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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo descrever a organização das estruturas físicas, buscou avaliar, sob o
enfoque arquitetônico, as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida nas vias públicas que dão acesso a prédios que servem de sede para unidades de prestação de
serviços públicos no município de Confresa-MT, bem como a dinâmica da acessibilidade, a partir da
análise documental, leis e estatutos. A constituição e funcionamento das leis e legislação que obriga o
estado cumprir com a adequação estrutural para garantir a inclusão social da pessoa com deficiência.
Assim como a percepção de atores sociais que a integram, destacando as dificuldades encontradas no
município com relação as vias públicas que dão acesso às unidades de prestação de serviço público,
não são acessíveis, dificultando ou impedindo a mobilidade urbana das pessoas com necessidades
especiais de forma autônoma, confortável e seguro. Relatando a atual estrutura física, ações planejadas
e executadas no município, descreve também o excesso de equipamentos urbanos interferindo na
passagem acessível, devido a sua instalação de forma inadequada. Os mais recorrentes são postes,
placas de sinalização de trânsito, lixeira, tampas de inspeção não niveladas e engenhos publicitários.
Destaca também a importância da adequação para que possibilite uma maior capacidade e integração
desses cidadãos com o meio, garantindo o direito de ir e vir.
Palavras-chave: Acessibilidade, Pessoa com Deficiência, estrutura física.

ABSTRACT
he objective of this work is to describe the organization of physical structures, and to assess,
under the architectural approach, the accessibility conditions for people with disabilities or
reduced mobility in public roads and buildings that serve as headquarters for public service
units in the municipality of Confresa-MT, as well as the dynamics of accessibility, from
documentary analysis of master plan, laws and statutes. The constitution and functioning of
laws and legislation that obliges the state to comply with structural adequacy to ensure the
social inclusion of the disabled person. As well as the perception of social actors that integrate
it, highlighting the difficulties encountered in the municipality in relation to public roads that
give access to public service units, are not accessible, hindering or impeding the urban
mobility of people with special needs in a way autonomous, comfortable and safe. Reporting
the current physical structure, actions planned and executed in the municipality, also describes
the excess of urban equipment interfering in the accessible passage, due to its inadequate
installation. The most recurring are poles, traffic signs, trash cans, non-level inspection caps
and advertising gadgets.It also emphasizes the importance of the adequacy to allow a greater
capacity and integration of these citizens with the environment, guaranteeing the right to
come and go.
Keywords: Accessibility, Person with Disabilities, physical structure.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo visa verificar como estão as condições de acessibilidade para pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas e prédios que servem de sede para
unidades de prestação de serviços públicos no município de Confresa-MT. Juntamente com as
normativas, leis federais estaduais e municipais que regulariza. A problemática principal será
a pesquisa em vias públicas e prédios que servem de sede a unidades de prestação de serviços
públicos podem ser considerados adequados aos usuários portadores de deficiência ou com
mobilidade reduzida, sob o ponto de vista da acessibilidade arquitetônica?
A presente política Nacional da pessoa portadora de deficiência, que dispõe sobre o
apoio às pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social em toda a rede de
serviço, caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas
às complexas questões que envolvem a atenção á saúde e integração social das pessoas com
deficiência no Brasil. Este sistema, como proposta vem sendo defendido por diversos
segmentos sociais já há algumas décadas, fruto da própria reforma sanitária, onde a
descentralização, pela via da municipalização, torna-se o principal eixo estratégico para a sua
implementação.
Para Mendes (2009), a acessibilidade pode ser definida como um conjunto de
características do qual se deve dispor um ambiente, produto ou serviço, de modo que este
possa ser utilizado com conforto, segurança e autonomia por todos, independentemente de
suas habilidades e limitações. Um dos maiores problemas quando se trata do tema de
acessibilidade são as barreiras que as pessoas com limitações temporárias ou permanentes
necessitam enfrentar em suas rotinas diárias.
É relevante pesquisar, identificar e avaliar as não conformidades referentes a
acessibilidade de acordo com as legislação e Normas Técnicas. Descrever e identificar as
condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias
públicas e prédios que sirvam de sede para unidades de prestação de serviços públicos no
Município de Confresa.
Identificar como está implantada e a conformidade para a garantia da acessibilidade e
a implantação no órgão público no município de Confresa-MT.
Contextualizar as Leis e Normativas que assegure o direito a acessibilidade.
METODOLOGIA
O estudo tem como proposito um estudo de caso, onde foram utilizadas a
abordagem qualitativa. Segundo (FONSECA, 2002, p. 33), o estudo de caso pode decorrer de
acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do
ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de
estudo do ponto de vista do investigador.
A pesquisa foi desenvolvida a partir da técnica de pesquisa de campo por parte dos
pesquisadores, onde foi realizado registro de imagens através de fotografias para coleta de
dados, as fotos foram feitas de calçadas e acesso a prédios públicos, observando os locais com
suas dificuldades de acesso, observação simples ou assistemática. A pesquisa de campo
aconteceu do dia 15 de outubro a 10 de novembro de 2018. Buscando, demostra a realidade
da acessibilidade das unidades públicas e principais vias de acesso, e contextualizar as
diretrizes da acessibilidade.
A análise bibliográfica é completada pela pesquisa sobre o tema em questão.
REFERENCIAL TEÓRICO
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A muitos anos a inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade orienta a
elaboração de políticas e leis na criação de programas e serviços voltados ao atendimento das
necessidades especiais. Uma desta é a Lei 7.853/89 que assegura ao Poder Público e seus
órgãos a garantir às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social,
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis,
propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Após esta lei que tornou obrigatório a
inclusão de itens específicos, mediante isso o Censo Demográfico de 1991, atestam a presença
de 2.198.988 pessoas com deficiência, em uma população total de146.815.750 habitantes, o
que representa em torno de 1,49% da população.
A Lei Federal nº 10.098/00 estabelece normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade
de pessoas com alguma deficiência, ratificando o que é norteado pela Constituição Federal, ou
seja, a garantia do direito de ir e vir do cidadão e a proteção e garantia das pessoas portadoras
de deficiência. Posto isso, a supracitada lei traz como definição de acessibilidade a
possibilidade e a condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas
e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
O Município de Confresa –MT, situado na Região Nordeste do Estado do Mato
Grosso, inserido na Região da Amazônia Legal, integrando o território da cidadania, com uma
extensão Territorial de 5.796.38 quilômetros quadrados, tem por característica a agricultura
familiar com oito assentamentos regularizados pelo INCRA. Outras áreas que aguardam
regularização fundiária. Confresa -MT tem uma característica de cidade polo na Região o que
faz com que o crescimento populacional possua uma média anual de 3,33% segundo censo
IBGE 2010, portanto superior a média nacional.
A distância de Cuiabá, Capital do Estado a 1.293 km, desse percurso
aproximadamente 150 km são de estradas sem pavimentação asfáltica, de difícil acesso, que
em determinados períodos do ano ficam praticamente intransitáveis, especialmente o período
chuvoso.
COMO DEVE SER O ACESSO ÀS IMEDIAÇÕES DO PRÉDIO
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Disponível: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/manual-de-acessibilidade-para-

Para avaliar acessibilidade das vias públicas devemos verificar algumas normas, entre elas
podemos cita a NBR 9050, norma esta que oferece parâmetro para construções civis e
acessibilidade ao prédio, dentro das normas e direitos que ela garante a pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.
O ministério do planejamento criou também um manual com parâmetros para construção de
prédios públicos, o manual traz a importância de manter o acesso a pessoas com deficiência,
seja ele vindo a pé, por transporte público ou carro próprio, de tal modo que os recursos
utilizados como componentes de acessibilidade sirvam a todas as formas de chegada.

Disponível: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-uniao/manual-de-acessibilidade-para-predios-publicos.
Acesso: 11/11/218

A acessibilidade deve estar presente mesmo em áreas ou atividades onde não há atendimento
ao público, é preciso criar ambientes sem restrições às pessoas com deficiência. Pois, as
__________________________________________________________________________________________
Anais do VI CONASUM – Rondonópolis – MT – Brasil – 12 a 14/12/2018
4

VI CONASUM
CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO
DO SUL DE MATO GROSSO
2018

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida necessita deste acesso para manter o seu
desenvolvimento pleno de suas atividades, como elas sofrem limitações de ordem física ou
sensoriais.
AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE
CONFRESA
Foram avaliadas vias públicas que dão acesso a prédios que prestam serviço à população no
Município de Confresa, através de pesquisa de campo e observação simples, foram
registrados através de fotografias que segue em anexo.
Para isso, o roteiro de inspeção física levou em conta dois elementos: calçadas, e vias de
acesso as unidades, sendo que foram observados os obstáculos e rampas de acesso. Buscou-se
aferir também, no estudo campo, a acessibilidade no entorno do trajeto, a fim de investigar se
as condições periféricas estão adequadas ou não com as normas de acessibilidade.

figura 01-calçada de acesso ao prédio da polícia militar

figura 03- correio acesso frente

figura 02-acesso ao hospital municipal

Figura 04- correio acesso lateral
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Figura 05-rampa de acesso a prefeitura

Figura 07-pista de caminhada

Figura 06-prefeitura municipal

figura 08- hospital municipal

Figura 09- hospital municipal
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Figura 10- Agência Banco do Brasil

figura 12- caixa economia

Figura 11- Rampa de acesso a Agência do Banco do Brasil

13- agencia da caixa econômica

Na pesquisa de campo realizada em Confresa- MT, foram encontradas no geral dificuldades
de acesso aos prédios com diversos obstáculos. Foram avaliadas várias vias de acesso a
prédios públicos, foram eles: acesso ao prédio da Policia Militar, na figura 01, pode-se notar a
dificuldade de acesso pela calçada danificada. Figuras 02, 08 e 09 são fotos tiradas do aceso
ao hospital municipal da cidade, podendo observa falta de calçada, presença de poços de lama
além de pedras e britas dificultando a passagem de pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Figuras 03 e 04 fotos da agência do correio do município, pode-se nota a
ausência de rampas de acesso. Figuras 05 e 06, acesso a prefeitura municipal, nota-se a
presença de rampa de acesso na entrada da prefeitura, porem presença de entulho na calçada
de circulação. Figura 07, imagem da pista de caminhada no centro da cidade com sinalização
tátil, para a adequada circulação de pessoas portadoras de deficiência visual com segurança e
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autonomia. Figura 10 e 11 fotos da agência do banco do brasil, que apesar da existência da
rampa de acesso, a mesma encontra com poça de lama dificultando a passagens. Figuras 12 e
13, agência da Caixa, podendo observa a presença de rampa com core mão de acesso recém
construída.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho de estudo de caso visou avaliar, sob o enfoque arquitetônico, as condições
de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas vias públicas e
prédios que servem de sede para unidades de prestação de serviços à população. Havendo o
trabalho se desdobrado em duas questões de na primeira questão, entendeu-se que as vias
públicas que dão acesso às unidades de prestação de serviço público do município de
Confresa não estão adequadas aos usuários portadores de deficiência ou com mobilidade
reduzida, dificultando ou, muitas vezes, impedindo a mobilidade urbana desses usuários de
forma autônoma, confortável e segura, uma vez que não existem calçadas e rampas ou estas
não são acessíveis. Nesse contexto, é imprescindível que se faça um Plano de Ação integrado,
de modo que a construção ou adaptação das calçadas se dê de forma adequadas. Somente
dessa maneira será possível garantir a existência de trajetos contínuos, sem ressaltos, livres de
obstáculos, favorecendo, assim, a mobilidade urbana e a acessibilidade nas vias públicas. Em
relação à segunda questão, percebeu-se que mesmo nos prédios aonde existem as rampas elas
estão com dificuldade de acesso a elas, com presença de lamas e entulhos, não cumprem todos
os padrões de acessibilidade, sendo considerados impróprios a portadores de deficiência ou
pessoas com mobilidade reduzida, dadas as inadequações na urbanização das calçadas
imediatas. Outro ponto importante a ser observado nas calçadas das agências do banco do
Brasil e caixa é a sinalização tátil, para a adequada circulação de pessoas portadoras de
deficiência visual com segurança e autonomia.
Conclui-se, portanto, que as vias públicas que servem de sede para unidades de prestação de
serviço público no município de Confresa não possuem condições de acessibilidade
necessárias e suficientes para atender adequadamente pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, causando prejuízo à mobilidade urbana e dificultando o acesso da população aos
serviços colocados à sua disposição.
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