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I - Introdução 

O presente Parecer Técnico tem por objetivo atender à solicitação expressa no ofício 

nº. 322/2009, referente à verificação do atendimento das normas de acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na rotatória situada no encontro 

das Avenidas Pedro Paulino e Ferez Nacif Chaluppe. As considerações, conclusões e 

proposições apresentadas neste relatório estão fundamentadas na análise de cópia 

do projeto e relatório fotográfico encaminhado pela Prefeitura, bem como em vistoria 

realizada no dia 05 de Maio de 2011. 
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II - Considerações Preliminares 

A Prefeitura Municipal de Itapevi encaminhou, em ofício de julho de 2008, projeto de 

sinalização da rotatória da COHAB, contemplando a implantação de faixas de 

travessias de pedestres associadas a rebaixamentos de calçadas, no intuito de 

facilitar o acesso e circulação de pessoas com deficiência.  Em fevereiro de 2009, a 

administração municipal oficiou a Promotoria de Justiça, informando que as obras 

haviam sido executadas por meio de relatório fotográfico. 

 

A análise das condições de acessibilidade da rotatória fundamenta-se nos diplomas 

legais pertinentes e na Norma Técnica ABNT NBR 9050:2004. Esta, e outras normas 

de acessibilidade podem ser obtidas ou consultadas no link: 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_civel/aa_ppdeficiencia/aa_ppd_legislacao/aa_ppd_normas. 

 

Lei Federal nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

Lei Estadual n°. 12.907, de 15 de abril de 2008. Consolida a legislação relativa a 

pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. 

 

Lei Municipal n°. 1.577, de 18 de setembro de 2002. Dispõe sobre condições que 

facilitem o acesso e permanência dos portadores de deficiência físicas nos locais que 

especifica. 

 

Norma ABNT NBR 9050:2004. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_civel/aa_ppdeficiencia/aa_ppd_legislacao/aa_ppd_normas
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III - Análise 

A legislação federal e estadual relativa à acessibilidade de pessoas com deficiência 

prevê que as vias públicas devem ser planejadas de forma a serem acessíveis e 

situações consolidadas devem ser adaptadas para garantir a autonomia de 

segurança de todos os transeuntes, de acordo com requisitos das normas técnicas.  

 

A legislação municipal também trata do tema, por meio do Artigo 4° da Lei Municipal 

n°. 1.577, que dispõe que as adaptações de prédios, vias, logradouros públicos ou 

espaços de uso público já existentes deverão obedecer e observar os parâmetros 

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

 

Constatou-se em vistoria que a despeito das obras executadas pela administração 

municipal, nenhum dos rebaixamentos de calçada está em conformidade com relação 

aos requisitos da ABNT NBR 9050. Conforme dispõe o item 6.10.11 da mencionada 

norma técnica, as calçadas devem ser rebaixadas junto a travessias de pedestres e 

atender aos seguintes especificações: 

 

 Instalação na direção do fluxo de pedestres; 

 Aqueles localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si; 

 Inclinação longitudinal constante e inferior a 8,33%; 

 Largura mínima de 1,20 m; 

 Abas laterais devem ter projeção horizontal mínima de 0,50 m e inclinação 

máxima de 10%; 

 Sinalização tátil de alerta; 

 Ausência de desnível entre o término do rebaixamento e o leito carroçável; 

 Faixa livre no passeio junto ao rebaixamento de no mínimo 0,80 m de largura; 

 Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento com 

até 8,33% de inclinação e a faixa livre, deve ser feito o rebaixamento total da 

largura da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais cujas 

inclinações não ultrapassem 8,33%. 
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Ademais, para garantir autonomia e segurança aos transeuntes, deve ser garantida a 

sinalização de solo (faixa de travessia de pedestres), piso do passeio com superfície 

regular, estável e antiderrapante, inclinação transversal máxima de 3% e faixa livre de 

circulação de no mínimo 1,20 m de largura, desobstruída de interferências, tais como, 

vegetação, mobiliário urbano e equipamentos de infra-estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os rebaixamentos de calçada existentes no local apresentam desconformidade 

no que se refere à acessibilidade. Para possibilitar a identificação das travessias, 

estas foram numeradas aleatoriamente de 1 a 9, conforme a Figura 1 (acima). Na 

seqüência são apresentadas análises de cada uma das travessias, por meio de fotos 

e dados levantados em campo.  

Espaço 
Municipal 

de Esportes 
e Lazer 

Figura 1 – Imagem aérea da rotatória e 
identificação das travessias de pedestres 
Fonte: Google Earth 6.0.2.2074 
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Travessia N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 

 Sinalização de solo 

parcialmente apagada. 

 

Foto 01 

 Largura inferior a 1,20 m; 

 Ausência de piso tátil de alerta. 

 

Foto 03 e 04 

 Inclinação longitudinal de 

16,5%, superior a 8,33%; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de piso tátil de 

alerta; 

 Faixa livre no passeio junto 

ao rebaixamento inferior a 

0,80 m de largura. 
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Travessia N° 2 

 

 

No relatório fotográfico 

apresentado pela Prefeitura, 

consta a esquina retratada na 

Foto 06 como local em que 

foram executadas obras para 

garantir acessibilidade. 

Contudo, o local é entrada de 

veículos para a Padaria 

Comunitária, em que há 

desnível entre o leito carroçável 

e o passeio público, além do 

vão da boca de lobo, sem 

nenhuma das características de 

rebaixamento de calçada para 

pessoa com deficiência. 

 

 

 

Foto 05 

 Sinalização de solo parcialmente 

apagada; 

 Ausência de rebaixamento no lado 

oposto da via; 

 Inclinação longitudinal de 10%, 

superior a 8,33%; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de piso tátil de alerta. 

 

Foto 06 

 Ausência de rebaixamento de calçada. 
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Travessia N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07 

 Desnível entre o término do rebaixamento e o 

leito carroçável. 

 

Foto 08 (fotomontagem) 

 Sinalização de solo 

parcialmente apagada; 

 Ausência de rebaixamento 

no lado oposto da via; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil 

de alerta; 

 Desnível entre o término do 

rebaixamento e o leito 

carroçável. 
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Travessia N° 4 

 

A travessia não pode ser 

considerada acessível, pois 

há degraus no passeio que a 

antecede, impedindo a 

circulação de pessoas em 

cadeira de rodas. A 

administração municipal 

deve garantir trajetos 

seguros e autônomos para 

estas pessoas, por meio de 

travessias alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08 

 

Foto 09 
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Travessia N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 

 Abas laterais com projeção horizontal inferior 

a 0,50 m e inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de alerta; 

 Ausência de faixa livre no passeio junto ao 

rebaixamento. 

 

Foto 11 

 Inclinação longitudinal de 16,5%, superior a 8,33%; 

 Abas laterais com projeção horizontal inferior a 0,50 m e inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de alerta; 

 Faixa livre no passeio junto ao rebaixamento inferior a 0,80 m de largura. 
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Ao lado, foto de parte do 

canteiro central utilizada 

indevidamente por transeuntes, 

interligando a travessias de N°5 

e N°6.  

 

Ressalte-se caso o transeunte 

não se utilize deste atalho, 

devido às irregularidades do piso 

de terra, o passeio púbico (vide 

fotos 14 a 17) tampouco oferece 

condições de acessibilidade para 

a circulação autônoma e segura 

de todas as pessoas. Ou seja, 

não há rota acessível à pessoa 

com deficiência. 

 

Foto 12 

 Sinalização de solo parcialmente apagada. 

 

Foto 13 
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Foto 14 

 Irregularidades no piso. 

Fotos 16 e 17 

 Faixa livre de circulação inferior a 1,20 m.  

Foto 15 

 Irregularidades no piso; 

 Inclinação transversal superior a 3%. 

 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CAEX - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL À EXECUÇÃO 

Rua Riachuelo, 115 – São Paulo – SP – CEP 01007-904 – Fone: 11-3119 7211 / 3119 7212 
e-mail: caex_tec.cientifico@mp.sp.gov.br 

12 

Travessia N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 18 e 19 

 Ausência de sinalização de solo; 

 Irregularidades no piso; 

 Rebaixamentos em lados opostos da via desalinhados entre si 

(vide linhas tracejadas); 

 Abas laterais inferiores a 0,50 m e inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de alerta. 
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Foto 21 

 Sinalização de solo 

parcialmente apagada; 

 Irregularidades no asfalto.  

Foto 20 

 Ausência de sinalização tátil de alerta; 

 Ausência de faixa livre no passeio junto ao rebaixamento. 

 

Foto 22 

 Irregularidades no piso; 

 Abas laterais com 

largura inferior a 0,50 m 

e inclinação superior a 

10%; 

 Ausência de sinalização 

tátil de alerta; 

 Faixa livre no passeio 

junto ao rebaixamento 

inferior a 0,80 m de 

largura; 
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Travessia N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23 

 Sinalização de solo 

parcialmente apagada; 

 Irregularidades no piso; 

 Inclinação longitudinal de 12,5 a 

14%; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de 

alerta. 

 

Foto 24 

 Irregularidades no piso; 

 Inclinação transversal do passeio superior 

a 3%; 

 Ausência de sinalização tátil de alerta. 

 

Foto 25 

 Sinalização de solo 

parcialmente apagada; 

 Irregularidades no piso; 

 Ausência de sinalização 

tátil de alerta. 
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Travessia N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26 

 Ausência de sinalização de solo; 

 Irregularidades no piso; 

 Ausência de rebaixamento no lado 

oposto da via; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de 

alerta; 

 Ausência de faixa livre no passeio 

junto ao rebaixamento. 

 

Foto 27 

 Ausência de sinalização de solo; 

 Irregularidades no piso; 

 Ausência de rebaixamento de 

calçada. 
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Travessia N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe 

ressaltar que 

Foto 28 

 Ausência de piso pavimentado com 

faixa livre de circulação de 1,20 m; 

 Abas laterais com projeção 

horizontal inferior a 0,50 m e 

inclinação superior a 10%; 

 Ausência de sinalização tátil de 

alerta. 

Foto 29 

 Ausência de sinalização de solo; 

 Ausência de sinalização tátil de 

alerta. 
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a garantia de acessibilidade no que concerne à circulação externa não se restringe à 

implantação de rebaixamentos de calçada. Os parâmetros estabelecidos pela NBR 

9050:2004 visam possibilitar a utilização com segurança e autonomia do espaço e 

equipamentos. Destarte, a adaptação a estes parâmetros, implica na correção do 

ambiente urbano, quanto às seguintes irregularidades: 

 

 Pisos do passeio público com 

superfície irregular, que 

provocam trepidação e podem 

causar quedas, e inclinação 

longitudinal superior a 8,33%, 

inclusive em calçadas que 

devem ser mantidas pelo poder 

público, tais quais àquelas 

localizadas em canteiros, 

praças e defronte a lotes 

ocupados por edificação ou 

equipamentos municipal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30 

Vão devido à tampa de boca de lobo quebrada em 

frente ao Espaço Municipal de Esportes e Lazer 

 

Foto 31 

Inclinação 

longitudinal no 

passeio superior a 

8,33% na entrada do 

Espaço Municipal de 

Esportes e Lazer 
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Foto 32 

Irregularidades no piso da 

praça central 

 

Fotos 33, 34 e 35 

Irregularidades no piso em frente a lotes de 

particulares 
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 Ausência de piso tátil de alerta 

para sinalizar obstáculos 

suspensos entre 0,60 e 2,10 m de 

altura do piso, que tenham o 

volume da parte superior maior 

que da base, tais como telefones 

públicos do tipo orelhão, caixas 

de correio e lixeiras, conforme 

determinação constante no item 

5.14.1.2 da citada norma; 

 

 

 

 

 Ausência de piso tátil em parada de ônibus. 

 

 

 

 

 

Foto 36 

Ausência de piso tátil de alerta 

Foto 37 

Ausência de piso tátil  
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IV - Conclusões e Recomendações 

A partir de constatações em vistoria, pode-se inferir que a despeito das obras 

realizadas, a rotatória da COHAB não está em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos da NBR 9050:2004. 

 

Todos os rebaixamentos de calçada apresentam desconformidade com relação aos 

requisitos da citada norma. Faz-se mister consignar que rebaixamentos executadas 

de encontro às especificações da NBR 9050 não garantem autonomia e segurança 

às pessoas em cadeira de rodas, transmitindo uma falsa impressão de acessibilidade 

e podem inclusive causar acidentes a todos os transeuntes. 

 

Contrariamente ao senso comum, a NBR 9050:2004 não trata tão somente das 

garantias às pessoas com deficiência, porquanto tem como objetivo “proporcionar à 

maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação 

de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do 

ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos”, por meio do 

desenho universal. 

 

Face ao exposto, para garantir acessibilidade na rotatória, deve-se: 

 

 Adequar o piso dos passeios ao disposto no item 6.1.1 da NBR 9050; 

 Adequar calçadas de modo a não apresentar inclinação transversal superior a 3% 

conforme dispõe o item 6.10.1 da NBR 9050; 

 Garantir faixa livre desobstruída e isenta de obstáculos de no mínimo 1,20 m de 

largura nos passeios públicos em conformidade com os itens 6.10.4, 6.10.5 e 

6.10.6 da NBR 9050; 

 Adequação dos rebaixamentos de calçadas às disposições dos itens 6.10.11 e 

6.10.12; Instalação piso tátil de alerta nos rebaixamentos conforme item 5.14.3 da 

NBR 9050; Ressalte-se que nos passeios estreitos em que não há espaço para 

preservar faixa livre de no mínimo 0,80 m, todo o passeio deve ser rebaixado, 
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garantindo inclinação de 2% para evitar o acúmulo de água, e rampas laterais; 

Acesso de veículo não pode ser considerado rebaixamento de calçada acessível; 

 Executar manutenção das faixas de travessia existentes e demarcar novas faixas 

nos locais onde houver demanda de travessia, de acordo com os itens 6.10.9 e 

6.10.10 da NBR 9050; 

 Instalar semáforos conforme item 9.9 da NBR 9050, equipando-os com recursos 

sonoros; 

 Instalar piso tátil de alerta junto a obstáculos suspensos como telefones públicos, 

caixas de correios e lixeiras, conforme item 5.14.1 da NBR 9050; 

 Adequar abrigos de embarque e desembarque de transporte coletivo aos 

parâmetros do item 9.8 da NBR 9050; Instalar piso tátil conforme dispõe o item 

5.14.3 da norma. 

 

 

V - Encerramento 

O presente relatório foi elaborado em 21 (vinte e uma) laudas, estando todas 

digitadas e numeradas. Esta última lauda está datada e assinada.  

 

 

São Paulo, 11 de Maio de 2011. 

 

 

Arnaldo Hirofumi Yamashita 

Assistente Técnico de Promotoria 

 

 

 


