que características da morfologia urbana (geografia, densidade, estruturas de 

circulação,...), da cultura e hábitos da população e do desenvolvimento econômico e 

tecnológico podem alterar, consideravelmente, este quadro de freqüência de papeis e o 

número de viagens. Esses fatores externos serão mais discutidos no capítulo 6. 

 

4.1.3 Equipamentos envolvidos 

 

A tarefa de caminhar depende da interação dos usuários com equipamentos de controle 

e de informação. O usuário percebe e interpreta informações visuais, olfativas, sinestésicas, 
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sonoras e táteis de uma ampla gama de fontes, como é visto no item 3.2. Direcionado a tarefa, 

destacam-se os equipamentos destinados a sinalizações e orientação, como: o endereçamento 

postal (indicação de ruas, equipamentos urbanos, numeração dos imóveis), os sinais de 

trânsito (semáforos e advertências sonoras) e marcações de pisos (diagramação, materiais, 

texturas e cores). O principal equipamento de controle na tarefa de caminhar do pedestre é a 

própria superfície. Mobiliários e dispositivos de controle são eventualmente requisitados. 

Desse modo, o usuário aciona (empurrar) o piso para trás, o que lhe garante o movimento para 

frente por ação e reação; aciona (segurar, apoiar, recostar, sentar, usar, etc.) mobiliários que 

permitem apoio, descansos e confortos; e aciona (apertar, acenar, puxar,etc.) dispositivos de 

sinalização que permitem que outros possam perceber suas intenções de movimento. Estes 

equipamentos constituem o elemento “máquina” do sistema Homem-Tarefa-Máquina. Suas 

características técnicas, prescritas por normas, são detalhadas no capítulo 5. 

A tarefa também pode exigir a utilização de ajudas técnicas tradicionais, como cadeira 

de rodas, muletas e bengalas, principalmente para as pessoas com restrições sensoriais ou de 

mobilidade. 

 

4.1.4 Função do pedestre no sistema de transporte 

 

Dentro do sistema de circulação de uma cidade, as estruturas voltadas ao pedestre são, 

segundo Melo (2000) e Vasconcellos (2000), um elemento estratégico, devendo formar uma 

rede abrangente e integrada com os sistemas motorizados. Andar a pé é defendido como uma 

forma de transporte e uma de suas principais funções é de ser complementar à viagem 

motorizada. É a pé que as pessoas acessam os transportes coletivos e, em muitas ocasiões, os 

particulares. Se as viagens, exclusivamente a pé, já são bastante representativas, elas ganham 

maior importância, quando são considerados os percursos a pé para acessar veículos 

motorizados (públicos ou particulares).  

O espaço consumido seria o total das distâncias percorridas por todas as viagens 

realizadas no dia. Apesar da sua importância e do número de viagens, a modalidade a pé é a 

que consome menos espaço físico, em função dos percursos serem, em geral, mais curtos. Na 

RMSP, o total de viagens a pé consome 20,7 milhões de quilômetros por dia, o que representa 

apenas 11% de todas as distâncias percorridas. Porém, é graças a essas viagens, que os 

sistemas motorizados, principalmente o público (representam 51% do espaço consumido), são 
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alimentados, possibilitando vencer maiores distâncias por viagens e consumir mais espaço 

(ver Tabela 4.3). 

Tabela 4.3: Distâncias percorridas e espaço consumido pelas pessoas a pé, RMSP,1997. Fonte: CMSP, 1998 
Apud Vasconcellos (2000). 

Modo Numero de 
Viagens/dia

Distância 
(Km/dia) 

Espaço 
consumido (%)

A pé    
       A pé apenas 10.812.000 10.890.944 6
       Acesso a veículos (trens, metrô, ônibus e carro). 9.866.303 5
       Total 20.757.246 11
Público 10.473.000 98.533.656 51
Privado 10.147.000 74.141.841 38
Total 31.432.000 193.432.744 100

 

4.1.5 Condições operacionais 

 

A modalidade a pé é bastante adotada, porém em trajetos de curta distância e duração. O 

espaçamento entre pontos de paradas de transporte coletivo é dimensionado em função da 

velocidade de operação do meio de transporte e da área de captação de usuários. Segundo 

Melo (2000), as paradas de ônibus convencionais devem ser espaçadas em até 500m, tendo 

cada parada um raio de 250m de captação. Para efeito de cálculo, os autores consultados 

consideram a velocidade do pedestre de 4km/h a 5km/h. Desse modo, o tempo prescrito de 

acesso à parada de ônibus, para usuários residentes ou com destino em corredores de 

transporte, seria de 3 a 4 minutos. Porém, considerando todas as vias, o tempo médio, em 

minutos, de acesso ao transporte na RMSP, segundo dados da CMSP, de 1987, Apud Pires et 

all. (1997), é de: 1,9 para carros; 3,1 para táxi; 13,2 para ônibus; 13,7 para trens; e 19,8 para 

metrô. Segundo Vasconcellos (2000), na maioria das viagens, exclusivamente a pé, o tempo 

de caminhada até o destino é de 6 a 10 minutos em São Paulo e de 10 a 15 minutos em 

Pequim, onde a maior parte das viagens é realizada por bicicletas (ver Tabela 4.4). 

Tabela 4.4: Representatividade das viagens a pé por tempo de caminhada, Pequim e São Paulo. Fonte: Jing e 
Tanaboriboon (1994), Pequim e CMSP (1998), São Paulo, Apud Vasconcellos (2000). 

Pequim (13,8% do total) São Paulo (34,4% do total) Tempo (min) 
Viagens (%) Cumulativo (%) Viagens (%) Cumulativo (%) 

1 a 5 4,5 4,5 24,8 24,8 
6 a 10 14,7 19,2 29,0 53,8 
10 a 15 17,8 37,0 18,1 71,9 
16 a 20 16,7 53,7 11,4 83,3 
21 a 25 9,6 63,3 2,9 86,2 
26 a 30 12,4 75,7 8,6 94,8 
31 a 45 10,1 85,8 2,9 97,7 

> 45 14,2 100 2,3 100 
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4.1.6 Condições Ambientais 

 

A tarefa é realizada, comumente, em espaços abertos sujeitos a intempéries, 

temperaturas adversas, ruídos, emanação de gases (CO), ventos fortes, e iluminação 

deficiente. Essas condições variam de acordo com clima, o tempo, a época do ano, o horário 

do dia e o dia da semana, sendo distintas para cada aglomeração urbana e internamente em 

cada recinto urbano.  

Não foram encontrados dados estatísticos que demonstrassem a ação desses fatores 

sobre a realização da tarefa. Iida (1990) e Grandjean (1998), demonstram estudos onde 

condições ambientais desfavoráveis de clima, ruídos e iluminação afetam sensivelmente as 

condições de conforto, a capacidade de concentração, alterando o comportamento, as ações e 

decisões dos usuários, interferindo diretamente no rendimento, na segurança e na qualidade 

do trabalho. As condições de conforto ambiental para o usuário são descritas no item 3.3 e as 

limitações impostas e potencialidades desses fatores são discutidas no item 6.1 

 

4.1.7 Problemas e riscos da tarefa 

 

A tarefa está sujeita às condições inseguras, provenientes do ambiente construído, do 

ambiente natural, e aos atos inseguros do pedestre ou de pessoas em papéis conflitantes, como 

os motoristas. As condições inseguras do ambiente envolvem riscos tradicionais no âmbito da 

segurança do trabalho, como os de ordem física, química, biológica, mecânica e ergonômica. 

Somam-se às condições de segurança pública, que envolvem os riscos de tumultos em 

aglomerações, revoltas de grupos sociais, com manifestações de vandalismo, brigas, assaltos, 

perseguições policiais, tiroteios, abordagens indesejadas e agressões físicas e morais.  

Utilizando a linguagem de segurança do trabalho, entende-se que: se o ambiente não 

alerta ao pedestre ou ao motorista uma situação de risco, inclusive os que possuem uma 

limitação sensorial ou cognitiva, trata-se de uma condição insegura do ambiente; já se o 

usuário tem conhecimento dos riscos através da sinalização e de sua experiência, mas toma 

uma decisão equivocada ou assume os riscos de sua ação, trata-se de um ato inseguro. Zegeer 

et all. (2002), fazem uma análise sobre os fatores envolvidos nestes acidentes e destacam 

como fatores: 
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• Limitações nas capacidades funcionais, devido ao uso de álcool – grande parcela dos 

acidentes estão relacionados a pedestres e/ou motoristas alcoolizados. 

• A velocidade do veículo - uma maior velocidade está relacionada à dificuldade de parar 

o veículo para evitar o acidente ou sua maior gravidade. 

• O tempo de ocorrência - a maioria dos acidentes ocorrem pela manhã e pela tarde, nos 

horários de maior movimento. Porém, os acidentes fatais ocorrem à noite. Entre os 

jovens, há uma maior freqüência entre sexta-feira, sábado e domingo. Estes últimos 

eventos estão relacionados ao álcool. 

• Tipo de área – a maioria dos acidentes acontecem em áreas urbanas. Nas áreas rurais, 

onde não há calçadas e limites de velocidade há uma maior proporção de casos fatais. 

• Local (cruzamentos – meios de quadra) – os acidentes com crianças tendem a ocorrer 

em meio de quadra; com os adultos é distribuído e com os idosos é mais comum nos 

cruzamentos, devido às limitações sensoriais. 

 

Dados estatísticos mostram que em acidentes de trânsito, envolvendo conflitos de 

motoristas e passageiros para com os pedestres; esses últimos, estão sujeitos a uma maior 

gravidade das conseqüências (ver Tabela 4.5). Entre os feridos leves e graves, apenas 25% do 

total são pedestres, mas entre as vítimas fatais, estes representam 60%. A razão é de 1 morto 

para cada 9 feridos. 

Tabela 4.5: Acidentes de trânsito em São Paulo, 1991. Fonte: Vasconcellos (2001) 

Número Conseqüências 
Ocupantes de veículos Pedestres Total 

Mortos 1.094 (40%) 1.621 (60%) 2.715 
Feridos Leves e Graves 44.591 (75%) 15.102 (25%) 59.693 
Razão (Mortos/Feridos) 1:41 1:9 1:22 

 

Cada problema e condição de risco enfrentado pelo pedestre, o afeta de forma diferente 

em função do gênero, idade, capacidade física e sensorial. Vasconcellos (2001) faz uma 

avaliação qualitativa dos problemas de circulação, cruzando as condições sociais do usuário 

com as condições de qualidade da circulação. Partindo de uma classificação de nível do 

problema em baixo, médio, grave e muito grave. Este autor destaca que os problemas mais 

graves estão relacionados ao pedestre e ao ciclista, A Tabela 4.6 avalia a gravidade dos riscos 

envolvidos para o papel do pedestre. 
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Tabela 4.6: Problemas de mobilidade no papel de pedestre de acordo com a condição social. Fonte: Vasconcellos 
(2001) (resumido) 

Nível de Problema Condição (% da 
População)
Estimativa 

Acessibilidade ao 
espaço 

Segurança de 
tráfego 

Qualidade do 
transporte 

Pobres (40 – 80) Grave Grave/Muito Grave Grave 
Crianças (< de 18 anos) 50 Muito Grave Muito Grave Grave 
Homem-adulto 20 Grave Grave Grave 
Mulher-adulta 20 Grave/Muito Grave Grave/Muito Grave Grave 
Idoso (> de 60 anos) 10 Muito Grave Muito Grave Grave 
Portador de deficiência 12 Grave Muito Grave Muito Grave 
 

4.2 Atividades Componentes da Tarefa 

 

Para Iida (1990), as atividades devem ser escritas em um nível mais detalhado que a 

tarefa, concentrando-se nas características que influenciaram no projeto da interface do ser 

humano com o elemento “máquina”, no caso, as estruturas de circulação para pedestres. As 

atividades se classificariam em informações, referente ao nível sensorial e controle, ao nível 

motor. Em função desses parâmetros, é proposta a Tabela 4.7, com a descrição das principais 

atividades da tarefa do pedestre, desempenhadas ao longo de um trajeto. A tarefa do pedestre 

é composta de sub-tarefas, como caminhar, atravessar fluxo de veículos, subir ou descer 

rampas e escadas, e se manter orientado. Assim, ele empurra o piso para trás, para ser 

impulsionado; ativa as sinalizações, para ser identificado por veículos; apóia-se, quando 

necessário, para manter o equilíbrio; localiza o seu destino e configura mapas mentais, para 

orientar-se. 

Tabela 4.7: Principais atividades componentes da tarefa do pedestre. 

Tarefa: Conduzir-se como pedestre 
Controle Informações Sub-tarefas Atividades 

Membro Instrumento Estímulo Fonte 
Pés Superfície / 

Revestimento do 
piso 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso – codificação. Caminhar Empurrar o piso 

Mãos Cadeira de rodas / 
bengalas/ muletas 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso – codificação / 
rodas 

Ativar 
sinalização 

Mãos Botão manual Visual / sonoro Semáforo / Faixa / 
Veículos 

Pés Superfície / 
Revestimento do 
piso 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso – codificação. 

Atravessar fluxo 
de veículos em 
cruzamentos Empurrar o piso 

Mãos Cadeira de rodas / 
bengalas/ muletas 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso –codificação / 
rodas 

Pés Superfície / 
Revestimento do 
piso 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso -codificação. Empurrar o piso 

Mãos Cadeira de rodas / 
bengalas/ muletas 

Tátil / visual / 
cinestésico 

Piso –codificação / 
rodas 

Subir / Descer – 
escadas / 
rampas 

Apoiar-se Mãos Corrimões / Barras Tátil / cinestésico texturas 
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Perceber 
Informações; 
Localizar 
equipamentos; 
urbanos, 
imóveis, 
mobiliários. 

Sentidos 
Pés / mãos / olhos / 
ouvidos. 

Ajudas técnicas 
Óculos / bengalas / 
aparelhos auditivos / 

Visual / tátil / sonoro 
/ cinestésico 

Pictogramas / 
imagens / objetos / 
numeração / códigos 
lingüísticos / sons / 
texturas nos pisos. 

Orientar-se 

Configurar 
mapas mentais 

Cognição 
Mente 

Memórias Visual / sonoro / 
olfativo 

Marcos / nós / 
limites / bairros / vias

 

Em intervalos ou simultaneamente a sua tarefa de conduzir-se como pedestre, é comum 

o usuário realizar outras tarefas, como descansar, conversar, telefonar e alimentar-se. Devem 

ser previstos espaços e equipamentos de apoio para essas tarefas ao longo do trajeto, de modo 

a não prejudicar a tarefa principal. A realização indevida de atividades para completar o 

trajeto, como pular, abaixar-se ou esquivar-se, indicam a presença de problemas na 

conformação da estrutura de circulação destinada à tarefa. 

 

4.3 Demandas da Tarefa 

 

Dado o caráter de uso universal deste ambiente, convém analisar as demandas exigidas 

pela tarefa. Tortosa et all. (1997), destaca técnicas gerais de análise das demandas do trabalho, 

como o método PDJA (Physical Demands Job Analysis) de Lytel e Botterbush, o Perfil dos 

postos de trabalho da Renault e o método EPDA (Essential Physical Demands Analysis) do 

Ministério do Trabalho de Ontário. Essas técnicas analisam, sob uma ótica ergonômica, a 

carga funcional do trabalho, considerando as exigências sensoriais, cognitivas, de mobilidade, 

de força, as condições ambientais e demandas de desempenho. Cada trajeto, em função de 

seus atributos, exigirá demandas diferentes e afetará, de forma diferente, cada usuário. 

Cabendo ao projetista minimizar estas demandas adequando o ambiente aos seus usuários. 

Com base nos parâmetros desses métodos, pode-se identificar, para um caso genérico, as 

seguintes principais demandas para a tarefa do pedestre: 

• Demandas sensoriais – O canal sensorial mais exigido nesta tarefa é a visão. A audição 

tem importante função complementar. 

• Demandas de força – Há exigências de força e destreza manual para apertar, apoiar, 

alcançar (raramente acima dos ombros), puxar, empurrar, girar, segurar, levantar e 

carregar. 

• Demandas de mobilidade – Há exigências de mobilidade para caminhar, subir, descer e 

levantar. Em casos específicos, correr, agachar e pular. 
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• Demandas de postura – Há exigências para manutenção da postura de pé, na maior parte 

do tempo, da execução da tarefa; há ainda para inclinar, rotacionar o tronco, torcer o 

pescoço. 

• Demandas mentais – Há exigências para atenção, memória e interpretação de códigos 

lingüísticos e pictóricos. 

• Demandas de autonomia – O usuário, a princípio, tem autonomia para determinar seu 

ritmo e seus horários. As exigências advêm de cobranças externas (compromissos). Ao 

atravessar fluxo de veículos, o ritmo é determinado pelo tempo de passagem. 

Intempéries e falta de segurança podem restringir a liberdade do usuário. 

• Demandas de relacionamento – Há exigências de contato e convivência com pessoas 

conhecidas ou não, devendo-se adotar posturas e comportamentos de cidadania e ética. 

• Demandas de repetitividade – Trajetos transcorridos cotidianamente e em paisagens 

com poucos atributos exigem do usuário maior capacidade para superar a monotonia e 

exercer sua cidadania (Ferrara, 1999). 

• Demandas ambientais – Tarefa realizada em lugares abertos estão sujeitas à ação de 

eventos climáticos e a iluminação excessiva ou deficiente 

• Demandas de segurança – Há riscos mecânicos, físicos, químicos, biológicos e 

ergonômicos, destaque para quedas e choques com veículos. 

• Demandas de segurança pública – A tarefa está sujeita a interferência de eventos, como 

crimes e distúrbios sociais, que colocam em risco a saúde física e mental do usuário. 

 

Esta análise, de caráter geral da tarefa do pedestre, permite identificar a importância, as 

exigências e constrangimentos da tarefa, bem como das atividades necessárias para cumpri-la. 

Admite-se que uma análise de situações específicas em trajetos determinados é necessária e 

pode trazer novas informações, importantes para uma apreciação ergonômica. Com aplicação 

de técnicas pertinentes, de uso corrente na ergonomia, as predições podem ser comprovadas e 

pode ser obtido um diagnóstico ergonômico da tarefa.  

Cabe às tecnologias de assistência a elevação da capacidade funcional do sujeito e ao 

projeto do ambiente construído a redução das demandas da tarefa e do ambiente, favorecendo 

a acessibilidade, a segurança e o conforto, reduzindo as situações de desvantagem e 

permitindo a equiparação de oportunidades. O próximo capítulo destaca as especificações que 

são prescritas para minimização das demandas do ambiente construído das estruturas de 

circulação de pedestres e, conseqüentemente, da tarefa.  
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5. O AMBIENTE CONSTRUÍDO (ESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO 
PARA PEDESTRES) 

 

De acordo com Vasconcellos (2001), o ambiente construído urbano é composto de 

estruturas. As principais estruturas relacionadas ao transporte são: 

• A estrutura de produção (e distribuição) é a parte do ambiente construído, onde o 

processo de produção geralmente ocorre: a indústria privada, o comércio, os serviços e 

as empresas públicas. 

• A estrutura de reprodução é a parte do ambiente construído, onde ocorre, 

principalmente, a reprodução biológica, social e cultural das pessoas e classes sociais. A 

residência é o local mais relevante, em função do seu papel para a reprodução. Outros 

locais são a escola, os serviços médicos e os locais de lazer e de atividades sociais e 

políticas. 

• A estrutura de circulação é a parte do ambiente construído, que permite a circulação de 

pessoas e mercadorias: vias públicas, calçadas, vias férreas e terminais de passageiros e 

de cargas. A estrutura de circulação é o suporte físico da circulação propriamente dita, 

seja a pé ou por meio de veículos (bicicletas, automóveis, ônibus, trens), que são 

chamados meios de circulação. A combinação entre a estrutura e os meios de circulação 

constitui o sistema de circulação. A circulação liga fisicamente todas as atividades e 

ocorre dentro do ambiente físico, no qual estas atividades se processam: a combinação 

entre sistema de circulação e o ambiente construído constitui o ambiente de circulação. 

 

No caso das estruturas para circulação de pedestres, o meio de circulação é o próprio ser 

humano, com a sua capacidade motora. Juntos, pedestres e estruturas, conformam um sistema 

de circulação. Este sistema, associado ao acesso das estruturas de produção e reprodução, 

como as edificações habitacionais, comerciais e industriais, equipamentos de serviços urbanos 

e espaços de lazer, além dos terminais de transporte de outros sistemas de circulação, 

constituem um ambiente de circulação do pedestre. 

O objetivo deste capítulo é pesquisar quais são os requisitos recomendados para a 

especificação do projeto das estruturas de circulação de pedestres. Estas incluem as calçadas, 

passeios e vias exclusivas de pedestres. Foram identificados três conjuntos de recomendações 

que interessam ao trabalho, divididos por situações vivenciadas pelo pedestre: circulação 

horizontal externa, circulação vertical (rampas e escadas) externa e as travessias a fluxo de 
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veículos. Um quarto conjunto de recomendações presente em todas essas situações está 

relacionado às sinalizações. Foi consultada a norma nacional da ABNT: a NBR 9050/1994 e a 

sua nova versão, ainda de caráter preliminar, de junho de 2003. Foram obtidas informações 

complementares e comparativas no Guia de Acessibilidade para Edificações e Facilidades da 

ADA (1998), dos EUA; em Recomendações de Acessibilidade da Oficina de Representação 

para Promoção e Integração Social para Pessoas com Deficiência do México (2003); e do 

Manual de Acessibilidade de Castilla-La Mancha na Espanha sob a coordenação de Ubierna 

(1999). Essas normas e manuais visam à adequação das estruturas de circulação de pedestres, 

para torná-las rotas acessíveis, considerando pessoas com limitações motoras, mentais e 

sensoriais. 

 

5.1 Circulação Horizontal Externa 

 

Para este trabalho, entende-se que as circulações horizontais externas são os espaços das 

estruturas de circulação de pedestres, tipicamente horizontais, ou com pequenos e isolados 

desníveis ou baixa inclinação longitudinal. Suas especificações e recomendações encontram-

se descritas na Tabela 5.1. 

As normas e manuais, anteriormente citados, são de consenso que: 

• Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer 

condição. 

• As juntas e grelhas devem estar embutidas, com a sua maior dimensão, perpendicular à 

circulação e preferencialmente fora do fluxo principal de circulação. 

 

A NBR 9050, versão 2003, acrescenta que: 

• Os pisos não devem provocar trepidação em dispositivos com rodas (cadeira de rodas 

ou carrinhos de bebê) 

• Deve-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso, que possa causar 

sensação de insegurança. (por exemplo: estampas que, pelo contraste de cores, possam 

causar a impressão de tridimensionalidade). 

• Eventuais ajustes de soleira deverão ser executados sempre dentro dos lotes. 
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• A acomodação transversal do acesso de veículos e seus espaços de circulação e 

estacionamento deve ser feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar 

degraus ou desníveis abruptos nos passeios. 

• As obras, eventualmente existentes sobre o passeio, devem ser convenientemente 

sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20m para circulação. Caso 

contrário, deve ser feito desvio pelo leito carroçável da via, providenciando-se uma 

rampa provisória, com largura mínima de 1,00m e inclinação máxima de 10%. 

 

Tabela 5.1: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações de rotas acessíveis, quanto a 
circulação horizontal externa. 

 Brasil – 1994 Brasil – 2003 EUA Espanha México 

Inclinação 
longitudinal (%) - 

x≤ 5.00 
5.00 < x ≤ 8.33 

- admissível 
sendo 

considerado 
como rampa. 

x≤ 5.00 
5.00 < x ≤ 8.33 

- admissível 
sendo 

considerado 
como rampa 

X≤ 6.00 
6.00< x ≤12.00 

- admissível 
sendo 

considerado 
como rampa 

x≤ 8.00 

Inclinação 
Transversal (%) x≤ 2 x≤ 3 x≤ 2 X≤ 2 - 

Desníveis no 
piso (mm) x≤ 15 

x≤ 5 
5 ≤ x ≤ 15 com 
rampa de 1:2. 

x≤ 6 
6≤ x ≤ 13 com 
rampa de 1:2. 

- 
x≤ 6 

6 ≤ x ≤ 15 com 
rampa de 1:2. 

Altura Degraus 
isolados (cm) 

15 ≤ x ≤ 18 
evitar 

1,5 < x < 15 

15 ≤ x ≤ 18 
evitar 

1,5 < x < 15 
- - - 

Grelhas e juntas 
de dilatação. 

(mm) 
x≤ 15 x≤ 15 x≤ 13 X≤ 20 x≤ 13 

Faixa Livre 
contínua para 

âmbito do 
pedestre. (cm) 

Mín.120 

Mín.120 – 
admissível 
Mín.150 – 

recomendável.

Mín. 91,5 com 
trechos de 

152,5 a cada 
61m 

Recomendado 
≥ 152,5 

Mín. 150 Mín.120 

Altura Livre (cm) Mín. 200 Mín. 210 Mín. 203 Mín. 210 Mín. 180 
Diâmetro de 

Manobra (cm) Mín. 150 Mín. 150 Mín. 152,5 Mín. 150 150< x ≤168 

 

As especificações apresentam valores próximos. Apesar de algumas divergências, 

demonstraram que há um compartilhamento das bases de informações e experiências entre os 

paises. Comparando aos dados antropométricos em Panero & Zelnik (2001), salienta-se que 

uma faixa livre de 120cm seria mais que suficiente para a passagem, em um único sentido, de 

uma cadeira de rodas ou um homem 95° percentil carregando malas. Porém, prevendo uma 

passagem ou fluxo, em sentido contrário, de duas cadeiras de rodas, com conforto, os autores 

recomendam pelo menos 152,4 cm. 
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O dimensionamento mínimo das faixas livres visa atender um fluxo moderado de 

tráfego de pedestre. A versão 2003, da NBR 9050, utiliza a fórmula (1) para o 

dimensionamento em fluxos maiores que 25 pedestres por minuto por metro e considera 

fatores de impedância. 

 
 Os valores adicionais relativos a fatores de impedância (i) são: 
L = F/25 + ∑ i ≥ 1,20 (1) 45cm junto a vitrines ou comércio no alinhamento 

25cm junto a mobiliário urbano 
25cm junto à entrada de edificações no alinhamento 

Onde:  
L = Largura livre da faixa em metros 
F = Fluxo de pedestres estimado ou medido nos horários de pico (pedestres por minuto por metro) 
∑ i = Somatório dos valores adicionais relativos aos fatores de impedância 

 

Está formula é importante, principalmente no dimensionamento de ruas centrais de 

comércio, pois não é desejado que as pessoas enfrentem altas densidades ao caminhar e que, 

ao fazê-lo, não necessitem encostar-se em mobiliários e vitrines. 

 

5.2 Circulação Vertical Externa 

 

Por circulação vertical externa, entendem-se os espaços das estruturas de circulação de 

pedestres, tipicamente verticais, com considerável inclinação longitudinal (>5.00%) ou com 

desníveis altos e/ou consecutivos. Os tipos mais comuns em espaços urbanos são as rampas e 

escadas. Os equipamentos eletromecânicos, como plataformas, elevadores e escadas rolantes, 

apesar de também serem usados em espaços urbanos, não foram aqui destacados, por serem 

pouco comuns. As normas consultadas destacam que escadas isoladas devem estar 

acompanhadas de rampas ou meios eletromecânicos alternativos, para serem consideradas 

rotas acessíveis. Entende-se que as escadas são preferidas em algumas situações, como em 

uma descida mais segura de uma pessoa idosa ou para acessar o espaço mais rapidamente, no 

caso de uma pessoa sem restrições na mobilidade. As especificações e recomendações da 

circulação vertical coincidem com as da circulação horizontal, no que se refere ao piso e 

seções livres de passeio. Porém, são acrescidas de novos parâmetros descritos nas Tabela 5.2, 

Tabela 5.3 e Tabela 5.4. 

As normas e manuais consultados são de consenso que: 
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• As rampas, na ausência de paredes laterais, devem possuir ressaltos nos limites da 

largura da rampa, na projeção dos guarda corpos, de modo a servir de guia de 

balizamento para pessoas com limitação sensorial visual e ambulatória parcial. 

• Deve haver patamares no início, término e em cada intervalo de seguimento de rampa 

ou escada, com larguras equivalentes e sem avançar sobre áreas de circulação adjacente. 

• Os corrimões devem estar em ambos os lados, ser contínuos e sem interrupção, 

construídos com materiais rígidos e firmemente fixados às paredes, barras de suporte ou 

guarda corpos e oferecer condições seguras de utilização. O corrimão deve ter 

acabamento recurvado, ser fixados ou justapostos à parede e ter prolongamento no 

inicio e final das rampas e escadas. 

Tabela 5.2: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações de rotas acessíveis, para rampas. 

 Brasil –1994 Brasil –2003 EUA Espanha México 
I(%) H(m) N I(%) H(m) N I(%) D (m) I (%) D (m) I (%) D(m)

5,00 1,50 - 5,00  1,50 - 
5,00 < 

x ≤ 
6,25 

 12,00
6,00 
≤ x ≤ 
8.00 

>10 6,00 6,00 

6,25 1,00 
1,20 

14 
12 

5,00 
< x ≤ 
6,25 

 1,00 - 
6,25 < 

x ≤ 
8.33 

9,00 
8,00 
≤ x ≤ 
10,00 

3 ≤ x 
≤ 10 

8,33 0,90 10 
6,25 
< x ≤ 
8.33 

  0,80 12 

Excepcionalmente 

10,00 
0,274 
0,500 
0,750 

08 
06 
04 

8,33 
≤ x < 
10,0 

 
0,20 4 

Seguimento 
de Rampas 

12,50 0,183 01 
10,00 
≤ x ≤ 
12,5 

 
0,075 1 

H (m) 0,76 
10,00 
≤ i ≤ 

12,50 
< 3 

8,00 4,50 

Bordas 
laterais 

(cm) 
x≥ 5,00 X≥ 5,00 x≥ 5,00 x≥ 10,00 x≥ 5,00 

Área de 
descanso a 

cada (m) 

- 
 50,00 - -  30,00 

Patamar 
em 

mudança 
de direção 

(cm) 

X2≥ 120 x 120 X2≥ 150 x 150 X2≥ 152,5 x 
152,5 

X2≥ 150 x 
150 

X2≥ 150 x 
150 

I (%) R (m) I (%) R (m) Rampas em 
curvas X≤ 8,33 x≥ 3,00 x≤ 8,33 X≥ 3,00 - - - 

Onde: 
I = inclinação admissível em cada segmento de rampa 
D = Distância longitudinal do seguimento em metros 
H = Desníveis máximos de cada seguimento em metros 
N = Número máximo de seguimentos de rampa 
R = Raio mínimo interno a curva em metros. 
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Nesta tabela (5.2), encontram-se algumas divergências, quanto à exposição dos dados e 

aos valores especificados. Mas, a idéia geral, é que quanto maior a inclinação da rampa, 

menor deve ser o desnível a ser vencido por um seguimento e, conseqüentemente, menor a 

distância longitudinal. As especificações referentes às rampas são as mais difíceis de atender, 

não só pelos custos de construção, mas principalmente porque consomem uma grande área 

para o acesso. Uma rampa de grande inclinação, para vencer um desnível considerável, pode 

vir a ser mais prejudicial que sua ausência, pois seria melhor impedir o acesso naquele ponto 

do que provocar acidentes, estimulando o uso de uma estrutura inadequada. 

 

Tabela 5.3: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações de rotas acessíveis, para escadas. 

 Brasil -1994 Brasil –2003 EUA Espanha México 
Pisos-p (cm) 28 ≤ p ≤ 32 28 ≤ p ≤ 32 p ≥ 28 32 ≤ p ≤ 33 - 

Espelhos-e (cm) 16 ≤ e ≤ 18 16 ≤ e ≤ 18 - 14 ≤ e ≤ 15 - 
Equação 63 ≤ p+2e ≤ 65 63 ≤ p+2e ≤ 65 - 61 ≤ p+2e ≤ 64 - 

Inclinação 
transversal (%) ≤ 2 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2 - 

Patamares a 
cada 

 320 cm de 
altura, ou 

mudança de 
direção. 

320 cm de 
altura, ou 

mudança de 
direção. 

- 10 degraus - 

Distância de 
aproximação 

início e termino 
(cm) 

≥ 30 ≥ 30 - - ≥ 75 

Altura 
protegida sob a 

escada (cm) 
- - - ≤ 210 ≤ 190 

 

Quanta as escadas (Tabela 5.3), as maiores preocupações residem quanto ao 

dimensionamento do piso e do espelho do degrau e sua relação. Estes não devem possuir 

espelhos vazados nem bocel. Em Panero & Zelink (2001), é recomendado, para acomodar 

com segurança usuários de maiores percentis, quanto à extensão do pé com calçado, que o 

piso tenha ao menos 29,8cm, com um espelho inclinado de altura 17,1 cm e recuo de 0,6cm. 

Segundo os autores, o consumo mínimo de energia se daria com uma inclinação entre 25° e 

30°. Para as especificações das normas brasileiras, esta inclinação estaria compreendida entre 

26,57° e 32,74°. A distância de aproximação indicada, significa que a escada deve estar 

recuada do fluxo de circulação horizontal. Os patamares devem possuir um raio de giro, ao 

menos, igual à largura da escada. Apenas as especificações espanholas e mexicanas 

chamaram atenção para o fato de proteger com um gradil, jardim ou sinalização tátil o espaço 
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existente sob as escadas, para que pessoas com limitações visuais não venham a se chocar 

com estas. 

 

Tabela 5.4: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações de rotas acessíveis, para 
corrimões. 

 Brasil -1994 Brasil -2003 EUA Espanha México 
Diâmetro (cm) 3,5 – 4,5 3,0 – 4,5 3,2 – 3,8 3,0 – 5,0 3,2 – 3,8 
Espaço para 
parede (cm) 4,0 4,0 3,8 ≥ 5,0 4,0 

Alturas (cm) 70 e 92 70 e 92 ≤ 68,5 e 
86,5 ≤ x ≤ 96,5

70 ≤ x ≤ 75 
90 ≤ x ≤ 95 75 e 90 

Prolongar (cm) 30 30 30,5 ≥ 30 30 
Guarda corpo 

(cm) - 105 86,5 ≤ x ≤ 96,5 - - 

Intermediário a 
cada (cm) 120 120 - - - 

 

O diâmetro do corrimão está associado ao diâmetro de pega e o espaçamento da parede 

à espessura, ambos da mão humana. De acordo com Panero & Zelnik (2001), as dimensões 

antropométricas são de 3,8cm, para o diâmetro da pega e de 5,1cm de afastamento para a 

parede. As normas, com alguns intervalos de variações, fornecem valores próximos a estes. 

Quanto à altura, os dados antropométricos dos autores citados estabelecem entre 76,2 e 

86,4cm. As normas e manuais consultados recomendam duas dimensões para as alturas dos 

corrimões de escadas e rampas, a menor para os usuários de cadeira de rodas e crianças e a 

maior para os demais. No Brasil, o corpo de bombeiros recomenda que os guarda corpos 

tenham 105cm de altura, a NBR 9050 de 2003 contempla esta especificação. Em escadas e 

rampas, com larguras superiores a 120cm, é recomendado o uso de corrimões intermediários, 

para que as pessoas em dificuldade possam ter apoio em ambos os lados. 

 

5.3 Travessias de Pedestre 

 

Por travessia de pedestres, entende-se a passagem destes por um fluxo de veículos 

mecanizados ou motorizados, com velocidades incompatíveis a sua segurança. Segundo Melo 

(2000), os fluxos conflitantes de pedestres e motoristas podem ser separados fisicamente ou 

por tempo. A separação física pode ser horizontal ou vertical. A horizontal se dá pela criação 

de ruas exclusivas de pedestres, mas o autor adverte que esta alternativa pode trazer 

transtornos ao motorista e aos comerciantes e sua aplicação deve se restringir a poucas vias. A 
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separação vertical pode ser feita pela construção de passarelas ou túneis. Essas alternativas 

costumariam ser rejeitadas pelos pedestres, por questões de segurança e comodidade. O autor 

recomenda canalizar o fluxo de pessoas, evitando travessias em locais não apropriados, por 

intermédio de gradis metálicos, em áreas de alto risco de atropelamento. A separação por 

tempo decorre do uso alternado do espaço comum, pelo critério de tempo alocado a cada um 

dos fluxos conflitantes. Os pedestres atravessariam em locais demarcados com faixas de 

segurança, iluminados à noite, dotados de semáforos acionados por eles ou em fases 

específicas, em locais de forte volume de tráfego. O seu uso é recomendado, quando as outras 

alternativas não são justificáveis. No caso de ruas exclusivas, pode-se reservar o dia para o 

pedestre e permitir o abastecimento, em horário noturno, por veículos de áreas comerciais, 

minimizando os conflitos com comerciantes.  

Entende-se que a separação vertical deve obedecer aos requisitos da circulação vertical 

e horizontal externa e a separação horizontal, aos da circulação horizontal externa. No caso de 

travessias separadas pelo tempo, novos requisitos e parâmetros são relacionados ao 

rebaixamento de calçadas para travessias de pedestres (ver Tabela 5.5). 

 

Tabela 5.5: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações para rotas acessíveis, quanto ao 
rebaixamento de calçadas para travessias de pedestres. 

 Brasil -1994 Brasil –2003 EUA Espanha México 

Largura do meio 
fio rebaixado 

(cm) 

120 
ou largura da 

faixa de 
pedestres 
acima de 

21ped/min/m 

120 
ou largura da 

faixa de 
pedestres 
acima de 

25ped/min/m 

91,5 180 100 

Inclinação (%) x≤ 12,5 X≤ 8,33 x≤ 5,00 x≤ 8,00 x≤ 8,00 

Aba lateral Min. 50 Min. 50 cm 
I ≤10% I ≤ 10%   

Saliência 
admissível 1,5 - - - - 

Faixa livre no 
passeio (cm) 

x≥ 80 
se não, 
rampas 

transversais 

 x≥ 80 
x≥ 120 – 

recomendável.
se não,  
rampas 

transversais 

x≥ 120 - se 
menor abas 

laterais com I < 
8,33 % 

x≥ 150 
se não, 
rampas 

transversais 

x≥ 120 

Faixa livre no 
Canteiro central 

(cm) 

Se ≥ 400, 2 
rampas + 
distância 

horizontal ≥ 
120  

Se ≤ 400 - 
rebaixamento 
total no trecho 

2 rampas + 
distância 

horizontal ≥ 
120  

se não, 
rebaixamento 
total por 200 

rebaixamento 
total no trecho 

rebaixamento 
total no trecho 

rebaixamento 
total por 150 
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As normas e manuais consultados observam que: 

• As rampas em passeio só devem ser instaladas se a travessia estiver sinalizada, com 

faixas e semáforos, no acesso sinalizado de vagas especiais, para veículos, ou sempre 

que houver foco do pedestre (indicação luminosa de permissão ou impedimento de 

locomoção na faixa apropriada – Código de Trânsito Brasileiro Apud NBR9050/2003). 

• As rampas devem estar livres de barreiras e obstáculos, sempre que possível, na direção 

do fluxo de pedestres alinhadas entre si ou com a extremidade da faixa oposta ao 

cruzamento. 

• As laterais da rampa devem possuir bordas afuniladas (abas laterais), para evitar 

mudanças abruptas no nível da superfície da rampa. 

 

As abas laterais podem ser substituídas por mobiliários, que impeçam a passagem pelas 

laterais da rampa. O objetivo é evitar as mudanças abruptas. A faixa livre no passeio 

corresponde ao espaço horizontal remanescente, após o rebaixamento do meio fio, garantindo 

que este não interrompa a continuidade da passagem. Se não for possível manter a dimensão 

mínima, a calçada é toda rebaixada no trecho, com rampas transversais ao meio fio. Canteiros 

centrais estreitos de avenidas devem ser completamente rebaixados no trecho de travessia, 

para permitir a passagem do pedestre sem desníveis. A NBR9050 admite que sejam utilizadas 

rampas laterais nos canteiros, caso estes possuam espaço suficiente para acomodá-las, bem 

como uma distância horizontal mínima entre as rampas, indicada pela norma. 

O dimensionamento mínimo da largura da faixa de travessias de pedestre visa atender 

um fluxo moderado de tráfego de pedestres. Para o dimensionamento em fluxos maiores que 

25 pedestres por minuto por metro, NBR 9050/2003 recomenda utilizar a formula (2). 

 

L = F/25 ≥ 4,00 (2)  

Onde:  
L = Largura livre da faixa em metros 
F = Fluxo de pedestres estimado ou medido nos horários de pico (pedestres por minuto por metro) 

 

O uso de faixas elevadas só é recomendado pela NBR 9050/2003 em casos de fluxo de 

pedestre superior a 500 pedestre/hora e fluxo de veículos inferior a100 veículos hora, em vias 

de largura inferior a 6 metros. Porém, entende-se que é um recurso a ser utilizado sempre que 

se queira valorizar o pedestre em detrimento de outros meios. 

A localização dos dispositivos de acionamento do semáforo deve permitir a 

aproximação e o uso de usuários em cadeira de rodas. A norma recomenda dimensões iguais 
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ou superiores a 2,5 centímetros de diâmetro para o botão de acionamento, que deve estar em 

alturas de 60 a 120 centímetros no máximo. 

  

5.4 Comunicação e Sinalização 

 

Por comunicação e sinalização, entendem-se os meios disponíveis para transmitir uma 

mensagem de informação, de orientação ou de advertência. Os principais canais utilizados são 

visuais (textos e figuras), táteis (texturas, relevo e Braille) e sonoros (recursos auditivos). 

Cuidados especiais são dedicados às pessoas com limitações mentais e sensoriais. 

A NBR 9050/2003 classifica as sinalizações em: [i] permanentes, para identificar 

funções definidas; [ii] direcionais, para indicar a direção de um percurso ou a distribuição 

espacial de elementos; [iii] emergência, para alertas de perigo eminente e indicar rotas de 

fuga; [iv] temporárias, para informações provisórias.  

Para o manual espanhol, Ubierna (1999), sugere um sistema escrito ou pictográfico deve 

permitir que um usuário, em um meio de transporte motorizado, o detecte a pelo menos 200m 

de distância; e o usuário a pé possa percebê-lo a pelo menos 50m. São recomendados 

dispositivos sonoros e a identificação tátil da informação por relevo e cores contrastantes. 

As normas são de consenso, quanto ao uso do símbolo internacional de acesso (ver 

Figura 5.1A) para indicar a acessibilidade de serviços, espaços edificações, mobiliários e 

elementos urbanos que possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência. Este deve 

estar em local que permita a sua visibilidade e consistir de um pictograma branco sobre fundo 

azul (a NBR 9050/2003 admite branco sobre fundo preto e preto sobre fundo branco) e 

nenhuma modificação ou adição deve ser feita ao símbolo. Esta sinalização deve ser usada 

em: rotas acessíveis, quando há outras não acessíveis; áreas de embarque e desembarque e 

vagas de estacionamento de veículos acessíveis; paradas de transporte público acessível; 

serviços de higiene; áreas de assistência para resgate, refúgios ou saídas de emergência; e 

áreas reservadas ou de uso exclusivo. O Símbolo Internacional de Pessoa com Deficiência 

Visual deve ser usado para indicar a existência de equipamentos, mobiliários e serviços (ver 

Figura 5.1B). O Símbolo Internacional de Pessoa com Surdez deve ser usado em todos os 

locais, equipamentos, produtos e serviços especiais (ver Figura 5.1C). 

  Há uma crítica quanto ao uso desses símbolos. Eles seriam uma forma de segregação e 

até de descriminação, enquanto o Design Universal prega o uso eqüitativo. O Símbolo 

Internacional do Acesso tem um agravante de que passa a impressão que se trata de acesso 
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exclusivo para pessoas em cadeira de rodas, mas o seu sentido é o de indicar rotas, espaços e 

equipamentos para qualquer tipo de limitação. Tentativas de novos símbolos costumam ser 

mal sucedidas, porque os símbolos internacionais já são reconhecidos em todo o mundo. 

Entende-se que em uma situação ideal, onde todos espaços, rotas e equipamentos são 

acessíveis, não haveria necessidade de usá-los. Mas eles são importantes para indicar onde só 

há uma ou poucas situações acessíveis e não devem possuir a conotação de exclusividade e 

sim, de prioridade. 

 

 

Figura 5.1: (A) Símbolo Internacional do Acesso, (B) Símbolo Internacional da Pessoa com Deficiência 

Visual e (C) Símbolo Internacional da Pessoa com Surdez. 

5.4.1 Sinalização Visual 

 

A sinalização visual de símbolos, textos e figuras dependem da legibilidade, da 

possibilidade de aproximação e da localização, para permitir a visualização e interpretação do 

usuário. A legibilidade, por sua vez, depende da iluminação adequada do ambiente, do 

contraste e da pureza da cor (ver Tabela 5.6). A sinalização é dimensionada em função da 

distância de leitura do usuário. Cuidados devem ser tomados quanto à reflexão e o 

ofuscamento dos materiais utilizados para a sinalização, sendo recomendado materiais foscos. 

A NBR9050/2003 adverte sobre os cuidados para com a redação e representação de 

textos de orientação. Estes devem conter apenas uma oração de forma ativa e afirmativa e 

estar na sequência das ações, enfatizando a forma correta de realizar a tarefa. Recomenda-se 

A) 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
C) 
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usar letras maiúsculas e minúsculas e evitar o uso de recursos tipográficos, como a utilização 

de serifa, fontes itálicas, manuscritas, com sombra, de aparência tridimensional ou distorcida. 

Tabela 5.6: contraste de cor em função da iluminação do ambiente. Fonte: NBR9050/2003 

Nível/ qualidade de iluminação Textos, caracteres e 
pictogramas. Fundo 

Branco 
Amarelo 
Laranja 

Preto 

Cinza claro 
Preto 

Vermelho escuro 
Verde 

Marrom 
Branco 

Cinza escuro 
Verde escuro 

Vermelho escuro 

Alto/ médio 

Azul escuro 
Branco 

Branco 
Amarelo Preto 
laranja 

Branco Preto 
Verde escuro 

Vermelho escuro 

Baixo 

Azul escuro 
Branco 

Branco 
Amarelo 
Laranja 

Preto 

Vermelho 
Verde 

Exigida adaptação ao escuro 

Azul 
Branco 

  

Segundo Iida (1990) e ratificado pela NBR9050/2003, recomenda-se, para melhor 

legibilidade, que a altura de letras e números seja 1/200 da distância de leitura em milímetros 

(ver Tabela 5.7), as proporções devem acompanhar a Figura 5.2. As figuras devem possuir 

contornos fortes, simples, com formas fechadas, contínuas, estáveis e, se possível, simétricas. 

A dimensão mínima recomendada é de 15 cm, devendo-se a relação 1/200 para distâncias 

maiores de 30m. O objetivo é atrair a atenção, facilitar a percepção de detalhes e obedecer a 

teoria da “gestalt” (leis da proximidade, similaridade e continuidade). 

 

Tabela 5.7: relação distância de leitura e altura da letra. Fonte: Iida (1990). 

Distância de leitura (mm) Altura da Letra (mm) 
Até 500 2,5 

500 – 900 4,5 
900 – 1800 9 

1800 – 3600 18 
3600 – 6000 30 
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Figura 5.2: Proporções recomendadas em letras para facilitar legibilidade. Fonte Iida (1990) 

Quanto à localização das sinalizações, estas devem estar dentro do ângulo de visão dos 

usuários. Considerando-se o alcance visual, no plano vertical e horizontal, em pé e sentado 

(cadeira de rodas) e os ângulos da visão estática, com movimento dos olhos e com movimento 

da cabeça, dando preferência aos primeiros. 

A Figura 5.3 mostra, esquematicamente, o alcance visual, no plano horizontal. Panero & 

Zelnik (2001) especificam, como limites para o reconhecimento de estruturas, ângulos de 10° 

a 20°, para o reconhecimento de símbolos, de 5° a 30°, para descriminação cromática, 30° a 

60°, sendo o limite de reconhecimento visual, 62°, sempre em relação ao plano médio.  

 

 

Figura 5.3: Ângulo de visual – Plano horizontal. Fonte NBR9050/2003 

As figuras 5.4 e 5.5 demonstram exemplos, para o cone de visão, no plano vertical em 

pé e sentado. Com as medidas verticais podendo variar, de acordo com a altura do usuário. 

Panero & Zelnik (2001), destacam que a linha de visão normal em pé está 10° abaixo da linha 
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do horizonte visual, e sentado a 15°. Os limites do campo visual estariam a 50° acima da linha 

do horizonte e a 70° abaixo. 

 

 
Figura 5.4: Cones visuais de pessoa em pé - exemplo. Fonte NBR9050/2003 

 
Figura 5.5: Cones visuais de pessoa de pessoas em cadeira de rodas - exemplo. Fonte NBR9050/2003 
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5.4.2 Sinalização Tátil 

 

A sinalização tátil pode ser efetivada pelo uso da escrita Braille, em complementação à 

informação visual; por relevos em figuras, textos e mapas táteis; por texturas nas superfícies 

dos pisos (direcional e advertência), em degraus e rampas. 

Segundo a norma NBR9050/2003, as informações escritas em Braille não dispensam a 

sinalização visual. A informação deve estar com caracteres e pictogramas em relevo e a 

escrita Braille estar posicionadas abaixo destes. A escrita Braille é constituída de células de 6 

pontos, com diferentes arranjos, devendo atender às condições da Figura 5.5. Os caracteres 

em relevo devem estar grafados em letras maiúsculas, conforme a Figura 5.6. A sinalização 

tátil vertical deve estar de 0,90m a 1,10m do piso. As horizontais ou inclinadas, até 15% em 

relação ao piso, utilizadas para planos e mapas táteis devendo permitir a aproximação de 

cadeira de rodas, possuindo reentrâncias na parte inferior, de pelo menos 0,30m. Informações 

táteis podem estar contidas em corrimões de escadas e rampas, com anéis de textura 

diferenciada a 1,00m antes das extremidades e por textos em Braille. 

Figura 5.5: Células Braille. Dimensões em (mm). Fonte: NBR9050/2003. 

Figura 5.6: Sinalização tátil – exemplo. Dimensões em (mm). Fonte: NBR9050/2003. 
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As normas e manuais consultados recomendam a adoção de texturas e cores 

diferenciadas e contrastantes na superfície dos pisos. Por que, deste modo a pessoa com visão 

parcial ou sem visão torna-se capaz de perceber o piso pelo tato ou pelas cores. A sua função 

é advertir sobre perigos e direcionar os caminhos. A sinalização tátil de advertência consiste 

num conjunto de relevos tronco-cônicos, dispostos alinhadamente (ver Figura 5.7). Estes são 

os mais comuns, sendo utilizados para indicar perigo, mudanças de nível ou de inclinação e a 

aproximação de objetos suspensos. Devem ser aplicados: 

• No início e final dos lances de escadas e rampas em toda a sua extensão; 

• Antes do fluxo ou entrada de meios de transportes, como elevadores, automóveis, 

ônibus, trens e metrôs; 

• Ao redor da projeção de mobiliários suspensos, como telefones e caixas de correio, 

• Na proximidade de obstáculos de infra-estrutura e paisagismo, demarcando zonas de 

mobiliários fora do fluxo de pedestres. 

Figura 5.7: Sinalização tátil de alerta. Dimensões em (mm) Fonte NBR9050/2003 

As normas e manuais divergem quanto à localização exata, as dimensões e as 

especificações das texturas dos pisos táteis. A Tabela 5.8 traz um quadro comparativo entre os 

paises para os parâmetros. 
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Tabela 5.8: Quadro comparativo de parâmetros, por paises, das especificações para rotas acessíveis, quanto às 
especificações dos pisos táteis de advertência. 

 Brasil –1994 Brasil –2003 EUA Espanha México 
Comprimento 

(cm) x≥ 28 25 ≥ x ≥ 50 - Módulo de 20 x≥ 75 

Início a x cm da 
mudança de piso 

ou do objeto. 
De imediato 

28 ≥ x ≥ 32 
De imediato 

em rampa de 
passeios 

- Próximo De imediato 

A partir de x cm 
do obstáculo 

(cm) 
Sob projeção  x= 60 - Proximidades x≥ 100 

Diâmetro de 
base do relevo 

(mm) 
- 22 ≥ x ≥ 30 x=23 x=26 - 

Distância 
horizontal entre 

centros do 
relevo (mm) 

- 60 ≥ x ≥ 75 x=60 x=40 - 

Distância 
diagonal entre 

centros do 
relevo (mm) 

- 42 ≥ x ≥ 53 - 
Dispostos 

perpendicular
mente 

- 

Altura do relevo - 4 ≥ x ≥ 5 X=5 3 ≥x≥ 5 - 
 

De acordo com NBR9050/2003, o piso tátil direcional consiste em relevos lineares 

regularmente dispostos, com textura em seção trapezoidal (ver Figura 5.8). Devem ser 

instalados no sentido do deslocamento. A sua largura deve variar de 25cm a 60cm e devem 

contrastar com o piso adjacente por cores contrastantes. Se o piso adjacente tiver texturas, 

opcionalmente, é admitido, pela norma, que o piso direcional seja liso. As texturas direcionais 

são úteis em áreas de circulação, principalmente em locais amplos. Estes formam 

composições com os pisos de alerta, que indicam as mudanças de direção (ver Figura 5.9). 

Figura 5.8: sinalização tátil direcional – modulação do piso. Dimensões em (mm) Fonte: NBR9050/2003 
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Figura 5.9: composição da sinalização tátil de alerta e direcional – exemplo. Fonte: NBR9050/2003 

5.4.3 Sinalização Sonora 

 

A sinalização sonora normalmente atua como uma mensagem redundante à informação 

visual, dando ênfase e garantindo, com maior segurança, que o usuário perceba a mensagem. 

Porém, pode resultar no principal canal para pessoas com limitações visuais. Segundo Iida 

(1990), o uso de dispositivos auditivos é recomendado principalmente em casos em que a 

informação ocorre aleatoriamente e deve receber atenção imediata do usuário, possuindo a 

mensagem de se propagar em todas as direções e superar obstáculos de visão.  

Os dispositivos auditivos podem ser em alarmes e mensagens faladas. De acordo com 

Iida op cit., para que um alarme seja efetivo, deve ter uma intensidade de 15 dB acima do 

ruído de fundo, dependendo ainda da freqüência e duração. Sugerem-se freqüências entre 

500Hz e 3000Hz, com intermitência de 1 a 3 segundos.  A NBR9050/2003 ratifica que as 

informações verbais devem ser precedidas de um prefixo ou som característico, que chame a 

atenção do ouvinte. O conteúdo da informação deve conter uma única e completa oração 

(sujeito, verbo e predicado), nas formas ativa e afirmativa. Os alarmes sonoros e vibratórios 

devem estar sincronizados aos alarmes visuais intermitentes. 

Um exemplo conhecido é o dos sinalizadores acústicos de semáforos, ativados e 

utilizados por pessoas com deficiência visual, para indicar o momento seguro de passagem. É 

uma solução útil, mas que pode ser inviável em alguns casos: como em cruzamentos, que 

permitam o giro dos veículos sobre as faixas. Para Ubierna (1997), estes também apresentam 

o inconveniente aos vizinhos, por gerar ruídos durante o seu regime contínuo de 
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funcionamento. Devendo permitir a interrupção do uso durante a noite, ter um comando de 

ativação próprio, para não ser usado quando desnecessário e permitir uma regulação 

automática do volume, ajustando-se ao ruído do ambiente. 

 

Em função da pesquisa às normas e manuais consultados e da comparação entre elas e 

com parâmetros da antropometria e da ergonomia, pode-se fazer algumas considerações 

parciais. O estabelecimento dos parâmetros tem o objetivo inicial de adequar os ambientes às 

Pessoas Portadoras de Deficiência, principalmente os usuários de cadeira de rodas e pessoas 

com limitações visuais. Porém, já há fortes indicações que as normas reconhecem que esses 

parâmetros devem ter um caráter universal. Uma outra constatação, é que, freqüentemente, as 

normas se apropriam de recomendações encontradas em bibliografias da área de ergonomia. 

O que demonstra o reconhecimento da ergonomia como uma ferramenta útil para o tema, por 

parte dos profissionais responsáveis. Isto é bem percebido na nova versão, ainda não 

oficializada, da NBR 9050. Porém, muitas adequações sugeridas parecem não estar atentas 

quanto às dificuldades para aplicá-las. Seja pela escassez de espaços, seja pela dificuldade 

econômica da população, ou por conflitos com outras infra-estruturas urbanas ou com o 

patrimônio histórico.  

Entende-se que para sair da teoria e aplicar na prática os parâmetros normalizados, é 

necessário um esforço conjunto. Mas como fazer com que a população participe? A sociedade 

precisa estar ciente das condições de acessibilidade e do que ainda pode ser feito para 

melhorar e, assim, poderá cobrar e executar melhorias. Mas, como poderá ser feita essa 

cobrança e como saberão o que deve ser executado? Daí surge a proposta da pesquisa de 

propor um método para analisar e avaliar os ambientes das estruturas de circulação dos 

pedestres. 

 

5.5 Avaliação de ambientes 

 

Segundo Ornstein (1992), qualquer ambiente construído ou conjuntos destes podem ser 

avaliados independentemente de sua complexidade e escala. A sua avaliação pode acontecer 

na fase de produção (planejamento, projeto e construção) ou na fase de uso, a partir da 

satisfação do usuário. As pesquisas avaliativas, sejam elas técnicas ou comportamentais, no 

campo das ciências sociais, visam coletar, analisar e interpretar, de forma sistêmica, as 

intervenções humanas, para otimizar as condições sociais e comunitárias. Desse modo, 
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Ornstein (op cit) defende que o processo e os resultados da aplicação dessas pesquisas 

constituem uma atividade política. Pesquisas relacionadas ao desempenho e controle de 

qualidade na fase de produção já seriam bem conhecidas e aplicadas no Brasil, porém as 

voltadas para a fase de uso, operação e manutenção ainda não. Desta situação, decorreriam: a 

redução da vida útil do projeto, pela falta de análises preventivas e a repetição de falhas em 

futuros projetos semelhantes. Assim, uma Avaliação Pós-Ocupacional (APO) torna-se um 

mecanismo eficiente para a realimentação de projetos semelhantes e do controle de qualidade 

global do ambiente, construído ao longo de sua vida útil. 

“A APO pede ser entendida como um método interativo que detecta patologias e 

determina terapias, no decorrer do processo, de produção e uso de ambientes construídos, 

através de participação intensa de todos os agentes envolvidos na tomada de decisões”. 

(Ornstein, 1992) 

A metodologia de APO pretende, a partir da avaliação de fatores técnicos, funcionais, 

econômicos, estéticos e comportamentais, do ambiente em uso, e tendo em vista tanto a 

opinião dos técnicos, projetistas e clientes, como também dos usuários, diagnosticar aspectos 

positivos e negativos, definido, para este último caso, recomendações que: 

• Em primeiro lugar, minimizem, ou até mesmo corrijam, problemas detectados no 

próprio ambiente construído, submetido à avaliação, através do estabelecimento de 

programas de manutenção e de conscientização do público usuário, da necessidade de 

alterações comportamentais, tendo em vista a conservação do patrimônio público e 

privado; 

• Em segundo lugar, utilizar os resultados dessas avaliações sistemáticas (estudos de 

caso) para realimentar o ciclo do processo de produção e uso de ambientes semelhantes, 

buscando otimizar o desenvolvimento de projetos futuros. 

 

Entende-se que para avaliar justamente um ambiente, que pretende ser universal a todos 

os seres humanos, que estarão realizando atividades, é necessário conhecer as influências, 

potencialidades e limitações do cenário, já estabelecido previamente. Estas condições, para as 

estruturas de circulação de pedestres, são descritas e comentadas no capítulo 6. 
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6. O CENÁRIO ESTABELECIDO 

 

No projeto de novas estruturas de circulação para pedestres e sobre as estruturas 

existentes, atuam condições pré-estabelecidas que conformam um cenário. O estabelecimento 

dessas condições está fora do alcance do projetista podendo este, apenas minimizá-las ou 

potencializá-las. Podem ser alteradas apenas por um esforço conjunto da sociedade e a 

reunião de especialistas em diversas áreas. As condições favoráveis contribuem para uma 

melhor acessibilidade e proporcionam conforto e segurança para o cidadão, devendo ser 

exploradas. Porém, outras podem restringir, exigir maiores recursos e até mesmo inviabilizar 

a qualidade do projeto e o uso das estruturas de circulação. 

O estudo da condição do cenário estabelecido servirá para posteriores análises dos 

procedimentos metodológicos, com o intuito de identificar restrições e contribuições à 

acessibilidade do pedestre. Para esse trabalho, as condições geradoras do cenário estabelecido 

foram classificadas em seis categorias de condições: ambientais urbanas, regionais 

(planejamento), morfológicas (apreensão e respostas à forma), culturais, legais e sócio-

econômicos-tecnológicos. Essas condições do cenário estão interligadas, uma afeta a ação das 

outras, resultando num cenário complexo, conformado por múltiplas variáveis. Há uma sétima 

categoria, que estabelece condições ao cenário. Esta é resultante dos conflitos da função 

circulação do espaço urbano com outras funções de infra-estruturas e serviços urbanos, que 

concorrem ao mesmo espaço. 

 

6.1 Condições Ambientais Urbanas 

 

As condições ambientais urbanas estão relacionadas ao clima, ao micro-clima urbano, 

às intempéries, aos fenômenos naturais, à geofísica e à geologia. 

A partir de Monteiro e Oke Apud Mascaró (1996), entende-se que o tempo é o estado 

atmosférico do momento (temperatura, umidade e ventos). O clima pode ser definido como 

sendo uma feição característica e permanente do tempo, num determinado lugar, em meio às 

suas infinitas variações. O meso-clima local é determinado pelas características geo-

morfológicas locais (vales, montanhas, massas de água, vegetação,...). O micro clima urbano 

abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua urbanização, sendo resultante das 

condições naturais do sítio, da intervenção humana sobre a paisagem e da conformação da 
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morfologia do ambiente construído. Chega-se, então, a escala do “clima” de um recinto 

urbano (praça, praia, rua,...) que é o espaço que será vivenciado pelo cidadão.  

Altas ou baixas temperaturas efetivas exigem intervenções corretivas, visando adequar-

se à zona de conforto (ver Item 3.3.1). Intempéries e fenômenos naturais, como a precipitação 

e acumulação da água de chuvas, de granizos e neve, bem como eventos catastróficos (abalos 

sísmicos, tempestades e furacões) podem restringir e até inviabilizar, por até longos períodos, 

o acesso ao espaço urbano. Sendo necessária a adoção de medidas preventivas, como 

construção de barragens, obras de drenagem e requisitos técnicos para edificações, de modo a 

manter condições de acessibilidade nestes momentos críticos. 

A topografia, a hidrografia, a cobertura vegetal e o tipo de solo, além de contribuírem 

para a formação do clima local, também podem resultar em barreiras à acessibilidade do 

espaço. Elevações no relevo, cursos de água, vegetações e a resistência do solo vão exigir 

maiores esforços e intervenções na natureza para garantir condições mínimas de 

acessibilidade ao ser humano. Deve-se questionar até que ponto é justificável alterar a 

paisagem natural. Isto irá exigir do projeto soluções criativas, que se harmonizem com a 

natureza. 

 

6.2 Condições Regionais (Planejamento) 

 

As distâncias percorridas diariamente, a exposição a grandes densidades de pessoas e 

tráfego, o contato com equipamentos urbanos, que colocam em risco o usuário e/ou geram 

poluição e a disponibilidade de transportes coletivos, dependem, em grande medida, do 

planejamento urbano, mais especificamente do uso e ocupação que é dado ao solo urbano.  

Para Ching (2000), o planejamento urbano é a “atividade ou profissão dedicada a 

determinação da organização física e da condição futura de uma comunidade, envolvendo a 

avaliação das condições correntes, uma previsão das exigências futuras, um plano para o 

atendimento de tais exigências e propostas de programas legais, financeiros e de construção 

para implementar esse plano”. Cabe ao planejamento urbano indicar local para o 

desenvolvimento de atividades e funções das aglomerações urbanas, potencializando ou 

incentivando o surgimento de vocações econômicas locais. Assim, estará determinada a 

localização dos ambientes de produção e reprodução. 

A separação espacial entre esses ambientes e dentro deles, resultará na distância que as 

pessoas terão que se deslocar de casa ao trabalho, ao comércio, à escola, ao hospital e ao 



Capítulo 6._______________________________________________O Cenário Estabelecido. 

 - 85 - 

lazer. O movimento moderno do início do século XX influenciou o planejamento urbano a 

separar as habitações dos setores industrias e comerciais, com o objetivo de protegê-las 

garantindo maior salubridade e contato com a natureza. Esta medida resultou no aparecimento 

de subúrbios residenciais, conjuntos habitacionais e cidades dormitórios na periferia dos 

grandes centros urbanos. A separação espacial foi fortemente criticada a partir da segunda 

metade do século XX. Jacobs (1984) afirma que essas condições destruíam sistemas sociais e 

culturais de grande coerência interna. A autora defende que as atividades e serviços 

oferecidos pelo espaço urbano devem estar próximas, que a rua deve ter variedades de 

funções e atrações, de modo que, com pouca distância, a partir de sua casa, uma pessoa possa 

acessar, inclusive a pé, restaurantes, teatros, comércio... usufruindo plenamente das vantagens 

de se morar numa cidade. Para Del Rio (1990), o uso do solo deve buscar uma variedade e 

mistura de funções compatíveis entre si e a mais intensa utilização possível, 24 horas por dia, 

com densidades compatíveis, a fim de gerar uma área urbana com a maior vitalidade possível. 

O UITP (2002) demonstra que a cidade densa é mais eficaz do que a urbanização de 

periferias, por reduzir os custos dos deslocamentos e incentivar a modalidade a pé, de 

bicicleta e os transportes públicos. 

Quanto mais próximos os locais para desempenhar as atividades, desde que sejam 

compatíveis, maior será o conforto e a segurança do pedestre ao percorrer menores distâncias 

em menores tempos e, desse modo, poder exercer maior convívio social e cidadania. Por outro 

lado, uma grande concentração de atividades irá favorecer o aumento da densidade de fluxo 

de pedestres e de veículos, ocasionando conflitos, o que demandará o redimensionamento dos 

espaços para adequar-se ao nível de serviço determinado pelo uso e ocupação do solo. 

O planejamento regional dos transportes coletivos determinará o nível de serviço 

prestado à população. Quanto maior a disponibilidade de linhas, o conforto, rapidez e 

segurança e menores os tempos de espera e preços das passagens, maior o incentivo ao uso 

dos sistemas coletivos. Como a modalidade a pé possui importância complementar, esta 

também será incentivada e valorizada. 

 

6.3 Condições Morfológicas 

 

Destaca-se a apreensão da morfologia urbana e as respostas dadas pelos seres humanos. 

Segundo Del Rio (1990), a morfologia urbana estuda o tecido urbano e seus elementos 

construídos, formados através de sua evolução, transformações, inter-relações e dos processos 
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sociais que os geraram. Entende-se que a morfologia do ambiente construído urbano é 

conformada pelos elementos naturais, pelo traçado urbano e a arquitetura das edificações que 

emolduram os recintos urbanos.  

Além de afetarem o micro clima urbano, também afetam a imagem e percepção do 

ambiente pelo usuário. A partir do que foi analisado no item 3.1 e a partir das considerações 

de Lynch (1999) e Malard (1992) compreende-se que a morfologia da paisagem urbana deve 

evocar para o usuário uma imagem legível, estruturada, com identidade e significados. A falta 

ou excesso de elementos estruturais, como as vias, os marcos, os limites, os cruzamentos e os 

bairros afetam a leitura do espaço e a construção, por parte do usuário, de um mapa mental, 

dificultando a sua orientação. As condições morfológicas (os elementos arquitetônicos e 

urbanísticos) associadas às culturais também afetam as formas de apropriação espacial do 

ambiente urbano, resultando nos fenômenos existenciais da territorialidade, privacidade, 

identidade e ambiência, o que pode favorecer ou dificultar o acesso e a satisfação de vivenciar 

e de usufruir a um determinado espaço. Por exemplo: residentes de uma rua podem 

“expandir” seu território para espaço público e passar a privar o acesso da rua a pessoas 

estranhas. 

Um espaço morfologicamente “pobre” e confuso significa que as estruturas de 

circulação terão que compensar, dentro de sua esfera de atuação, as deficiências de 

orientação, legibilidade e de ambiência. O que torna ainda mais importante a sinalização dos 

elementos e equipamentos urbanos, bem como a criação de espaços de vivência ao longo da 

via e reforço nas suas qualidades paisagísticas. 

 

6.4 Condições Culturais 

 

Como foi visto no item 3.1, fatores culturais afetam a percepção do ambiente e, 

conseqüentemente, o comportamento do usuário e suas ações e sentimentos acerca do espaço. 

Segundo Del Rio (1990), os projetos de ambientes de caráter moderno ao longo do século XX 

possuíam características simplistas e, não raro, desumanas, desconsiderando a complexidade 

da vida urbana, de patrimônio histórico, da integração e inter-relação entre as funções e 

atividades humanas, a importância das redes sociais estabelecidas, dos valores afetivos e de 

tantos outros fatores vitais para o cidadão. Esta situação contribui para o “empobrecimento” 

cultural do espaço.  
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Entende-se que os ambientes culturalmente “ricos”, do ponto de vista do cidadão, 

contribuem para reforçar os laços da população para com eles, favorecendo os cuidados com a 

manutenção, limpeza e preservação do espaço. Caso contrário, irá favorecer a degradação do 

espaço e de suas estruturas de circulação. Por outro lado, o amadurecimento da população, 

para com as questões ambientais urbanas, resulta numa importante contribuição para 

valorização e manutenção do ambiente construído. Segundo Ferrara (1999), a educação 

ambiental atua como controle de qualidade da percepção ambiental.  Desse modo, o usuário 

aprenderia a identificar problemas e reivindicar soluções e apreciar as qualidades ambientais, 

valorizando-as e preservando-as. 

No caso de patrimônios históricos, artísticos e naturais, surge um outro problema à 

acessibilidade. São ambientes valorizados pela população, por sua representatividade da 

cultural local. Mas, no entanto, é comum não apresentarem preocupações com a 

acessibilidade de idosos, cadeirantes e pessoas com limitações sensoriais. Segundo Ubierna 

(1997), deve-se ter em conta, por um lado, o respeito dado às obras humanas e, por outro, o 

fato de que estes edifícios e recintos só podem ser protegidos se são usados e contemplados. 

Nestes casos, devem ser adotadas soluções que se integrem e que criem uma harmonia visual, 

exigindo mais criatividade para as soluções de acessibilidade. 

Particularidades da cultura local (religião, costumes, valores, princípios,...) interferem 

no comportamento das pessoas e no uso dado ao espaço. Por exemplo: manifestações 

religiosas, costumes dos jovens e dos idosos e valorização de símbolos regionais. O projeto de 

acessibilidade deve respeitar e buscar uma harmonia com a cultura da população usuária. 

 

6.5 Condições Legais 

 

A existência de leis, códigos e normas técnicas e regulamentadoras, acerca da 

acessibilidade e de pessoas portadoras de deficiência, resultam em uma condição importante 

para incentivar melhorias nas estruturas de circulação de pedestres. No entanto, a falta de 

divulgação das leis e normas, o desconhecimento técnico e as interpretações equivocadas das 

condições de acessibilidade, por parte dos profissionais, bem como a conveniência dos órgãos 

de fiscalização, terminam por não se chegar a uma boa prática dos direitos e deveres 

adquiridos. 

Em 1948, foi proclamada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

com o princípio de igualdade para todos. Isto contribui para o crescimento de movimentos 
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requerendo o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos espaços e equipamentos 

urbanos. Os movimentos resultaram em leis e normas técnicas. Um dos primeiros marcos 

foram os movimentos da ADA (American whit Disabilities Act) e a legalização de critérios 

para a acessibilidade de projetos. 

De acordo com Martins, (2003), percebe-se que no Brasil, a partir de 1988, com a 

promulgação da Constituição, o governo passa a ter uma preocupação mais efetiva com a 

integração dessas pessoas na sociedade, criando leis e decretos: 

• Lei nº. 8213, artigo 93, de 1991, institui a obrigatoriedade de reserva de postos a 

portadores de deficiência, fixando os seguintes percentuais: empresas com 100 ou mais 

empregados devem reservar de 2 a 5% dos seus cargos a portadores de deficiência 

física; empresas com até 200 empregados, a cota é 2%; de 101 a 500 empregados, a cota 

é 3%; até 1.000 empregados, 4% e; acima de 1.000, 5%. 

• Lei nº. 10.048, de 08 de novembro de 2.000, dá prioridade de atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência física, aos idosos com idade igual ou superior a sessenta e 

cinco anos, às gestantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. 

• Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios para a 

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

comunicação.   

 

Para a legalização dos critérios da norma técnica de acessibilidade brasileira (NBR 

9050), visando à execução de calçadas, esta deve estar referenciada nas legislações 

municipais. No Recife, a Lei n° 16.292/97, de Edificações e Instalações, regulamenta o 

projeto de passeios (art. 200) e legaliza os critérios da norma NBR 9050/1994, citando-a 

discretamente nos anexos. A Lei n° 16.286/97, do Parcelamento do Solo, no art.22 e no anexo 

IV, dá diretrizes e exemplos incompletos sobre o rebaixamento do meio fio, mas vincula às 

condições estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo e na Lei de Edificações e 

Instalações. Nos art. 24 a art. 29, determina parâmetros para vias exclusivas de pedestre. Estas 

leis dão ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela conservação e limpeza da calçada.  

Entende-se que as limitações dos textos das normas e a atribuição de responsabilidades 

para a iniciativa particular sobre um espaço coletivo e de serventia pública são graves 

impedimentos legais, para a realização de rotas acessíveis na cidade do Recife. 
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6.6 Condições Sócio-Econômicas e Tecnológicas 

 

Externalidades negativas das condições sócio-econômicas e tecnológicas, vivenciadas 

pela população de uma localidade, interferem decisivamente nas condições de acessibilidade. 

Segundo dados do IPEA (2003) (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 1998 havia 

1,65 milhões de pessoas (52,8% do total da população) na Região Metropolitana do Recife 

(RMR) pertencentes as classes D e E (com rendimentos inferiores a 2 e ½ salários mínimos 

por família) que estavam excluídas do sistema de transporte público, por sua condição social, 

sendo obrigadas a percorrer longas distâncias a pé para chegar ao destino (Beltrão, 2003). A 

dificuldade de chegar ao trabalho e a escola, por restrição econômica terminam por gerar mais 

uma forma de exclusão social, contribuindo para o desemprego e a falta de instrução da 

população. Os altos índices de anafalbetismo prejudicam, por sua vez, o acesso à informação 

escrita, dificultando a orientação e identificação de endereços.  

As restrições financeiras tornam difíceis a manutenção e limpeza das calçadas, por parte 

da população mais pobre. O mesmo acontece em terrenos baldios e edificações abandonadas, 

pertencentes a proprietários que realizam a especulação imobiliária, visando maior lucro com 

a valorização dos imóveis, devido a futuras melhorias públicas. As restrições econômicas 

também dificultam o acesso a profissionais qualificados, a tecnologias avançadas e o emprego 

de técnicas adequadas e materiais de qualidade, visando à acessibilidade. Como resultado, são 

realizados projetos ineficientes e construções inadequadas, com a possibilidade de re-

trabalhos, diminuição da vida útil e custos de manutenção. 

Somados a aspectos culturais, da qualidade espacial e da falta de educação ambiental, os 

problemas sócio-econômicos podem resultar em preconceito social, racial e religioso; 

marginalização de menores; criminalidade; vandalismo de bens públicos; e formação do 

comércio informal. Os preconceitos estão associados à questão da territorialidade, podendo 

restringir, forçadamente, o acesso de determinados grupos a espaços e inibir a vontade de 

freqüentar e a outros de usufruir. Os menores ficam fora das escolas, pedindo esmolas e 

cometendo delitos para complementação da renda familiar. Os crimes estão associados ao 

desemprego e às desigualdades sociais e restringem o acesso às áreas consideradas inseguras, 

principalmente à noite. Os atos de vandalismo causam prejuízos, prejudicam a qualidade 

paisagística do ambiente e dificultam a manutenção dos espaços e mobiliários urbanos, 

tornando os ambientes inseguros e pouco atrativos. O comércio realizado por ambulantes e 
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camelôs obstrui a passagem dos pedestres, principalmente nas áreas mais densas da cidade e, 

também, geram situações inseguras e insalubres. 

 

6.7 Conflitos com Infra-estruturais e serviços urbanos 

 

As infra-estruturas e serviços urbanos, tais como: abastecimento de água, de energia, de 

gás, saneamento, segurança pública, limpeza, drenagem, tele-comunicações, iluminação, 

arborização, sinalização de tráfego, endereçamento postal, combate ao incêndio... estão 

localizadas ou atuam freqüentemente  sobre as estruturas de circulação de pedestres. A sua 

existência contribui com a qualidade de vida da cidade e favorecem direta ou indiretamente a 

acessibilidade. Porém, por vezes, representam barreiras físicas e obstáculos à acessibilidade, 

restringindo as faixas livres de circulação. 

Postes de energia e iluminação pública, estruturas para fixação de sinalização e caixas 

de correio, centrais de telefone, hidrantes, depósitos de lixo e entulhos, poças de água 

acumuladas, esgoto a céu aberto, fossas estouradas, quiosques de serviços, guaritas de 

segurança, publicidades visuais e sonoras, raízes e galhos de arvores são exemplos de 

sistemas que, quando mal localizados, ou sem espaço adequado, incorrem em situações de 

conflito com a livre passagem e conforto do pedestre. Desse modo, o projeto de estruturas de 

circulação deve estar harmonizados com os projetos de infra-estruturas e serviços urbanos, 

visando à minimização dos conflitos e facilitando inclusive o acesso e a manutenção desses 

sistemas. 

Há outros fatores de atuação transitória que devem ser considerados no projeto e 

planejamento das áreas de circulação. Podem ser destinados espaços e horários para a carga e 

descarga de mercadorias de estabelecimentos comerciais, principalmente em recintos 

exclusivos de pedestre (Melo, 2000). No caso de obras nos lotes e calçadas, deve-se permitir 

rotas alternativas com segurança e evitar o acumulo excessivo de detritos de construção 

(Ubierna, 1997).  

Os aspectos que conformam o cenário estabelecido das estruturas de circulação de 

pedestres, aqui discutidos de forma breve, servem para alertar que não se pode tratar as 

intervenções a favor da acessibilidade com a simples aplicação de parâmetros de normas. 

Estes devem compor de forma criativa com um conjunto de características e limitações do 

cenário em questão. Sugestões de como analisar o cenário serão discutidas no item 8.2. 
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7. LIÇÕES APRENDIDAS 

 

A partir dos estudos realizados na contextualização, acerca da base conceitual, do ser 

humano, de sua tarefa, do ambiente construído destinado ao pedestre e do cenário 

estabelecido, estão lançadas as bases e estruturas de um corpo de conhecimentos, necessários 

para a proposição do trabalho. Conclusões parciais sintetizam o assimilado e contribuem para 

a delimitação do problema a seus aspectos fundamentais. Tal condição permite o 

desenvolvimento de uma abordagem ergonômica de análise e avaliação do ambiente 

construído das estruturas de circulação de pedestres. 

Um projeto universal, em um espaço urbano de uso comum, que vise se adequar a todas 

as exigências e necessidades de uma ampla e diversa gama de usuários requer uma maior 

atenção e cuidados com os detalhes, num esforço contínuo e sem previsões para o seu fim. 

Pois, sempre serão necessários cuidados para a conservação e manutenção do que já foi 

alcançado, e novas tecnologias viabilizarão novos avanços e conquistas. O Design Universal 

depende de um desejo coletivo, do apoio e interesse de todas as partes envolvidas visando a 

equiparação de oportunidades.  As dificuldades que se apresentam e as metas distantes de 

serem alcançadas não devem ser motivos de desânimo e, sim, estímulos para superar desafios. 

Entende-se que: se um projeto hipotético convencional seja acessível a 50% da 

população e um segundo com preocupações universais, atinja a 80%, este último pode ser 

considerado um projeto “mais universal” do que o primeiro. A adoção do termo “mais 

universal” cria a expectativa de conquistas sucessivas. Assim, se um novo projeto for 

acessível a 90% da população, este passará a ser considerado o “mais universal”, até que surja 

um próximo que atenda um maior número de usuários. 

Como avaliar a capacidade de ser acessível com equiparação de oportunidades de um 

projeto? A ergonomia é uma disciplina útil, prática e aplicada, quando o projeto envolve 

pessoas realizando atividades com máquinas e ou em um ambiente. A ergonomia aliada ao 

Design Universal conforma um meio para a garantia de acessibilidade para todos (Soares & 

Martins, 2000). Ao reunir conhecimentos, como os das áreas de psicologia, fisiologia e 

engenharias, a ergonomia transforma em prática a adaptação de sistemas ao ser humano. 

Tendo em vista o caráter universal do projeto e sob uma ótica ergonômica, acredita-se ser 

capaz o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos metodológicos, que reúnam 

técnicas e métodos para a análise e avaliação de sistemas, produtos e ambientes. Constituindo-
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se, desta forma, numa ferramenta para a avaliação da acessibilidade, considerando fatores 

como autonomia, segurança e conforto. 

Os seres humanos, em toda a sua diversidade, quanto a gênero, idade, classe social, 

cultura, nível de instrução, capacidade motora, psíquica e sensorial, constituem os parâmetros 

aos quais o projeto deve atender. Foram observados diversos requisitos de caráter comum aos 

usuários e outros relacionados a necessidades especiais, estes, por vezes, conflitantes com os 

demais. A educação ambiental, o desenvolvimento de tecnologias de assistência, os 

tratamentos de saúde e de fisioterapia podem contribuir para superar as dificuldades que as 

pessoas em situação de desvantagem, enfrentam, e assim, reduzir as exigências demandadas 

pelos usuários. Porém, o foco desta pesquisa é trabalhar, num esforço contínuo, o ambiente 

construído para que ele possa atender aos parâmetros requeridos e proporcionar qualidade de 

vida ao cidadão (rever Figura 2.1). 

Três grupos de diretrizes, associadas ao ser humano, e relacionadas entre si, constituem 

um primeiro conjunto de aspectos a serem observados, para a análise e avaliação do ambiente. 

As diretrizes são: 

• O projeto deve contribuir para a construção de uma imagem urbana com identidade, 

estrutura e significado, proporcionando uma melhor percepção e cognição ambiental. 

Observam-se os fenômenos da territorialidade, privacidade, identidade e ambiência. 

Esta diretriz está relacionada, principalmente, à questão da orientação, do bem-estar 

social, da cultura, da apropriação do espaço urbano e da cognição ambiental. 

• O projeto deve garantir condições e espaços adequados para acomodar a ampla 

variedade de dimensões humanas, inclusive, pessoas utilizando próteses e órteses. 

Consideram-se os estudos da proxêmica, com as dimensões ocultas, ao tratar-se de um 

projeto que envolve o convívio social, freqüentemente com pessoas estranhas. Esta 

diretriz está relacionada, principalmente, à questão do acesso (entrar, sair, subir, descer, 

aproximar, alcançar), da segurança, da autonomia e da integração social. 

• O projeto deve proporcionar condições de conforto climático, sonoro, visual e 

biomecânico. Esta diretriz está relacionada, principalmente, à questão do bem-estar 

físico, da segurança, da autonomia e da fadiga. 

 

Porém, o ser humano não se encontra passivo neste ambiente, ele está realizando uma 

tarefa que lhe impõe exigências, constrangimentos e o expõe a riscos de acidentes. A tarefa 

pode possuir uma carga funcional leve, como caminhar ou mais pesada, como transportar 
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volumes. Mas, associada às capacidades do indivíduo, qualquer carga funcional de uma tarefa 

pode gerar uma grande carga de trabalho, resultando em custos humanos para o usuário (rever 

Figura 2.3). Desta constatação, surgem novas variáveis para avaliar a capacidade do ambiente 

de minimizar as exigências e constrangimentos da tarefa. Assim, os procedimentos 

metodológicos devem considerar que o ser humano estará realizando uma tarefa que exige 

capacidade de mobilidade e de orientação num espaço urbano. E que esta tarefa, pode expor o 

usuário a situações conflituosas, inseguras e desconfortáveis.  

Surge a necessidade de analisar a influência do micro-clima, da poluição sonora, visual 

e do ar, das situações de fadiga provocadas pela tarefa, do contato com materiais biológicos, 

da excessiva densidade de pedestres, do risco de conflitos com veículos e de acidentes 

mecânicos, bem como a insegurança pública. 

Especificações do que seria considerada uma estrutura de circulação de pedestres 

adequada e adaptada às pessoas com necessidades especiais, encontram-se nas normas e 

manuais técnicos de acessibilidade. Entende-se que a replicação passiva, e não compreensiva 

e interpretativa dos parâmetros, por parte dos profissionais responsáveis pelo projeto e 

execução, pode não ser o suficiente para alcançar projetos “mais universais”. Além disso, 

podem tornar a obra mais onerosa e sem acrescentar valor ao produto, ou seja, solucionar os 

problemas de acessibilidade efetivamente. O entendimento do ser humano e da tarefa a ser 

realizada por ele, traz informações complementares importantes às especificações das normas. 

A voz do usuário, esclarecendo seus desejos e suas dificuldades diárias, pode vir a resultar em 

soluções mais simples e adequadas de acessibilidade. Torná-se importante poder prever e 

analisar as conseqüências e custos de cada decisão do projeto, no que se refere às 

especificações de acessibilidade que constam nas normas. 

De qualquer forma, aprofundar-se às questões de acessibilidade não se trata de uma 

especialização profissional ou uma etapa específica do projeto. Defende-se que a 

acessibilidade não deve ser encarada como um exercício complementar a um partido 

arquitetônico já concebido e, sim, como parte integrante, desde a concepção do projeto. Isto 

implica em poder analisar e avaliar as condições de acessibilidade em todas as fases do 

projeto, ou, ao menos, antes da sua execução. 

As influências decorrentes do cenário estabelecido (condições naturais, culturais, 

morfológicas, regionais, legais e sócio-econômicas) e dos conflitos com outras infra – 

estruturas e serviços urbanos resultam em um último conjunto de variáveis para a análise e 

avaliação do ambiente. Se positivos, o objetivo final do projeto será mais fácil de ser 
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alcançado. Caso contrário, maiores recursos e investimentos terão que ser empreendidos e, 

mesmo assim, é possível que os objetivos não sejam plenamente atingidos. É necessário 

identificar essas influências, para conhecer os limites e potencialidades do projeto. Quanto 

mais complexo o cenário, mais criatividade será exigida para garantir a acessibilidade. 

Esses aspectos descritos conformam um conjunto de elementos a serem considerados 

para o seguimento da pesquisa e a proposta do trabalho. A síntese das lições aprendidas 

contribui para o desenvolvimento de metodologia de análise e avaliação do ambiente, através 

das variáveis consideradas, e para a definição e consolidação do termo Antropovia. 
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PARTE II – PROPOSTA DO TRABALHO 

 

Na primeira parte do trabalho, foram identificados os parâmetros requeridos, as 

potencialidades e restrições quanto à acessibilidade, o conforto, a segurança e a autonomia do 

pedestre. Os dados foram obtidos a partir de estudos acerca do ser humano, da tarefa de 

caminhar, do ambiente construído e do cenário estabelecido pela natureza e pela sociedade.  

Com base nessas pesquisas, na segunda parte do trabalho é adotado um conjunto de 

procedimentos metodológicos, com a finalidade de avaliar o desempenho do ambiente 

construído das estruturas de circulação de pedestres. A avaliação deste ambiente está 

relacionada a sua capacidade de atender a uma ampla gama de necessidades dos cidadãos, 

garantindo um acesso o mais universal possível, com condições adequadas de usabilidade, 

conforto, segurança e autonomia. 

Quando as estruturas de circulação de pedestres obtiverem uma boa avaliação, é 

proposto que estas recebam a denominação de Antropovias. Neste sentido, o conceito de 

Antropovias é analisado de modo que se torne um objeto tangível.  
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8. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

Os elementos estudados na primeira parte deste estudo possuem naturezas distintas. 

Alguns são objetivos e quantificáveis, outros são de origem subjetiva e qualitativa.  Esta 

combinação oferece dificuldades para a análise. Devido à complexidade dos elementos, 

optou-se por fragmentar a avaliação em um conjunto de análises complementares, que 

objetivam conformar um retrato da acessibilidade da estrutura construída ou do projeto a ser 

avaliado.  

Este conjunto de procedimentos constitui as diretrizes para a formalização de uma 

ferramenta que, com base na ergonomia, venha a contribuir para a acessibilidade de sistemas. 

Uma vez que é viabilizada a análise, quantificação, classificação e visualização da 

acessibilidade do sistema, os procedimentos se mostraram de grande utilidade para [1] a 

avaliação após a ocupação, de modo a obter o nível e a qualidade da acessibilidade do 

sistema. No momento em que os procedimentos forem validados e formatados em uma 

ferramenta informatizada, objeto orientada, com uma interface amigável ao projetista ou ao 

empreendedor, os procedimentos passarão a ser úteis: [2] seja na simulação de alternativas de 

projeto; [3] seja na tomada de decisão de projeto, ao se escolher a solução mais universal ou 

em busca de uma melhor relação custo-benefício. Uma vez legalizado, por um corpo técnico 

responsável e competente, e assumido por uma instituição de notoriedade pública, o 

procedimento pode servir como um instrumento para: [4] a aprovação ou refutação do projeto; 

[5] implantação de um selo de acessibilidade, classificando e descrevendo as condições de 

acesso do sistema; [6] cobrança, por parte da população, de condições adequadas de acesso. 

O procedimento parte da análise do sistema alvo, do seu cenário estabelecido, da 

caracterização dos seus usuários e da reunião dos indicadores com seus respectivos 

parâmetros. Sequem-se as etapas: 

• [A] Sistematização do objeto a ser avaliado: sistema-alvo, função/meta, ambiente do 

sistema, restrições ambientais e as variáveis dependentes e independentes. 

• [B] Análise das restrições e contribuições do cenário estabelecido sobre o sistema-alvo. 

• [C] Tipificação dos usuários por grupos, em função de suas necessidades especiais, para 

a realização das tarefas solicitadas para a utilização do sistema. 

• [D] Reunião e descrição dos indicadores quantitativos e qualitativos, com seus 

respectivos parâmetros de qualidade para cada grupo de usuário. 
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Uma vez compreendido o sistema, seu cenário e seus usuários, seguem-se os 

procedimentos de avaliação dos indicadores quantitativos de ordem dimensional. Esse 

conjunto de procedimentos é aqui denominado de Método do Espectro de Acessibilidade, na 

medida em que decompõe uma condição de acessibilidade em diferentes níveis para cada 

grupo de usuários tipificados, (Baptista et all., 2003). Esse método é mais bem descrito no 

ítem 8.5. Sequem as etapas: 

• [E] Construção das folhas de checagem, em planilhas eletrônicas, com os indicadores e 

parâmetros de qualidade para cada grupo, baseados em normas e observações.  

• [F] Checagem dos valores métricos do Sistema-Alvo, comparando-os com os valores 

prescritos. 

• [G] Avaliação, de 0 a 100, de cada indicador e ponderação dos resultados. 

• [H] Resultado parcial para cada grupo de usuários. 

• [I] Distribuição ponderada da pontuação, em função da representatividade estimada para 

cada grupo de usuários, como síntese da avaliação. 

 

Já que o Método do Espectro de Acessibilidade é quantitativo e dimensional, sugere-se 

uma análise complementar, em uma abordagem mais qualitativa, as condições dos demais 

indicadores são mapeadas: 

• [J] Mapeamento, avaliação e análise das condições de risco, situações de desconforto e 

perda da autonomia. 

 

Com base nos resultados obtidos e nas análises os procedimentos permitem: 

• [L] Avaliação pós-ocupação do Sistema – Alvo. (No caso do avaliador do ambiente 

construído) 

 

Uma vez convertidos em programa informatizado os procedimentos tem potencial para: 

• [M] Simulação de alternativas de projeto. (No caso do projetista) 

• [N] Seleção da solução mais universal e/ou, com base em orçamento, para atender cada 

requerimento de acessibilidade, a solução de melhor custo-benefício. (No caso do 

empreendedor). 
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8.1 Sistematização 

 

Segundo Novaes (1981), um modelo é a representação de um sistema ou de um de seus 

subsistemas. Essa representação pode ser realizada através de vários tipos de linguagem, seja 

matemática, lógica, gráfica, física etc. Desse modo, um modelo é um quadro simplificado da 

realidade, contendo, todavia, os elementos e relações de importância que existem no mundo 

real. Na aplicação de modelos, pode-se fazer uso de métodos precisos, que comprovam um 

determinado fenômeno, e métodos heurísticos, que o analisam.  

É proposto um modelo gráfico analítico que represente o sistema alvo com o seu 

ambiente, seus subsistemas, os sistemas contínuos, os sistemas paralelos e os sistemas 

concorrentes. Este modelo é inspirado na metodologia de abordagem sistêmica do Sistema 

Homem – Tarefa – Máquina de Moraes & Mont’Alvão (2000). Procura-se identificar a sua 

finalidade, os seus elementos mais relevantes, como eles se relacionam, e o que é necessário 

para o seu bom funcionamento. O sistema alvo do modelo é denominado de Antropovia, 

correspondente às estruturas de circulação de pedestres acessíveis no meio urbano. Desse 

modo, será possível visualizar e compreender a função das estruturas de circulação de 

pedestre, no contexto do ambiente construído, com suas estruturas de produção, reprodução e 

demais de circulação, e sob as influências do cenário estabelecido. 

O sistema é alimentado por pessoas e o que elas transportam, sejam crianças de colo, 

objetos pessoais ou mercadorias, apoiados sobre uma parte do corpo ou empurrados em carros 

de mão. Espera-se que, ao sair do sistema, as pessoas, junto com o que elas transportam, 

cheguem ao seu destino com conforto, autonomia e segurança. Portanto, a meta do sistema é 

que este seja uma rota acessível a todos, em qualquer condição. Para que isto seja alcançado, 

tem-se como requisitos: a educação ambiental da população, conforto ambiental, soluções 

acessíveis, sinalização adequada e a contribuição dos demais sistemas que interagem com o 

sistema alvo. Os resultados despropositados se traduzem em acidentes, desconfortos, perda de 

autonomia, constrangimentos, atrasos, prejudicando a qualidade de vida do cidadão e a 

competitividade e produtividade da economia urbana. O Sistema-alvo é composto de dois 

subsistemas: o subsistema físico, que se ocupa dos recursos materiais destinado a 

acessibilidade no espaço, e o subsistema informativo, que se ocupa dos significados dos 

recursos materiais destinados a orientação do usuário nesse espaço (ver Figura 8.1). 

Os princípios básicos de funcionamento que norteiam o sistema são o do Design 

Universal e Acessibilidade Universal. As disciplinas diretamente envolvidas com o sistema e 
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que contribuem para o seu desenvolvimento são: Ergonomia, Design industrial, Programação 

Visual, Arquitetura, Desenho urbano, Planejamento Regional, Transportes e Engenharia de 

Produção. 

As variáveis independentes indicam o que o sistema irá manipular, influenciando o seu 

desempenho e visando atender a meta. As variáveis dependentes fornecem os resultados 

positivos ou negativos da interação entre os componentes do sistema, permitindo sua 

realimentação. Em uma pesquisa ergonômica de cunho experimental, seria possível 

solucionar os problemas antes que eles se tornem mais graves, e aperfeiçoar a qualidade do 

sistema, através da avaliação do desempenho das variáveis dependentes, obtida pela 

manipulação das variáveis independentes, em um processo de uma melhoria contínua.  

Como variáveis independentes teríamos: 

• Dimensões físicas do espaço, (larguras, alturas, comprimento, inclinação,...) em função 

das características antropométricas dos usuários, inclusive os que possuem mobilidade 

reduzida; 

• Equipamentos e planejamento espacial, visando o conforto do ambiente (vegetação, 

anteparos, orientação,...), em função dos índices de conforto relativo à temperatura 

efetiva, aos níveis de iluminação e ao controle da poluição visual, sonora e do ar; 

• Mecanismos de informação (dispositivos visuais, auditivos e táteis), em função das 

capacidades preceptivas e cognitivas do usuário, inclusive os que possuem limitações; 

• Arranjo físico espacial (layout, planejamento da capacidade, distribuição, 

localização,...) em função dos fluxos, intensidade, usos e padrões comportamentais do 

usuário no ambiente; 

• Estética (formas, cores, padrões, acabamentos,...) em função das preferências culturais 

comuns e das pessoais declaradas; 

 

Como variáveis dependentes teríamos: 

• Avaliação dos índices fisiológicos, apresentados pelo usuário, tais como o consumo de 

oxigênio, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco a quantidade de suor; 

• Avaliação da quantidade, regularidade, desempenho e qualidade das atividades 

realizadas pelo usuário no sistema; 

• Quantidade de acidentes, sua freqüência e gravidade; 

• Avaliações subjetivas de conforto, segurança e fadiga; 
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• Confiabilidade do sistema em função da freqüência de resultados despropositados, dos 

tempos gastos, da qualidade e da satisfação do usuário; 

• Educação ambiental (campanhas informativas e valorização das estruturas, identidades e 

significados), em função de como o usuário percebe e interpreta a imagem da cidade. 

 

Neste presente trabalho, são adotados os parâmetros revistos na literatura e nas normas 

que já passaram por processos de experimentação. Portanto assume-se, com fins 

metodológicos, que os parâmetros encontrados são, de fato, os ideais. Tal suposição, por sua 

vez, não impede que futuras pesquisas experimentais sejam realizadas e que a literatura e as 

normas estejam em constante atualização. Porém, é com base nos dados atuais, que está sendo 

avaliado o quanto as variáveis independentes precisam ser manipuladas para atingir a meta de 

uma rota acessível.  

 

 

 
 

 

 

Figura 8.1: Modelagem do  sistema alvo 
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Educação ambiental, conforto 
ambiental, soluções acessíveis, 
sinalização e demais sistemas. 

Resultados despropositados: 
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de autonomia, constrangimentos, 
atrasos. 

Princípios básicos: 
Design Universal 
Acessibilidade Universal. 
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O sistema Antropovia, por sua vez, está inserido em um supra-sistema circulação 

urbana. A intenção é representar a Antropovia, num contexto dos encaminhamentos possíveis 

de serem realizados pelos usuários no seu dia a dia.  Desta forma, evidencia-se o papel das 

estruturas de circulação de pedestres no ambiente de circulação, configurado pela cidade. São 

identificados os sistemas consecutivos (os anteriores e os ulteriores do usuário assumir o 

papel de pedestre), os paralelos (que também realizam funções de circulação, porém com o 

usuário no papel de motorista ou passageiro) e os concorrentes (que não realizam a função de 

circulação, mas concorrem ao mesmo espaço), (ver Figura 8.2). 

 

 
Figura 8.2: Supra- Sistema Circulação. 

O sistema Edificação é um dos sistemas consecutivos à Antropovia. Podem funcionar 

como anteriores ou ulteriores a esta. Ou seja, o usuário pode sair da edificação e acessar a 

Antropovia ou sair desta e acessar a edificação. Este sistema representa os espaços de 
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permanência prolongada. A partir de Vasconcellos (2001), pode-se entende-los como sendo as 

estruturas de produção (distribuição, trabalho) como as fábricas, escritórios, comércio, 

serviço; e as estruturas de reprodução (biológica, social e cultural) como as residências, as 

escolas, serviços médicos, laçais de lazer e atividades sociais e políticas. Ao sair do sistema 

edificação o usuário troca um papel passivo, em relação ao trânsito (residente, visitante, 

consumidor, proprietário, trabalhador) para um papel ativo (pedestre, no caso da Antropovia 

ou passageiro e motorista, se acessar um terminal). 

O Sistema Terminal é o outro sistema consecutivo a Antropovia e, em alguns casos, ao 

sistema edificação. Este representa os pontos onde o usuário inicia a troca do papel de 

pedestre para o de passageiro ou motorista, ao acessar um meio de transporte mecanizado ou 

motorizado. Representam desde espaços demarcados com simples sinalizações a grandes 

construções, como exemplo: os estacionamentos particulares ou públicos, os pontos de 

ônibus, as estações de metrô ou trem, os portos, helipontos, aeroportos e demais terminais 

urbanos. No caso de construções, se diferenciam do Sistema Edificações por serem espaços de 

natureza transitória. Nas edificações que possuem uma ligação direta com um Sistema 

Terminal como, por exemplo, um estacionamento coberto, o usuário pode passar de um papel 

passivo para um ativo, em relação ao trânsito, sem assumir o papel de pedestre. 

O Sistema Vias é um sistema paralelo ao da antropovia, representa os demais espaços 

de circulação destinados a meios de transporte específicos. São eles as autovias, as ferrovias, 

as hidrovias, as aerovias e demais vias urbanas. O usuário assume o papel de passageiro ou 

motorista e transcorre um percurso entre dois Sistemas Terminais. Materializados no espaço é 

comum conflitos entre o Sistema Vias, principalmente as autovias, com o Sistema 

Antropovia. Deixando de ser um sistema paralelo e atuando como um concorrente ao mesmo 

espaço, como no caso das faixas de pedestre sobre o leito carroçável. 

Sendo assim, um usuário saindo de casa ao trabalho utilizando um transporte coletivo 

adotaria um encaminhamento que pode ser representado com a ajuda do modelo-gráfico 

proposto. Sairia de um [1] Sistema Edificação (residência), onde possui o papel de residente. 

Acessaria o [2] Sistema Antropovia, no papel de pedestre, para chegar em um [3] Sistema 

Terminal (ponto de ônibus). Após uma espera, acessaria um meio motorizado (ônibus), 

assumindo o papel de passageiro. Este meio utiliza um [4] Sistema Vias (autovias), e o levaria 

até um outro [5] Sistema Terminal. Neste ponto o usuário voltaria a acessar o [6] Sistema 

Antropovia e assumir o papel de pedestre, até chegar ao [7] Sistema Edificação de destino 

(trabalho). 



Capítulo 8                                                                    Procedimentos Metodológicos Adotados. 

 - 103 - 

O Sistema Circulação confronta-se com diversos outros Sistemas Concorrentes 

presentes no ambiente, que consomem espaços urbanos, porém não possuem a função de 

circulação. Os sistemas concorrentes representam as infra-estruturas, serviços urbanos e 

eventos transitórios, destacados no item 6.7. A qualidade de vida e a economia urbana 

dependem, em grande medida, da existência e do correto funcionamento de muitos desses 

sistemas concorrentes. Estes interagem constantemente com o Sistema Antropovia 

contribuindo indiretamente para o seu desempenho, porém podem se converter em barreiras 

urbanísticas ao concorrer ao mesmo espaço. A idéia é que o projeto de uma Antropovia esteja 

compatibilizado com os projetos das concessionárias de infra-estrutura e serviços de modo a 

minimizar os conflitos. 

Todos esses sistemas estão sob a influência de condições já estabelecidas, que 

conformam um cenário aqui denominado de Ambiente do Sistema. Essas condições são as 

comentadas do item 6.1 ao 6.6. Resultando em seis faces do Ambiente do sistema: a 

ambiental urbana, a regional, a morfológica, a cultural, a legal e a sócio-econômico/ 

tecnológico (ver Figura 8.3). Essas parcelas do ambiente interagem umas as outras resultando 

num cenário complexo de contribuições e restrições ao Sistema Circulação. 

 

 

 
 

Figura 8.3: Ambiente do Sistema 
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8.2 Análise do Cenário Estabelecido e dos seus Sistemas Concorrentes 

 

Antes de partir para a avaliação da estrutura de circulação, propõe-se uma análise do 

cenário estabelecido e dos seus sistemas concorrentes à acessibilidade do pedestre. O objetivo 

é identificar quais são os conflitos, exigências e restrições, impostos pelo cenário, que 

necessitam serem superados ou minimizados, bem como as vantagens e potencialidades que 

necessitam serem valorizadas, visando melhores condições de acessibilidade, conforto, 

segurança e autonomia do pedestre. 

 

8.2.1 O cenário estabelecido 

 

Os aspectos a serem analisados são os descritos no capítulo 6: as condições ambientais 

urbanas, regionais, morfológicas, culturais, legais e sócio-econômicas-tecnológicas. Como foi 

visto, estes aspectos estão interligados e influenciam-se mutuamente conformando um cenário 

complexo, onde se encontra uma determinada estrutura de circulação de pedestre. Alguns 

aspectos possuem uma influência nacional ou regional, outros são resultantes de 

características especificas da localidade. Nesses últimos, a análise deve ater-se a conhecer o 

cenário imediato a essa estrutura. Na Tabela 8.1, são levantadas algumas questões a serem 

respondidas para nortear a análise e atingir seus objetivos. Não se trata de um questionamento 

padronizado, podendo ser alterado, acrescentado ou reduzido em função de cada caso. 

 

Tabela 8.1: Exemplos de questões para a análise do cenário estabelecido. 

Análise do cenário 
Aspectos Fatores Questões a identificar 

Bioclima - Influência do clima, luz, som, cor? 
- Insolação, ventilação, umidade? 
- Base, fronteira e entorno? 
- Reflexão e absorção dos materiais? 

Eventos - Histórico, freqüência e gravidade da ocorrência de eventos 
derivados de forças da natureza? 
- Período de retorno dos cursos de água? 
- Precipitação pluviométrica? 

Ambientais 
urbanas 

Geofísica - Composição do solo? 
- Topografia, hidrografia e vegetação (Cartas temáticas locais)?

Regionais 
(Planejamento) 

Uso - Qual a finalidade dos imóveis da área, produção (industria, 
comercio,...), ou reprodução (residências, escolas, hospitais,...)? 
- Existem atividades que coloquem em risco o conforto e a 
segurança do pedestre (geradoras de ruído, poluição, utilizam 
produtos químicos ou inflamáveis)? 
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Ocupação - Taxa de ocupação, solo natural, coeficiente de utilização, 
gabarito, recuos, afastamentos? 
- Acesso de veículos, cargas, gás e lixo? 
- Quantidade de vagas para veículos exigidas? 

Densidade - Fluxo de veículos e pedestres relacionados à hora e o dia? 

 

Transporte - Planejamento e disponibilidade de linhas do sistema de 
transporte coletivo? 

Estruturas e 
Imageabilidade 

- Vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos?  
- Capacidade da morfologia do ambiente de evocar imagens? 

Morfológicas 
(Apreensão e 
resposta a 
forma) 

Fenomenologia - Comportamento ambiental frente à morfologia do ambiente? 
- Formas de apropriação dos espaços de circulações públicas 
por residentes proprietários e comerciantes? (fenômenos 
existenciais: territorialidade, privacidade, identidade e ambiência). 

Comportamentos - Influências à acessibilidade provocadas por ações individuais, 
manifestações coletivas, hábitos populares e demais eventos 
derivados da cultura (religião, costumes, valores, princípios,...) de 
grupos representativos da sociedade? 

Patrimônio - Laços culturais da população com um elemento ou localidade 
conformando um patrimônio histórico, artístico ou natural? 

Culturais 

Educação 
ambiental 

- Capacidade da população de controlar a qualidade da 
percepção ambiental? 
- Amadurecimento da população para com as questões 
ambientais urbanas?  

Normas - Parâmetros técnicos de acessibilidade considerados ideais 
por instituição e profissionais competentes? 
- Os projetistas interpretam corretamente as diretrizes da 
norma? 

Legislação - Prima pelos direitos humanos e pela equiparação de 
oportunidades? 
- Legaliza as normas técnicas? 
- Incentiva e cobra melhorias de acessibilidade? 
- Penaliza infratores? 

Legais 

Aplicação - A legislação é aplicada e aplicável na prática? 
- São realizadas fiscalizações pelas autoridades responsáveis?

Renda - Nível da renda familiar da população usuária? 
- A população possui condições financeiras para uso do 
transporte particular e ou público? 
- Há desigualdades sociais? Estas se traduzem em conflitos 
(crimes, medos, preconceitos,...)? 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano (educação, renda e 
saúde) como parâmetro da qualidade de vida local? 

Sócio-
econômicas e 
tecnológicas 

Ciência e 
Tecnologia 

- Acesso a tecnologias e materiais de ponta para construção 
civil? 
- Incentivo a pesquisa e desenvolvimento de produtos, 
materiais, técnicas construtivas e procedimentos metodológicos 
de análise e avaliação em favor da acessibilidade urbana? 

  

Existem técnicas, metodologias e fontes de consulta apropriadas para responder aos 

questionamentos de cada um desses fatores. Cabe ao analista, com base nos seus 

conhecimentos, identificar quais técnicas podem trazer as informações mais relevantes sem 

desviar-se do objetivo central da análise.  

Muitos dados relativos a questões climáticas e geofísicas da região terão que ser 

coletados em órgãos competentes e especializados, o que não dispensa a análise e medições 
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das condições locais. Sugere-se a construção de fichas bio-climáticas do espaço urbano 

(Romero, 2001) e de aferições relacionadas à ambiência urbana (Mascaró, 1996), como a 

temperatura efetiva, o som e a insolação. Constatada a importância de medições precisas, 

deve-se recorrer ao uso de instrumentos e técnicas apropriadas, executadas por profissionais 

qualificados. 

Consultas à população usuária podem trazer importantes informações quanto às 

preferências declaradas, valores culturais, educação ambiental, apreensão do espaço, 

demandas por serviços e identificação de situações de insegurança e desconforto. Como 

sugestão podem ser utilizados questionários, entrevistas, observações e registros 

comportamentais, técnicas de mapas mentais (Lynch,1999) e passeios acompanhados (Bins 

Ely et all., 2002)  

As legislações federais, estaduais e principalmente as municipais contemplam as 

informações relevantes sobre as questões da acessibilidade (atribuições, responsabilidades, 

multas,...), do uso e ocupação do solo, e da conformação de edificações e instalações. Além 

disso, são elas que possuem o poder de legalizar as normas técnicas de acessibilidade (NBR-

9050, 2003). Deve-se analisar nas legislações e nas normas não só a constatação de direitos e 

deveres, mas também se estes estão sendo aplicados e se são realmente aplicáveis. 

Dados estatísticos fornecem informações essenciais sobre a caracterização sócio-

econômica da população. Contribuem, também, para identificar demandas de necessidades 

especiais, no caso da presença de idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiência. Os 

dados locais, desde que confiáveis, devem ser privilegiados. Mas, não devem ser as únicas 

fontes para a constatação de conflitos sociais. Entende-se que estes conflitos são complexos e 

estão associados a diversos aspectos como os culturais, morfológicos e até ambientais. 

 

8.2.2 Conflitos com os Sistemas Concorrentes 

 

De forma complementar, a análise dos aspectos do cenário estabelecido é sugerida uma 

análise dos conflitos relacionados à infra-estrutura, destinada à acessibilidade do pedestre com 

as destinadas aos outros veículos e demais infra-estruturas e serviços urbanos. Entende-se que 

uma situação conflituosa surge quando dois interesses relevantes e necessários concorrem 

entre eles para se afirmarem.  Sob esse ponto de vista, destacam-se alguns conflitos comuns: 

• Mobiliários urbanos que prestam serviços X acessibilidade do pedestre – lixeiras, 

bancos, placas de sinalização, guaritas de segurança, telefones públicos, caixas de 
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correios, fontes públicas, entre outros, exercem função importante para a sociedade 

inclusive complementar a acessibilidade, mas se mal localizados constituem barreiras 

urbanísticas. 

• Infra-estrutura urbana X acessibilidade do pedestre – postes de eletricidade e de 

iluminação pública, centrais telefônicas, galerias de drenagem, hidrantes de incêndio e 

demais infra-estruturas cujo projeto não foi compatibilizado com as necessidades de 

circulação do pedestre. 

• Vegetação X acessibilidade do pedestre – Raízes expostas danificando as calçadas, 

copas baixas, arbustos espinhosos e a má localização nas calçadas são resultados da 

desconsideração dos projetos paisagísticos e de intervenções de leigos, da função 

circulação dos espaços públicos. 

• Velocidade e tempo dos motoristas X conforto e segurança na travessia do pedestre 

– travessias ao mesmo nível, separadas por tempo privilegiam o pedestre, travessias em 

mudança de nível, como por passarelas, privilegiam os motoristas. 

• Apropriação da calçada pelo proprietário do lote X função social de circulação 

pública – o proprietário pode ter o interesse de harmonizar o design da calçada com a 

sua edificação, de favorecer o acesso de veículos particulares, de permitir carga e 

descarga de materiais e mercadorias, de utilizar o espaço como canteiro de obras e 

depósito de materiais em construções e reformas. A forma como é tratado o lixo e o gás 

podem, inadvertidamente, expor o transeunte a situações desagradáveis. Por outro lado, 

esse espaço possui uma função social, pessoas dependem dele para acessar suas casas, 

equipamentos e serviços de transporte públicos. 

• Comércio informal X acessibilidade do pedestre – Ocupação desordenada dos 

comerciantes, com barracas, quiosques e carros, dos espaços de circulação dos 

pedestres, constituindo barreiras e expondo ao barulho, insalubridade e riscos de 

acidentes. 

 

Diversos outros conflitos podem ser identificados em casos específicos. Almeida 

(1995), associa a análise dos conflitos aos fenômenos existenciais do espaço: territorialidade, 

identidade, privacidade e ambiência. Esta associação permite analisar os conflitos decorrentes 

da apropriação espacial. Pode-se analisar os conflitos entre os usuários que estão apenas de 

passagem e aqueles que se apropriam do espaço urbano tendo-o como um ambiente de 

permanência prolongada. 



Capítulo 8                                                                    Procedimentos Metodológicos Adotados. 

 - 108 - 

 

8.2.3 Interpretação Subjetiva 

 

Estas análises contribuem para distinguir entre o que é uma deficiência ou mérito da 

estrutura, do que é uma deficiência ou mérito do seu cenário. O cenário conforma o ponto de 

partida de um caminho, cujo destino é o design universal, bem como as limitações que 

impedirão a acessibilidade plena por maior que sejam os esforços empreendidos. Este ponto 

pode estar mais próximo ou afastado. As distâncias a serem percorridas são entendidas como 

os esforços possíveis e necessários para atingir a maior condição de acessibilidade capaz de 

ser alcançada. Assim, a intenção é avaliar, de forma mais justa, os esforços empenhados a 

favor da acessibilidade, pelos responsáveis pelo projeto e manutenção das estruturas de 

circulação.  

A Figura 8.4 dá uma interpretação subjetiva para a análise de dois cenários hipotéticos. 

Num primeiro, o ponto de partida está mais favorável para se buscar um Design Universal e 

as limitações impostas pelo cenário são menores, permitindo uma aproximação. No segundo, 

o ponto de partida está mais longe, e os esforços possíveis de serem empreendidos naquele 

cenário, ainda assim não serão suficientes para atingir um Design Universal. 

 

 

Figura 8.4: Interpretação subjetiva para a análise do cenário. 

8.3 Tipificação dos Usuários Segundo suas Necessidades Especiais 

 

Diante do objetivo de promover a acessibilidade, e de forma universal, visando atender 

um maior número possível de pessoas, torna-se necessário conhecer cada usuário 

individualmente. É importante identificar: suas dificuldades pessoais para a realização da 

Cenário 01 

Cenário 02 

Design 
Universal

Situação do 
cenário 

Esforços possíveis de serem 
empreendidos no Sistema Antropovia 

Limitações do 
cenário

Restrições Contribuições Ponto de partida Ponto de Limite 
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tarefa; suas necessidades específicas e seus requerimentos quanto à qualidade do ambiente 

construído, de modo que, ao intervir no espaço seja possível minimizar suas desvantagens e 

maximizar suas capacidades residuais. No entanto, a descrição individual de cada usuário é 

inviável e não é objetivo da pesquisa avaliar o desempenho das pessoas, e sim o do espaço. 

É proposta, então, uma tipificação dos usuários segundo suas necessidades especiais. A 

tipificação se justifica a partir da constatação que uma mesma condição de acessibilidade 

afeta de forma distinta, pessoas que possuem capacidades e limitações diferenciadas. Com a 

tipificação torna-se possível sintetizar as especificações necessárias que um projeto deve 

conter para atender os requerimentos de cada conjunto tipificado de usuários. Essas 

especificações servirão para a avaliação do nível de acessibilidade para cada tipo. Desse 

modo, podem-se fazer importantes análises, identificar os tipos mais afetados e agir sobre 

esses, visando um Design o mais Universal possível. 

A tipificação não partiu de fatores como gênero, idade ou renda. É reconhecido que 

fatores dessa ordem são importantes em uma abordagem de caráter mais sociológico 

(Vasconcellos, 2000 e 2001). Porém o interesse, neste momento, é de um caráter mais 

funcional do que se refere à superação de dificuldades motoras, sensoriais e mentais para a 

realização de uma tarefa específica. Acrescenta-se o fato de que estas dificuldades podem até 

ser mais comuns em seguimentos definidos por esses fatores sociológicos, mas estão 

presentes em todos. 

Também, não foram utilizadas classificações e definições oficiais de deficiências 

portadas por pessoas. Entende-se que qualquer usuário pode encontrar-se numa situação de 

desvantagem tão grave quanto a de um deficiente, sem ser considerado oficialmente como tal. 

Vanderheiden (1990), destaca que não existe uma linha clara entre as pessoas classificadas 

com “deficientes” e as que não são. A distribuição de uma habilidade para uma determinada 

destreza seria mais uma função contínua do que uma dicotomia hábil ou não hábil. Desse 

modo, haveria um pequeno número de pessoas com habilidades elevadas, um grande número 

com habilidades moderadas e no outro lado um pequeno número com baixas ou nenhuma 

habilidade. O autor ainda lembra que cada aspecto das habilidades tem uma distribuição 

especifica. Assim, uma pessoa com baixa habilidade em uma função, poderia ter uma alta 

habilidade em outra. Os indivíduos estariam distribuídos em diferentes posições dependendo 

da habilidade aferida.  

Soares (1998), enfatiza a distribuição dos usuários de acordo com níveis de deficiência 

como sendo uma pirâmide, onde na base estariam as pessoas que não são deficientes, no meio 
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as pessoas com deficiências leves, como os idosos que necessitam de alguma tecnologia de 

assistência, e no topo da pirâmide estaria as pessoas com deficiências severas (ver Figura 8.5). 

 

 
Figura 8.5: Representação dos usuários de acordo com os diversos níveis de deficiências. Fonte: Soares 

(1998). 

Diante da necessidade de uma tipificação, parte-se do princípio de que todo usuário 

estaria compreendido em uma escala gradativa, entre o usuário com as maiores habilidades 

pessoais e o usuário com os maiores comprometimentos para a realização da tarefa (rever 

Figura 2.1). Seguindo este princípio, a escala da Figura 8.6 está dividida em quatro partes 

iguais, cada uma podendo conter uma porcentagem diferente e variável de usuários. Portanto, 

não são linhas fixas. Dentre estes usuários existe um conjunto de usuários que não 

apresentam, naquele momento, dificuldades significativas para execução da tarefa, sejam elas 

de ordem física, sensorial ou cognitiva. Estes compõem o primeiro seguimento da escala e 

necessitam de menos requerimentos do ambiente construído (acessibilidade, conforto e 

segurança). O segundo seguimento já apresenta leves dificuldades para realizar a tarefa e além 

de requerimentos mínimos necessitam de melhores condições ambientais. O terceiro 

seguimento apresenta moderadas dificuldades e, conseqüentemente, maiores requerimentos 

ambientais. O último seguimento possui severas e específicas dificuldades para cumprir a 

tarefa. Tais dificuldades exigem, além de todos os requerimentos de acessibilidade, conforto e 

segurança, outros parâmetros específicos, em função de um severo comprometimento físico, 

sensorial ou cognitivo, permanente ou temporário que o individuo apresente naquele 

momento. 
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Figura 8.6: procedimento para tipificação dos usuários. 

Destaca-se que a avaliação da dificuldade de um usuário para realizar a tarefa leva em 

conta que: 

• O usuário pode estar apoiado ou não por um ajuda técnica que o auxilie na tarefa, desde 

um tênis a uma cadeira de rodas, portanto é avaliado o sistema usuário + tecnologia de 

assistência. Quanto maior a ajuda prestada por esta tecnologia, o usuário pode mudar 

para um outro grupo ou seguimento que exija menores requerimentos. Da mesma forma, 

se um usuário considerado hábil num determinado momento tiver algum impedimento 

momentâneo pode migrar para outro grupo que exija maiores requerimentos. Sendo 

assim, usuários podem migrar de um grupo para outro. Como exemplo, um usuário do 

1° grupo ao carregar um certo volume, ocupando os braços e/ou obstruindo 

parcialmente a visão, passa a ter leves dificuldades e requerer as mesmas condições que 

um do 2° grupo, portanto, a tipificação é dinâmica. Devido a essas características, torna-

se inviável a obtenção de uma representatividade estatística de cada seguimento da 

tipificação, podendo ser apenas estimada. Essa estimativa, apesar de imprecisa, 

contribui para a análise da acessibilidade (ver item 8.5). 

• Dentro de um mesmo seguimento, existem pessoas com semelhantes, mas diferentes 

habilidades e requerimentos espaciais, mas, por se tratar de um espaço de uso público, 

as necessidades serão investigadas de uma forma geral para todo um seguimento. O 

ideal seria que houvesse tantos seguimentos quanto o número da população investigada, 

representando os usuário individualmente. Mas, isto inviabilizaria as analises. Assume-

se que esta é uma limitação metodológica. Porém, sempre que houver oportunidade, 

Usuário 

 Maior habilidade para 
cumprir a tarefa 

Maior comprometimento 
para cumprir a tarefa 

X% sem dificuldades 
aparentes 

Y% com leves 
dificuldades 

Z% com moderadas 
dificuldades 

W% com severas e 
específicas dificuldades

Requerimentos mínimos de 
acessibilidade, conforto e segurança.

Requerimentos máximos e específicos 
de acessibilidade, conforto e segurança.

Ambiente
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deve-se considerar as habilidades e requerimentos de um maior número de seguimentos, 

de modo a obter uma avaliação das condições de acessibilidade mais realista e 

detalhada. 

 

A partir de considerações dos autores deste trabalho e adaptações dos estudos de 

Ubierna (1997), Malet & Lloveras (1999) e Tortosa et all. (1997), foi composta a tabela 8.2, 

que propõe uma tipificação dos usuários, segundo suas necessidades específicas para 

realização da tarefa do pedestre. Os usuários foram locados em 4 grupos em função de 

possuírem dificuldades e requerimentos ambientais semelhantes para os espaços de circulação 

de pedestres. O 4° grupo, por possuir necessidades severas e especificas, foi dividido em 7 

subgrupos para poder ter uma analise e avaliação mais precisa para cada caso. Esta tipificação 

não tem o intuito de ser fixa. Se for constatada a necessidade, dois tipos próximos podem se 

unir, simplificando a avaliação, ou um tipo pode ser subdividido, tornando a avaliação mais 

detalhada. 

 

Tabela 8.2: Tipificação dos usuários. 

Tipos de 
usuários 

Identificação dos usuários Dificuldades 

1. Sem 
dificuldades 

Adultos; jovens; saudáveis. As comuns a natureza humana. 
(considerando condições “ideais”). 

2. Dificuldades 
leves 

Crianças de 6 a 12 anos; pessoas com mau 
condicionamento físico; usuários com salto 
alto; usuários carregando crianças de colo, 
ou pequenos volumes. 

Maior exposição ao desconforto, 
insegurança e fadiga. 
 

3. Dificuldades 
moderadas 

Obesos; analfabetos; alcoolizados; 
estrangeiros; pessoas de estaturas 
extremas; idosos com desvantagens leves; 
gestantes em estado avançado; crianças 
de 2 a 6 anos; usuários com carrinhos de 
bebê, de compras, ou carregando grandes 
volumes; visões parciais; pessoas com 
membros inferiores levemente lesionados. 

Maior exposição ao desconforto, 
insegurança e fadiga; maior cuidado 
com a integridade física; certa 
dificuldade de manobra, vencer 
desníveis, alcance, controle e 
percepção. 

4. Dificuldades 
severas e 
específicas 

  

4.1 Mobilidade 
- Cadeira de 
rodas 

Usuários de cadeiras de roda: 
Paraplégicos; hemiplégicos; amputados 
membros inferiores; idosos; enfermidades 
(pólio, artrite, artrose, distrofia, esclerose, 
etc.); malformação. 

Manobras; vencer desníveis; 
controle e manipulação; equilíbrio; 
alcance. 
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4.2 Mobilidade - 
Ambulantes 

Usuários ou não de muletas, próteses e 
andadores ou outros aparatos ortopédicos: 
Marcha lenta; insuficiência cardíaca ou 
respiratória; hemiplégicos; amputados 
membros inferiores; cansam com 
facilidade; idosos com comprometimento. 

Percorrer longas distâncias; vencer 
desníveis; controle e manipulação; 
equilíbrio; alcance; resistência física; 
dificuldade para dobrar os joelhos; 
dificuldade para manter-se 
verticalmente; dificuldades 
respiratórias. 

4.3 Membros 
superiores 

Limitada flexibilidade, sensibilidade, 
mobilidade rotacional, tensão muscular; 
membros curtos; amputados membros 
superiores.  

Alcance manual; controle e 
manipulação; utilização de 
mecanismos de acionamento; de 
apoiar-se. 

4.4 Cognitiva Padrão intelectual reduzido; limitação 
Psíquica. 

Interpretação de códigos; 
entendimento da tarefa; percepção 
espacial. 

4.5 Audição / 
Fala. 

Não podem escutar mensagens; só 
escutam por amplificação; dicção de 
palavras. 

Alcance de informações sonoras; 
percepção do espaço; percepção do 
perigo; comunicação; sensação de 
isolamento. 

4.6 Visão Não conseguem enxergar; reduzido campo 
visual; sensibilidade à luz ou a falta de luz. 

Alcance visual de obstáculos e 
informações; percepção do espaço; 
percepção do perigo. 

4.7 Múltipla Possuem duas ou mais desvantagens 
severas, 
Ex: Tetraplégicos (4.1/4.3); não enxerga e 
usa muletas (4.2/4.6)... 

Considera-se todas anteriores 
Necessitam constantemente da 
ajuda de terceiros. 

 

A tipificação dos usuários, por seguimentos, não tem o objetivo de tornar um ambiente 

adaptado a um único grupo de pessoas. A adaptação de um ambiente deve conter soluções que 

atendam a todos os grupos, garantindo o princípio primeiro do Design Universal, o do uso 

eqüitativo. Na geração de alternativas, deve-se levar em conta que: 

• Ao atender uma necessidade específica de um grupo com maior comprometimento, o 

conforto e segurança de outros grupos podem ser maximizados. Ex: ao dimensionar 

uma largura livre adequada para uma cadeira de rodas, maximiza a largura livre 

necessária para outros grupos; 

• Ao atender uma necessidade específica de um grupo, o conforto e segurança de outros 

grupos podem ser prejudicados. Ex: o piso táctil é essencial para a orientação de pessoas 

com deficiência visual, mas pode prejudicar o conforto do usuário de cadeira de roda, 

devido à trepidação. Nessas situações, deve-se adotar soluções de compromisso, 

privilegiando o seguimento que estará exposto a maior dificuldade. 

 

Ressalta-se que a tipificação dos usuários, aqui proposta, está dirigida à tarefa de 

mobilidade nas estruturas de circulação de pedestres, que é composta por atividades 

específicas em um ambiente específico. Não deve, portanto, ser aplicada na integra em outras 

tarefas com características e em ambientes diversos. Adverte-se que esta tipificação possui 
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uma finalidade apenas metodológica para um projeto que visa a inclusão social do cidadão 

independente de suas desvantagens físicas, sensoriais ou psíquicas e que, de forma alguma, 

deve ser utilizada como um instrumento de segregação da população em grupos funcionais.  

 

8.4 Reunião e Descrição dos Indicadores 

 

Com fins metodológicos foram identificados e selecionados indicadores de 

acessibilidade a serem aferidos e analisados para posterior avaliação. Mais uma vez, este 

procedimento é flexível podendo o número de indicadores ser acrescido ou reduzido pelo 

avaliador, desde que mantida a coerência. Os indicadores são voltados para a avaliação de 

barreiras físicas urbanísticas, incluindo as sinalizações, servindo para o Método do Espectro 

de Acessibilidade descrito no item 8.5. Os Valores de certos indicadores são obtidos por 

simples medições, estes estão descritos na Tabela 8.3. Outros indicadores são compostos por 

sub-indicadores relacionados entre si, alguns de natureza qualitativa, descritos na Tabela 8.4. 

 

Tabela 8.3: Indicadores simples para o Método do Espectro de Acessibilidade. 

Indicadores Descrição 

SLC 
Superfície Livre Conforme Medida em centímetros da superfície livre conforme o seu projeto 

no sentido transversal ao deslocamento. Consideram-se fatores de 
impedância e de densidade. 

LL 
Largura Livre Medida em centímetros da largura livre de obstáculos, no sentido 

transversal ao deslocamento. Consideram-se fatores de 
impedância e de densidade. 

AL Altura Livre Medida em centímetros da altura livre de obstáculos aéreos. 

DS 
Desnível Simples Medida em centímetros da altura de um desnível isolado no 

sentido do deslocamento. Para mais de um desnível consecutivo 
tratar como Desnível Composto (DC). 

ILS 

Inclinação Longitudinal 
Simples 

Relação, em porcentagem, entre a altura e o comprimento da 
superfície, no sentido longitudinal ao deslocamento. Valido para 
desníveis máximos de 20 cm, se maiores, aplica-se a inclinações 
inferiores a 5%. Caso contrário, tratar como Inclinação Longitudinal 
Composta (ILC). 

IT 
Inclinação Transversal Relação, em porcentagem, entre a altura e o comprimento da 

superfície, no sentido transversal ao deslocamento. Em DC e ILC 
tratar como sub-indicador. 

DM 
Diâmetro de Manobra Medida em centímetros do diâmetro livre para manobra de cadeira 

de rodas em caso de necessidade de mudança de direção. Não se 
aplica com DC e ILC. 

JG Juntas e Grelhas Medida em centímetros do espaço de juntas e grelhas no sentido 
longitudinal ao deslocamento. 
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Tabela 8.4: Indicadores compostos para o Método do Espectro de Acessibilidade. 

Indicadores Descrição 
 Desnível Composto Valido para dois ou mais desníveis simples consecutivos.  

P Piso Medida em centímetros do piso do degrau. 
E Espelho Medida em centímetros do espelho do degrau. 

RPE Relação Piso-
Espelho 

Relação entre o piso e o espelho (P+2E) em centímetros 

N Numero de 
Espelhos 

Quantidade de espelhos consecutivos em um lance contínuo. 

GP Giro do Patamar Medida em centímetros do raio de giro inscrito no patamar. 

DC 

AP Aderência do Piso. Avaliação comparativa aos parâmetros, para as características dos 
materiais e conformidade de faixas antiderrapantes.  

 
Inclinação 
Longitudinal 
Composta 

Válido para desníveis maiores que 20 cm, com inclinações 
superiores a 5%. 

IL Inclinação 
Longitudinal 

Relação, em porcentagem, entre a altura e o comprimento da 
superfície no sentido longitudinal ao deslocamento. 

DMS Desnível Máximo 
por Seguimento 

Medida em centímetros da altura do desnível máximo de cada 
seguimento da rampa 

GB Guia de 
Balizamento 

Medida em centímetros da altura da guia de balizamento; 

GP Giro do Patamar Medida em centímetros do raio de giro inscrito no patamar. 

ILC 

AP Aderência do Piso. Análise das características dos materiais e conformidade de faixas 
antiderrapantes.  

 Corrimões Válido quando DC ou ILC é aplicado. 

AA Altura do Apoio Medida em centímetros da altura, do piso ao eixo do corrimão, ou 
do piso à extremidade do anteparo. 

DA Distância entre 
Apoios 

Medida em centímetro entre os eixos de dois apoios laterais. 

DP Diâmetro de Pega Medida em centímetros do diâmetro de pega do apoio. 

A Afastamento Medida em centímetros do afastamento do corrimão para a parede 
ou outro obstáculo 

QA Qualidade do Apoio Análise das características do material, da resistência e da 
conformidade dos apoios laterais. 

C 

Pr Prolongamento Medida em centímetros do prolongamento do apoio após o término 
e antes do início dos DC e ILC 

 
Acionamento 
manual 

Válido quando houver acionamento de dispositivos manuais para 
permitir um acesso (Ex: manípulos e comandos para abertura de 
portões e acionamento de sinal de pedestre).  

AD Altura de 
Dispositivos 

Medida em centímetros da altura, do piso ao eixo, do dispositivo. 

AM 

M Manipulação Análise da conformidade dos comandos, possibilidade de 
aproximação do usuário e tipo de acionamento ou de pega. 

 Superfície Regular Avalia a regularidade da superfície, de acordo com o projeto 
original. 

SI 

Superfície entre 
irregularidades 

Medida média, em centímetros, da superfície entre duas 
irregularidades (juntas, intervalos). São consideradas 
irregularidades que se sobressaem ou se distanciam a partir de 
1cm. 

DI Dimensão da 
irregularidade 

Medida média, em centímetros, do espaçamento e/ou altura das 
irregularidades. 

AS Acomodação 
Superficial 

Análise da acomodação do material com o peso 

SR 

T Trepidação Análise da trepidação com o movimento 
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Sinalização Visual Avalia a presença ou não de sinalizações visuais desde que sejam 

necessárias e venham a contribuir com a acessibilidade, o conforto 
e a segurança do usuário. 

CFT 
Conformidade da 
Faixa de Travessia 

Analisa a conformidade da faixa demarcada para pedestres, em 
travessias ao leito carroçável das vias. Avalia-se a localização, a 
largura em função da densidade e a manutenção. 

DV Distância para 
Visualização 

Medida em centímetros entre a projeção da sinalização e o ponto 
médio de visão do usuário 

ASV Altura da 
Sinalização Visual 

Medida em centímetros da altura da sinalização visual do eixo ao 
plano do piso do usuário 

CV Cone de Visão Verificar se a relação entre DV e ASV está no cone de visual do 
usuário. 

TO Textos de 
Orientação 

Análise da redação, representação e dimensionamento de letras e 
números. 

FO Figuras de 
Orientação 

Análise da representação, dimensionamento e composição da 
figura. 

L Legibilidade Análise da iluminação e do contraste da cor entre figura ou texto e 
o fundo. 

SV 

SI Símbolo 
internacional 

Identificar a presença de uso de Símbolos Internacionais de 
Acesso. 

 Sinalização Sonora Avalia a presença ou não de sinalizações Sonoras que advirtam 
sobre uma condição insegura ao usuário. 

IA 
Identificação de 
Alarmes 

Identificar a existência de alarmes sonoros, associados à 
sinalização visual em entradas e saídas de veículos e em 
travessias ao leito carroçável. 

SS 

CA Condições do 
alarme 

Analisar a intensidade, freqüência e intermitência do som. 

 Sinalização Tátil. Avalia a presença ou não de sinalizações táteis de advertência a 
riscos ou direcionais. 

ITI 
Identificação Tátil 
de Informações. 

Identificar se as informações em texto ou gráficas possuem 
alternativas em braile ou em relevo, bem como a avaliação das 
condições de aproximação e de usabilidade. 

STD Sinalização Tátil 
Direcional 

Identificar a presença e analisar a conformidade e a necessidade 
de sinalizações táteis direcionais. 

ST 

STA 

Sinalização Tátil de 
Alerta 

Identificar a presença e analisar a conformidade e a necessidade 
de sinalizações táteis de alerta. Destaque a sinalização de 
desníveis, mudanças de direção, de inclinação e a proximidade de 
objetos suspensos. 

 

Exemplos de como os indicadores simples podem ser aferidos estão representados 

graficamente na Figura 8.7. A determinação da Superfície Livre Conforme (SLC) e da 

Largura Livre (LL) considera fatores de impedância. Os fatores devem ser fixos e 

criteriosamente aplicados para a uniformização e comparação dos resultados finais. Os fatores 

de impedância podem ser, por exemplo, os descritos na NBR 9050 (Ver Formula (1), item 

5.1). A diferença entre estes dois indicadores é que havendo uma irregularidade apenas na 

superfície, o SLC é reduzido, enquanto o LL não sofre alteração.  
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Figura 8.7: Exemplos para aferição dos indicadores simples 

Cada grupo de usuários tipificados possui certas dificuldades para a realização da tarefa, 

capacidades residuais para serem valorizadas e requerimentos do ambiente de circulação para 

torná-lo acessível, ou pelo menos, aceitável ao usuário. A Tabela 8.5 destaca os parâmetros 

necessários, aos indicadores simples descritos, para a adequação das estruturas de circulação 

em função de cada grupo de usuários tipificados. Este quadro foi elaborado a partir de 

recomendações ergonômicas para a adequação do sistema ao ser humano. Foram utilizados 

requerimentos antropométricos, a partir de Panero & Zelnik (2001), seguindo a recomendação 

de se trabalhar com usuários extremos, ou seja, que em situações de alcance sejam 

contemplados os usuários de menores percentis e em situações de acomodação os de maiores 

percentis. Foram consultados autores como Ubierna (1997), Malet & Lloveras (1999) e 

normas e códigos internacionais e nacionais como em Ubierna (1999), ABNT NBR-

9050/2003 e ADA (1998). Os valores sofreram ajustes para adequação ao procedimento de 

avaliação. 

Os parâmetros foram classificados em uma escala. Um dos valores extremos da escala 

indicam as medidas consideradas suficientes para garantir a acessibilidade do grupo tipo. 

Aferições próximas são consideradas boas e melhores que este valor são consideradas 
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plenamente acessíveis. O outro valor extremo da escala indica um parâmetro limitante, 

valores próximos a estes ainda permitem o acesso, mas sob condições extremas, com grandes 

constrangimentos, perda da autonomia e riscos de acidentes, devendo ser evitados. Aferições 

piores que esse valor são consideradas inacessíveis. 

 

Tabela 8.5: Referência de parâmetros para os indicadores simples 

Ind. SLC (cm) LL (cm) AL (cm) DS (cm) 
Grupo Inacessível Acessível Inacessível Acessível Inacessível Acessível Inacessível Acessível

1 x≤20 x≥100 X≤20 100 x≤160 x≥210 x≥37,5 x≤2 
2 x≤30 x≥110 X≤30 110 x≤170 x≥210 x≥25 x≤1,5 
3 x≤40 x≥120 X≤40 120 x≤180 x≥210 x≥18 x≤1 

4.1 x≤70 x≥150 X≤70 150 x≤140 x≥210 x≥6 x=0 
4.2 x≤70 x≥150 X≤70 150 x≤190 x≥210 x≥18 x=0 
4.3 x≤40 x≥120 X≤40 120 x≤180 x≥210 x≥18 x≤1 
4.4 x≤40 x≥120 X≤40 120 x≤190 x≥210 x≥18 x≤1 
4.5 x≤40 x≥120 X≤40 120 x≤180 x≥210 x≥18 x≤1 
4.6 x≤70 x≥150 X≤70 150 x≤190 x≥210 x≥18 x≤0 
4.7 x≤70 x≥150 X≤70 150 x≤190 x≥210 x≥6 x=0 
Ind. ILS (%) IT (%) DM (cm) JG (cm) 

Grupo Inacessível Acessível Inacessível Acessível Inacessível Acessível Inacessível Acessível
1 x≥50 x≤6,66 X≥20 x≤3,33 - - x≥15 x≤2 
2 x≥33,3 x≤5 x≥16,7 x≤2,5 - - x≥10 x≤2 
3 x≥33,3 x≤4 x≥12,5 x≤2 - - x≥5 x≤2 

4.1 x≥25 x≤3,33 x≥8,33 x=0 x≤120 x≥180 x≥5 x≤1 
4.2 x≥25 x≤3,33 x≥8,33 x=0 - - x≥5 x≤1 
4.3 x≥25 x≤3,33 x≥8,33 x=0 - - x≥5 x≤2 
4.4 x≥33,3 x≤4 X≥10 x≤1 - - x≥5 x≤2 
4.5 x≥33,3 x≤4 X≥10 x≤1 - - x≥5 x≤2 
4.6 x≥25 x≤3,33 x≥8,33 x=0 - - x≥5 x≤1 
4.7 x≥25 x≤3,33 x≥8,33 x=0 x≤120 x≥180 x≥5 x≤1 

 

Os demais indicadores, como são compostos por sub-indicadores, possuem parâmetros 

para avaliação inter-relacionados. Muitos desses parâmetros não podem ser aferidos por 

dimensões físicas, necessitando de uma apreciação qualitativa do avaliador com base nas 

normas de referência e na literatura de ergonomia (conforme/não conforme, possui/não 

possui, conservado/deteriorado, percebível/impercebível, adequado/inadequado).  

Destaca-se que nem todos os indicadores são aplicados a todos os grupos de usuários. 

Alguns foram identificados justamente para atender às necessidades específicas de poucos 

grupos. Assim, por exemplo: o Diâmetro de Manobra (DM) só é aplicável aos sub-grupos 4.1 

e 4.7; a Sinalização Tátil (ST) só aos sub-grupos 4.6 e 4.7. Sendo o sub-grupo de deficiências 

severas e múltiplas (4.7), o único a ser avaliado por todos os indicadores. 
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8.5 Método do Espectro de Acessibilidade 

 

Em um processo avaliativo surge a necessidade de serem obtidos dados quantitativos 

que permitam a mensuração da qualidade do ambiente. O Método do Espetro de 

Acessibilidade é um procedimento que compara os parâmetros aferidos e analisados no local 

com os parâmetros prescritos entendidos como sendo os ideais (Baptista et all, 2003). O 

método proposto transforma os indicadores de acessibilidade de um sistema em um feixe de 

níveis de acessibilidade. A interpretação dos resultados faz analogia a um espectro da luz 

visível, onde a luz branca é decomposta em feixes de cores determinados pelo comprimento 

de onda. De forma análoga, os níveis de acessibilidade são determinados para cada grupo de 

usuários tipificados, segundo suas necessidades especiais para a realização da tarefa. O 

resultado final permite a visualização da acessibilidade do sistema, considerando a 

diversidade de necessidades, sem perder a noção do conjunto (ver Figura 8.8). 

 

Figura 8.8: Metáfora do Método do Espectro de Acessibilidade 

Este procedimento se justifica pela observação que um mesmo conjunto de condições de 

acessibilidade pode ser adequado para um grupo de pessoas e inadequado para outro grupo. 

Caso seja interesse avaliar as condições gerais de acessibilidade, independente da tipificação 

dos usuários, basta concentrar a avaliação no grupo 4.7 que exige todos os indicadores e com 

o maior rigor. 

AcessívelInacessível 
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Uma vez reunido os indicadores, são montadas folhas de checagem para aferição e 

análise dos parâmetros de acessibilidade. Os dados colhidos nas folhas de checagem são 

comparados aos parâmetros prescritos. 

A avaliação dos indicadores simples parte de um valor limitante, abaixo ou acima do 

qual seja considerado completamente inacessível (0) ao valor recomendado abaixo ou acima 

do qual seja considerado plenamente acessível (100). Obtém-se um nível de acessibilidade em 

uma escala de 0 a 100, no que se refere àquele indicador, para um determinado grupo de 

usuários com necessidades semelhantes. Os parâmetros são calibrados para que uma 

pontuação “75” seja considerada aceitável. 

Quanto à avaliação dos indicadores compostos, os dados checados no local são 

comparados aos parâmetros e recomendações prescritas, observando-se as necessidades de 

cada grupo. A partir da apreciação do avaliador serão atribuídas notas para cada indicador de 

cada grupo. Sugerem-se as seguintes pontuações: 

• [0] – Todos os sub-indicadores não correspondem às especificações prescritas 

• [25] – Há algumas correspondências com as especificações, mas está bem aquém do 

desejado. 

• [50] – Apesar de atender certos parâmetros, o conforto a segurança e a autonomia das 

pessoas deste grupo ainda é ameaçada. 

• [75] – Os sub-indicadores encontram-se em situações aceitáveis, mas podem ser 

melhorados, pois expõem as pessoas deste grupo a pequenos constrangimentos. 

• [100] – Todos os sub-indicadores correspondem, ou estão próximos, às especificações 

prescritas. 

 

A partir da tipificação dos usuários, entende-se que, para cada indicador, os usuários do 

grupo 1 sempre terão a maior pontuação. Os do grupo 2 terão pontuação igual ou inferior ao 

do grupo 1. Os do grupo 3 terão pontuação igual ou inferior ao do grupo 3. A pontuação dos 

sub-grupos, dos usuários do grupo 4, poderá variar entre si, em função das suas 

especificidades, mas é esperado que sejam inferiores ao do grupo 3. Com exceção do sub-

grupo 4.7 que deve ter pontuação igual ou inferior a todos os demais grupos. Em função da 

característica de considerar múltiplas dificuldades, este subgrupo é o que, com mais rigor, 

traduz as condições de acessibilidade.  Salienta-se que, a princípio, não há impedimento para 

que todos os grupos obtenham a mesma pontuação. Aliás, a condição ideal é que todos os 

grupos alcancem os 100 pontos para o indicador atingindo uma medida universal. Caso o 
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indicador Desnível Composto (DC) seja utilizado, os subgrupos 4.1 e 4.7 terão no máximo 25 

pontos, pois escadas não são consideradas rotas acessíveis para usuários de cadeiras de rodas. 

Observa-se que o grupo 4.7 poderia ser composto por um usuário que não necessitasse utilizar 

cadeiras de rodas, como uma pessoa com limitação visual e auditiva. Porém, para considerar 

caso a caso este subgrupo teria que ser subdividido. Então, por uma limitação metodológica 

da tipificação é subentendido que esse subgrupo acumula qualquer tipo de limitação. 

As pontuações de acessibilidade obtidas para cada indicador e para cada grupo são 

ordenadas da menor para a maior. Os indicadores de menores níveis terão os maiores pesos e 

os de maiores níveis terão os menores pesos, para a atribuição do nível de acessibilidade de 

um determinado grupo (ver Figura 8.9). Assim, o indicador mais baixo terá um peso de 0,5; o 

seguinte 0,25; o próximo 0,125 e assim por diante. Os dois melhores indicadores serão os 

últimos e terão o mesmo peso, a fim de que a soma dos pesos seja igual a 1. 

 

Figura 8.9: Ponderação dos indicadores 

A adoção desse procedimento para a ponderação dos pesos é uma forma de evitar 

distorções na avaliação da acessibilidade, aproximando-se de um retrato da realidade. Parte da 

observação que: basta apenas que um indicador esteja inacessível com pontuação 0, para que 

toda a acessibilidade esteja comprometida; e que um ou dois indicadores plenamente 

acessíveis, pouco contribuirão, se os demais estiverem apenas parcialmente acessíveis. Por 

exemplo, se os diversos indicadores de uma secção estiverem acessíveis, mas se a Largura 

Livre (LL) estiver aferida com o valor limitante deste indicador o acesso estará prejudicado 

independentemente dos demais indicadores. Portanto este indicador teria um peso maior que 

os demais na determinação da acessibilidade desta secção do passeio. Sendo assim, se um o 

valor de um indicador for 0, o nível de acessibilidade do grupo será no máximo igual a 50 se 

todos os demais valores forem 100. Uma boa acessibilidade se dará quando todos os 

indicadores estiverem, ao menos, em níveis aceitáveis (por volta de 75).  

Para maior esclarecimento, destaca-se que: 

• Se for identificada uma situação considerada, igual ou pior, do que o Inacessível, será 

atribuída nota 0; e igual, ou melhor, do que o acessível nota 100. 

Nível de acessibilidade 
para n indicadores. 

= ∑ (1/2 x Ind.1 + 1/22 x Ind.2 + 1/23 x Ind.3 + ... + 1/2n-1 x Ind.n-1 + 1/2n-1 x Ind.n)
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• A pontuação dos indicadores simples é obtida ponderando o valor checado com os 

valores descritos na Tabela 8.5. Ex: se o parâmetro inacessível for 10cm e o acessível 

for 30cm e o valor checado for 20cm a pontuação deste indicador será igual a 50. 

• Se apenas um dos indicadores estiver bem abaixo do que é considerado como 

inacessível e tal situação colocar em risco a vida do usuário, ou tornar impraticável o 

acesso de um determinado grupo, este indicador terá o poder de veto e o nível de 

acessibilidade para este grupo será 0, independentemente dos demais indicadores. 

 

Em função da pontuação alcançada pelo nível de acessibilidade pode-se interpretar as 

conseqüências decorrentes em termo de autonomia, conforto e segurança para o grupo de 

usuários (ver Tabela 8.6). 

 

Tabela 8.6: Interpretação dos resultados 

Espectro Pontuação Autonomia Conforto Segurança 
100 Autônomo Confortável Seguro 
 
 
075 
 
 
 
050 
 

 
025 
 

 
Ajuda quanto a 
informações e avisos 
 
 
 
Auxílio de Terceiros 
 
 
Elevada Dependência 
da ajuda de terceiros 

 
Pequenos 
constrangimentos 
 
Considerável 
desconforto ambiental
 
Cansaço muscular 
 
Fadiga 
Extremamente 
Desconfortável 

 
É preciso atenção 
 
 
Risco de lesões 
 
 
Risco de Acidentes 
Graves 
 
Altamente Inseguro 
 

Acessível 

Inacessível 000 Impraticável Intolerável Risco a Vida 
 

Um percurso analisado deve se subdividido em secções. Em uma secção são 

considerados um conjunto de indicadores, com seus respectivos valores, obtendo-se uma nota 

para a secção. A Tabela 8.7 apresenta um exemplo hipotético de uma secção de passeio 

horizontal em uma via pública local. Seguiram-se as etapas: 

• [1] Foram levantados os indicadores validos para este caso, considerando que se trata de 

uma secção horizontal, não possui dispositivos de acionamento manual, e não são 

necessárias neste trecho sinalizações visuais ou sonoras. Para folha de checagem foram 

utilizados os indicadores simples (SLC, LL, AL, DS, ILS, IT, DM e JG) e os 

indicadores compostos (SR e ST) 
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• [2] Os valores dos indicadores simples foram aferidos e os dos indicadores compostos 

foram analisados. Obtendo-se uma avaliação de 0 a 100 para cada indicador em função 

de cada grupo. 

• [3] As notas dos indicadores foram ponderadas para cada grupo obtendo-se os 10 níveis 

de acessibilidade. 

• Uma avaliação geral pode ser obtida pela ponderação da pontuação de cada grupo, em 

função da representatividade estimada dos grupos. Foi estimado, apenas para este 

exemplo, que a representatividade do grupo 1 era de 20% da população total; os grupos 

2 e 3, 30 % cada, no grupo 4 seguem-se: 4.1-2% ; 4.2-5%; 4.3-2%; 4.4-5%; 4.5-2%; 

4.6-2%; 4.7-2%. Esta estimativa parte do pré-suposto de que a maioria (60%) teriam 

habilidades moderadas (grupos 2 e 3) e os demais (40%) teriam altas ou baixas 

habilidades para a tarefa.  

Como esta estimativa não possui valor estatístico e é inviável obtê-lo, devido à 

dinamicidade da tipificação, deve-se ter cuidados na divulgação deste resultado. A sua função 

é de facilitar simulações e análises ao ser obtido um único valor onde está embutida a 

freqüência de uso daquele espaço por cada um dos grupos. Por exemplo, se for identificado 

que um grande número de pessoas com limitações visuais costuma usufruir deste espaço, 

pode-se aumentar a representatividade do subgrupo 4.6. Desse modo, o valor geral representa 

apenas um parâmetro de análise, para identificar a acessibilidade em função dos grupos que 

mais costumam requerê-la no caso em questão. 

 

Tabela 8.7: Checagem e resultados 

Exemplo Indicadores Checagem Resultados Espectro 
Simples Aferição Grupos Nível 

SLC 85 1 74,35 

LL 100 2 64,73 

AL 190 3 49,31 

DS 1,5 4.1 29,32 

ILS 0 4.2 16,56 

IT 3 4.3 48,31 

DM 140 4.4 32,59 

JG 3 4.5 49,25 

Compostos Análise 4.6 08,42 

SR 50 4.7 07,36 

STC 0 Total Nível 

 
  Geral 54,29 

  
 
 
 
1 
 
 
2 
 
Geral 
3 
4.5 
4.3 
4.4 
4.1 
 
 
4.2 
 
4.6 
4.7 
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O exemplo mostra uma calçada comum sem grandes preocupações com a 

acessibilidade. O resultado geral (54,29) e resultados parciais, como o do grupo 4.7 (7,35), 

mostram que esta secção necessita de reformas para alcançar, no mínimo, um nível aceitável 

de acessibilidade (75). Simulando novos parâmetros de checagem e orçando o valor de cada 

alteração, o projetista pode tomar a decisão de onde intervir, buscando uma melhor pontuação 

ou solução de custo-benefício. Os grupo 4.6 e 4.7 foram bastante afetados devido à falta de 

uma Sinalização Tátil Conforme (STC), obtendo uma nota 0 e este sendo o indicador de 

maior peso. A Altura Livre (AL) afetou diversos grupos, neste exemplo, uma simples poda da 

árvore que elevasse o valor do indicador de 190 cm para 210 cm, levaria o nível geral a 69,66 

pontos e o nível parcial, para o subgrupo 4.7, a 14,73 pontos.  

Com base nesse exemplo é possível fazer uma série de análises. A Figura 8.10, 

exemplifica quais seriam as dificuldades enfrentadas por um usuário do grupo 2 (pessoa 

carregando sacolas), do subgrupo 4.1 (pessoa em cadeira de rodas) e do subgrupo 4.6 (pessoa 

com limitações visuais). 

 

Figura 8.10: representação das dificuldades enfrentadas pelos usuários. Fonte da foto: CREA, 2002. 
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Com base nessas análises, um ambiente seria trabalhado para que se adequasse ao 

usuário até ser atingindo boas condições de acessibilidade (ver Figura 8.11). 

Figura 8.11: Exemplo de ambiente com boas condições de acessibilidade. Fonte do desenho: CREA 

(2002). 

Ao longo de um percurso, a cada alteração substancial nos valores dos indicadores é 

avaliada uma nova secção. Quanto maior o número de secções para um percurso definido 

maior será a precisão da análise. Após a avaliação de todas as secções, em função de cada 

grupo, é possível analisar um percurso. Pode-se entender que o nível de acessibilidade do 

percurso será igual ao da secção que obteve o menor índice. Pois, se é esperado que todo o 

percurso seja transcorrido, este será o trecho que restringirá o acesso de um determinado 

grupo. Também, chega-se a conclusão que se é objetivo intervir no percurso para melhorar 

seu acesso, esta secção, de menor nível, será o local que terá prioridade. Quanto mais secções 

houver, maior será o detalhamento da análise de todo o percurso. Obtendo-se uma malha de 

possíveis percursos, é possível analisar, entre as possibilidades de deslocamento, aquela que 

se constitui na rota mais acessível, ou seja, a que teve secções contínuas com maiores 

pontuações (ver Figura 8.12). Desse modo, os resultados dos procedimentos metodológicos 

propostos formando um banco de dados de níveis de acessibilidade, uma vez geo-

referenciados, permitem trabalhar com Sintaxe Espacial e Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG). 
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Figura 8.12: simulação de uma malha de percursos com diversas secções. 

8.5 Mapeamento de riscos e desconfortos 

 

O método do Espectro de Acessibilidade detém-se às condições de acesso ao meio 

físico e a influência das barreiras urbanísticas nessas condições. Sendo assim, seria como 

isolar uma estrutura em um laboratório sob condições ideais, sem considerar fatores 

provenientes do ambiente que provocam situações de risco e desconforto ao usuário. Por isso, 

é proposto que de forma a complementar a avaliação e análise do método do Espectro de 

Acessibilidade, seja realizado um mapeamento das condições do cenário estabelecido que 

atuam diretamente sobre o ambiente construído e afetam a segurança e conforto dos usuários. 

É sugerido que, ao longo de um percurso analisado, sejam pontuados os fatores 

descritos na Tabela 8.8. Recomenda-se que estes fatores sejam avaliados em função de sua 

gravidade e freqüência com que ocorrem e que esta avaliação considere as diferentes 

necessidades especiais para cada grupo de usuários. 

 

 

 

Rota mais 
acessível entre 
os dois pontos 
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Tabela 8.8: Fatores para o Mapeamento de Situações de Risco e Desconforto 

Fatores Descrição 
MC Micro-clima Identificar situações como exposição a temperaturas extremas, 

insolação, intempéries e altas velocidades do ar. 
OS Poluição Sonora Identificar situações abusivas de intensidade, freqüência e duração 

de sons. 
PV Poluição Visual Identificar situações de poluição visual, pouca ou excessiva 

iluminação, publicidades abusivas, pichações, conflitos com 
sinalização de orientação.  

FB Fadiga Biomecânica Identificar situações que afetem o usuário ao percorrer longas 
distâncias, falta de lugar para descansar, posturas inadequadas 
forçadas e dificuldades para transportar cargas. 

CB Contato Biológico Identificar situações de conflitos com animais e contato com 
materiais biológicos como fossas abertas, fezes e urinas. 

DP Densidade de Pedestres Identificar situações de desconforto por invasão do espaço pessoal 
por pessoas estranhas. 

PA Poluição do Ar Identificar situações de acumulo de gases tóxicos na atmosfera e 
fontes de emanação próximas ao usuário. 

CV Conflitos com Veículos Identificar situações de conflito entre pedestre e motoristas em 
casos de travessia de pedestres e invasões de calçadas por 
motoristas 

AM Acidentes Mecânicos Identificar situações de risco de quedas, cortes ou choques para 
com os usuários. 

SP Segurança Pública Identificar situações de medo e restrições de acesso devido a 
insegurança pública quanto a assaltos, crimes, conflitos, e 
manifestações violentas. 

 

Com base nos procedimentos metodológicos adotados, tem-se uma ferramenta de 

análise e avaliação das condições de acessibilidade das estruturas de circulação de pedestre. 

Uma vez que a avaliação é positiva a adequação destas vias ao ser humano, pode-se, então, 

classificá-las de Antropovias. 
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9. A ANTROPOVIA 

 

Uma vez bem avaliada pelos procedimentos metodológicos adotados a estrutura de 

circulação de pedestre ganha o título de Antropovia. A proposta de adotar o termo 

“Antropovia” para designar as calçadas, calçadões, passeios públicos, pátios, galerias e 

recintos urbanos foi lançada por Baptista & Martins (2002). Esta proposta tem a função de 

propagar e defender a importâncias dessas estruturas para o ser humano. O nome 

“Antropovia” evoca uma idéia antropocêntrica e faz alusão as outras vias urbanas. Sob este 

simples nome, estão os conceitos de Design Universal e de Acessibilidade Integral. Neste 

sentido, a idéia é “vender” para a sociedade a importância de tornar suas estruturas de 

circulação de pedestres, em rotas acessíveis a todos e, assim, obter maior produtividade, 

competitividade para a economia urbana e qualidade de vida ao cidadão. Intenta-se, neste 

capítulo, delimitar o termo, classificá-lo e conhecer os seus requisitos e os seus meios de 

gestão. 

 

9.1 Delimitação 

 

A partir da etimologia da palavra temos que Antropovia vem do termo grego Antropo 

que significa “ser humano” e do termo romano via que significa “caminho”. Portanto, o 

caminho do ser humano. A rigor todas as vias de transporte urbano, como as ferrovias, 

autovias e ciclovias, são caminhos que servem ao ser humano. A Antropovia se difere destas 

vias pelos seguintes aspectos: 

• Os meios de locomoção são os membros motores humanos, auxiliados ou não por 

tecnologias de assistência ao movimento; 

• As velocidades desenvolvidas são compatíveis ao caminhar humano, de 3 a 5 km/h; 

• A força de propulsão do movimento é a própria energia humana proveniente do 

metabolismo; exceção para aqueles usuários que por uma limitação motora necessitam 

de meios eletromecânicos, desde que sejam compatíveis à velocidade de caminhar. 

 

As antropovias interagem com as infra-estruturas e as demais vias, principalmente as 

ciclovias e autovias. A princípio, pode-se entender que uma interação harmoniosa, entre as 

vias e outras infra-estruturas urbanas, parte da demarcação funcional do espaço urbano, 
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tornando cada região demarcada especializada para cumprir uma função específica. Assim, 

em uma situação bastante comum, temos que: 

• Os muros, cercas ou um simples código visual delimitam um espaço interior ao lote 

destinado a uma estrutura de produção ou de reprodução. O paramento, ou seja, o 

alinhamento oficial correspondente à face externa dos muros, define o limite entre a 

propriedade privada e a via pública; 

• A via pública, por sua vez, é demarcada pelo meio-fio. Este delimita internamente uma 

quadra. O espaço exterior resultante, principalmente, após o advento da indústria 

automobilística, tem sido destinado à função de leito carroçável. Este serve aos 

automóveis particulares de passeio, os utilitários e os de prestação de serviços, com 

destaque, pelo menos assim deveria ser, ao transporte coletivo público. Neste espaço, 

são desenvolvidas velocidades que podem chegar, oficialmente em áreas urbanas, a 60 

km/h; 

• O espaço resultante entre o meio-fio e o paramento dos lotes seria então o ambiente 

destinado à função social das estruturas de circulação de pedestres, no caso as 

Antropovias. Porém, como foi comentado ao longo do trabalho, por falta de um espaço 

apropriado e demarcado para as infra-estruturas, paisagismo, mobiliários e serviços 

urbanos, estes passam a competir com as circulações de pedestre. As faixas de pedestre 

resultariam, então, num espaço duplamente demarcado para veículos e pedestres, 

separados pelo tempo; 

• Quanto às ciclovias, estas podem resultar de uma faixa demarcada no leito carroçável, 

ou até fazer parte do projeto da antropovia, desde que sejam dimensionadas ciclo- faixas 

e previstos meios de proteção, de modo a não afetar a largura livre do passeio e garantir 

a segurança do pedestre. Está medida é necessária para evitar conflitos, já que a ciclovia 

comporta meios de locomoção como bicicletas e patins que podem atingir velocidades 

de10 km/h. Pelo mesmo motivo, uma faixa específica, sem comprometer o 

dimensionamento, também é necessária caso a Antropovia esteja destinada a prática de 

atividades esportivas, como marcha e corrida; 

• Outras funções demarcadas, geralmente em praças ou parques, correspondem aos 

espaços livres e públicos, destinados ao paisagismo e a equipamentos de repouso e 

lazer. 
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A diferença básica de uma Antropovia para uma estrutura de circulação convencional 

para pedestres, é que a Antropovia constitui-se em uma rota acessível a todos. Portanto, nem 

toda calçada é uma Antropovia, mas todas possuem o potencial de ser uma delas, desde que 

sejam concebidas ou devidamente adaptadas, pensando em função da acessibilidade humana, 

em toda a sua diversidade de requerimentos. Porém, um trecho isolado pode resultar-se inútil, 

sendo necessária à continuidade da Antropovia ao longo de todo um percurso. 

 

9.2 Classificação 

 

O nível de serviço a ser prestado pela Antropovia, nem sempre acompanha o nível de 

serviço descriminado pela legislação municipal às suas vias públicas. A Lei 16.286/97 do 

município do Recife, referente ao Parcelamento do Solo, classifica as vias de circulação de 

veículos em [i] Arterial Principal; [ii] Arterial Secundária; [iii] Coletora; e [iv] Locais de 

Ligação ou de Acesso. Onde está especificado que os passeios de pedestres devem ter 

respectivamente: 4,00; 3,50; 3,00 e um mínimo de 2,50 metros de largura. Com uma faixa 

contínua livre de quaisquer obstáculos à circulação do pedestre de 1,50m. Neste caso está 

associado um maior nível de serviço do passeio, com a hierarquia das vias de veículos.  

Defende-se que mais importante do que acompanhar a densidade de veículos, é basear-

se na densidade do fluxo de pedestres e na função que este espaço representa para a cidade. 

Desse modo propõe-se a seguinte classificação: 

• Antropovias Fratrias (irmandades) – destinadas a acessar as habitações e equipamentos 

urbanos locais. 

• Antropovias Cinesismo (reunião de vilarejos) – com a função de coletar o tráfego de 

pedestre das vias Fratrias e ligá-lo às demais. 

• Antropovias Ágora (praça) – conectadas a parques e praças, acessando equipamentos de 

lazer, repouso e reunião comunitária. 

• Antropovias Asty (mercado) – concebidas para atender à demanda e às necessidades de 

ruas voltadas ao comércio. 

• Antropovias Acrópole (templo em elevação) – Projetadas para atender situações 

especificas locais, como espaços de importância religiosa, política, cultural, histórica ou 

paisagística. 
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Cada variação demandará um nível de serviço próprio, não só em relação a sua 

capacidade de acomodar mais pedestres e mais infra-estruturas, mas também em relação as 

suas qualidades e atributos para fortalecer a vocação do espaço. 

9.3 Requisitos 

 

Como visto, uma estrutura de circulação de pedestres necessita ser concebida visando 

acessibilidade a todos, para ser uma Antropovia. De modo a obter uma análise e avaliação da 

acessibilidade, sugerem-se os procedimentos metodológicos propostos neste trabalho. 

Portanto, uma avaliação satisfatória das condições de acessibilidade é o primeiro e mais 

importante requisito de uma Antropovia. Os demais requisitos já foram mencionados ao longo 

do trabalho e são aqui destacados: 

• É necessária uma demarcação clara das funções do espaço público, garantindo o espaço 

de circulação do pedestre e minimizando os conflitos com os usuários das demais vias e 

com os objetos que se convertem em barreiras urbanísticas. A demarcação do espaço 

pode ser obtida com o uso de cores, texturas, mudanças de nível, de materiais e de 

mobiliários paralelos ao fluxo de circulação, protegendo e servindo ao pedestre; 

• É necessário que a Antropovia se estenda continuamente por toda uma malha urbana, 

atendendo a todos os Sistemas Edificações e conectando-os a todos os Sistemas 

Terminais; 

• É necessário que haja condições de acessibilidade universal na entrada e internamente 

às edificações, aos terminais, aos veículos de transporte e aos sistemas de informações. 

Bastando apenas que um elo esteja fraco para comprometer toda a cadeia de 

Acessibilidade Integral; 

• É necessário que haja incentivos à educação ambiental da população, de modo que está 

respeite e conserve o patrimônio público. O próprio projeto da Antropovia pode 

contribuir para a educação ambiental, com qualidades estéticas, com mensagens 

educativas e com respeito e valorização a cultura local; 

• É necessário que na política de transporte público, a modalidade a pé seja considerada e 

receba recursos para sua viabilização e manutenção; 

• É necessário que a Antropovia esteja dimensionada e especificada para receber e 

acomodar, com conforto e segurança, o fluxo de pedestres previsto. Destaque para a 

Antropovia tipo Asty; 
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• É necessário que as Antropovias Ágora, Asty e Acrópole, principalmente a última, 

estejam em harmonia com o cenário previamente estabelecido. Este requisito exigirá 

soluções criativas de projeto que garantam a acessibilidade sem afetar outros interesses. 

“O difícil não é fazer o novo ou o diferente. Difícil é fazer o novo sem negar o antigo 

preexistente e, ainda, acrescentar-lhe um valor”, GOMES (1996); 

• Por fim, é necessário que sejam adotados instrumentos de gestão desse espaço que 

garantam a sua função social, em detrimento a interesses particulares (ver próximo 

item). 

 

9.4 Gestão e Captação de Recursos 

 

É proposto que a responsabilidade pela construção, gestão e manutenção das 

Antropovias esteja com o poder público. Isto se deve à função social e de interesse coletivo, 

bem como à importância desse espaço para a produtividade, competitividade e qualidade de 

vida da sociedade. Sugerem-se as seguintes formas de gestão e captação de recursos: 

• Que, nas áreas centrais, sejam fiscalizadas e multadas quaisquer formas de apropriação 

indevida, por interesses particulares, do espaço de circulação dos pedestres. O mesmo 

aconteça nos subúrbios, no que se refere à obstrução da passagem por estacionamento 

de veículos, depósitos de lixo e de resíduos de construção; 

• Que sejam firmadas parcerias entre o governo e os setores produtivos e comerciais para 

a manutenção dos espaços, garantindo a função social do mesmo e o desenvolvimento 

econômico da região, ao mesmo tempo em que, fortalece os interesses particulares da 

iniciativa privada de facilitar o acesso aos trabalhadores e aos consumidores; 

• Que Antropovias sejam adotadas e financiadas por empresas, em troca de espaços 

publicitários; 

• Que os empreendimentos de impacto, ao gerar maiores fluxos de veículos e pedestres, 

compensem a sociedade, destinando recursos para a acessibilidade do entorno; 

• Que seja encontrada uma forma justa de cobrar taxas aos proprietários de imóveis, para 

a circulação dos pedestres, da mesma forma que são cobrados impostos aos 

proprietários de veículos. É sugerido que a população carente esteja isenta e que os 

imóveis abandonados sejam sobre-taxados, em contrapartida a especulação imobiliária. 
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Desse modo, a Antropovia pode ser entendida como uma estrutura de circulação pública 

de fim social, destinada à acessibilidade de forma universal do ser humano, com conforto 

segurança e autonomia, visando à produtividade, à competitividade e à qualidade de vida para 

a sociedade. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, tendo como objetivo central o desenvolvimento de um conjunto de 

procedimentos metodológicos de análise e avaliação, com vistas ao projeto de Antropovias, 

designando, assim, as rotas acessíveis de pedestre, almeja contribuir para eliminação de 

barreiras e para equiparação de oportunidades iguais a todos. Com base no estudo 

desenvolvido, é possível chegar a algumas conclusões, recomendações para a continuidade 

deste trabalho e o incentivo a pesquisas que, com base nos conceitos da Ergonomia e do 

Design Universal, possam contribuir com melhores condições de acessibilidade. 

 

10.1 Conclusões 

 

Projetar sobre as prerrogativas do Design Universal aparenta ser uma tarefa difícil, 

principalmente na complexidade do ambiente construído do espaço urbano. É exigido um 

grande conhecimento sobre as habilidades e as limitações humanas e muita atenção com 

detalhes. A ergonomia mostra-se capaz de contribuir para reduzir essas dificuldades. 

Assumindo que, para alcançar um Design Universal, são necessárias conquistas sucessivas e 

contínuas de melhoria. Trabalha-se para que, aos poucos, o espaço urbano possa promover 

qualidade de vida para as pessoas que se encontram em situações de desvantagem leves ou 

graves, permanentes ou temporárias. 

A consideração de fatores humanos, como o processo de percepção ambiental, as suas 

dimensões e parâmetros de conforto e entendimento da tarefa que está sendo realizada, são 

importantes para que o projeto seja funcional e acessível, evitando que se converta em apenas 

uma “escultura” de artista. Com base no ser humano e na tarefa, é possível conceber, analisar 

e avaliar as características que o ambiente construído deva possuir, para cumprir sua função 

de se adaptar para sustentar a vida humana com conforto e segurança. 

O cenário, previamente estabelecido com suas restrições, mostrou-se ser o grande 

empecilho para alcançar uma condição universal de acesso. Porém, é o próprio cenário, com 

suas potencialidades, que fornecem, ao processo criativo do projetista, os caminhos para a 

acessibilidade em harmonia com a cultura local. 

As técnicas propostas possuem o intuito de analisar o ambiente construído e permitir 

uma avaliação pós-ocupacional, com validação da ferramenta e o desenvolvimento de 
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programa com interface amigável aos usuários, os procedimentos têm potencial para permitir 

simulações de alternativas de projeto e a escolha da melhor relação custo-benefício, 

mostrando ser uma boa ferramenta de projeto, sem restringir o seu processo de criação. O 

Método do Espectro de Acessibilidade aplicado a uma região urbana também oferece 

possibilidades para análises com Sintaxe Espacial e Sistemas de Informação Geográfica. 

Os procedimentos metodológicos, adotados para análise e avaliação da acessibilidade, 

não constituem uma seqüência fixa e imutável, e sim, uma linha de ação metódica, mas 

flexível e passível de adaptações pelos avaliadores, em função das circunstâncias e 

necessidades. 

A Antropovia demonstrou ser um termo apropriado para difundir a idéia de que o meio 

urbano necessita de um espaço adequado para a circulação humana. No entanto, para se 

firmar, é necessário que a sociedade e o governo mudem sua postura quanto ao tratamento e a 

importância dada às circulações de pedestre. Para isso, a acessibilidade do pedestre deve ser 

reconhecida como um fator de produtividade, competitividade e qualidade de vida para a 

sociedade. 

 

10.2 Desdobramentos 

 

A iniciativa de analisar e avaliar as condições de acessibilidade das estruturas de 

circulação de pedestre e de propor o termo “Antropovia” não se encerram com este trabalho. 

Para a continuidade do trabalho, novas etapas terão que ser cumpridas para o reconhecimento 

dos procedimentos metodológicos propostos, por parte de profissionais, e para a consolidação 

do conceito de Antropovia na sociedade.  

 É necessário aplicar os procedimentos metodológicos propostos nesse trabalho em 

situações reais, a fim de identificar falhas, calibrar os parâmetros, aperfeiçoar os indicadores e 

recomendar melhorias gerais. Para que o processo avaliativo tenha o poder de conceder um 

selo de acessibilidade universal aos projetos e ambientes construídos, é necessário que ele seja 

analisado e oficializado por um corpo técnico de profissionais reconhecidos e especializados. 

Desse modo, poderá funcionar como um instrumento de defesa aos interesses sociais de 

equiparar oportunidades. 

Para que a acessibilidade não se restrinja ao espaço urbano, para que os parâmetros de 

acessibilidade sejam realmente eficazes; para que se conheça a verdadeira necessidade e as 

reais dificuldades enfrentadas pelos usuários; para que o dimensionamento do nível de serviço 
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da Antropovia esteja de acordo com as demandas, recomenda-se o desenvolvimento de 

estudos, tais como: 

• Aplicação dos procedimentos aqui propostos, com as devidas adaptações, para 

contribuir com as condições de acessibilidade ao acesso do interior de edificações, 

terminais de passageiros e meios de transporte. 

• Pesquisas experimentais, em ergonomia, para aferir índices fisiológicos tais como o 

consumo de oxigênio, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco, fadiga muscular a 

quantidade de suor, com diversos tipos de usuários em situação de uso de estruturas 

consideradas acessíveis, de modo, a comprovar sua eficácia ou sugerir mudanças nas 

especificações. 

• Análises Ergonômicas do Trabalho, considerando as tarefas prescritas para um trajeto 

determinado e avaliando as disfunções do Sistema – Homem – Tarefa – Maquina em 

função das atividades realmente realizadas pelos usuários. 

• Pesquisas consultivas para identificar, junto ao usuário, as suas dificuldades para 

acessar o ambiente construído e sua avaliação quanto às sensações subjetivas de 

conforto, segurança e fadiga, obtendo, assim, novos parâmetros. 

• Pesquisas estatísticas que permitam identificar a quantidade de acidentes, sua freqüência 

e gravidade; a origem e o destino dos pedestres; o horário e o tempo em que os 

percursos são transcorridos; a motivação; a densidade de pedestres em função da época 

do ano e horário do dia. 

• Pesquisas comportamentais para identificar a influência do ambiente construído sobre o 

usuário no meio urbano. Conhecer suas atitudes, formas de apropriação, capacidade de 

orientar-se e padrões de bem-estar. 

• Técnicas de planejamento da capacidade de atendimento de equipamentos e mobiliários 

urbanos, como bancos, lixeiras e telefones públicos, em função da demanda e do nível 

de serviço pretendido. 

 

Essas pesquisas auxiliam para alimentar, corrigir e aperfeiçoar os parâmetros de 

acessibilidade, e fazem parte do esforço contínuo visando um Design Universal. Com este 

trabalho e sua continuidade, intenta-se contribuir para o desenvolvimento e qualidade de vida 

de uma sociedade que se torne cada vez mais inclusiva, visando à universalidade do acesso 

aos seus cidadãos. 
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