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4.1 ACESSIBILIDADE
4.1.1 Fundamentação Legal
Os instrumentos legais e normativos relacionados à Acessibilidade, em nível nacional,
considerados na elaboração do PlanMob Curitiba, são os seguintes:
4.1.1.1 Legislação Federal e Normas Técnicas da ABNT
Lei Federal nº 10.048/2000: Estabelece prioridade de atendimento às pessoas com
deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo,
bem como determina que os veículos de transporte coletivo produzidos no país deverão
ser planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas com deficiência.
Lei Federal nº 10.098/2000: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios, nos meios de transporte e de
comunicação.
Decreto Federal nº 5.296/2004: Regulamenta as Leis nºs 10.048/2000 e 10.098/2000.
Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) Destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, estabelece condições de
acessibilidade.
NBR 9.050/2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
NBR 13.994/2000 – Elevadores de passageiros – Elevadores para transporte de pessoa
portadora de deficiência, da ABNT.
4.1.1.2 Legislação Municipal
Os instrumentos legais vigentes relacionados à Acessibilidade, em nível local, avaliados
no presente diagnóstico, são os seguintes:
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a)

Geral

Lei Orgânica do Município de Curitiba: prevê o direito à circulação com autonomia e
segurança, bem como o direito à acessibilidade aos edifícios de uso público e aos
serviços municipais pela pessoa com deficiência.
Lei nº 11.266/2004: “Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto
da Cidade: Lei Federal nº 10.257/2001, para orientação e controle do desenvolvimento
integrado do Município”. A política municipal e as diretrizes quanto à acessibilidade nos
sistemas de circulação e transporte da cidade estão previstas no Capítulo II do Título III.
Lei nº 8.623/1995: “Dispõe sobre a gratuidade do Serviço de Transporte Coletivo Urbano
às pessoas carentes portadoras de deficiências”;
Lei nº 9.645/1999: “Autoriza o Poder Executivo Municipal à construção de terminais de
integração das pessoas portadoras de deficiência”;
Decreto nº 232/1988: “Cria o Sistema Integrado de Transporte Escolar do Ensino
Especial – SITES”;
Decreto nº 149/1990: “Institui a categoria especial de táxi para portadores de deficiência
física”;
b)

Relativas às edificações

Lei nº 11.095/2004: “Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o
licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no
Município, e dá outras providências”. Estabelece que toda edificação, com exceção das
habitações unifamiliares, deverá oferecer condições de acessibilidade às pessoas com
deficiência.
Lei nº 11.683/2006: determina que as pessoas com deficiência, desde que regularmente
inscritos nos programas municipais de habitação, têm preferência na aquisição de
unidades habitacionais localizadas em andar ou pavimento com melhores condições de
acesso. Nessas unidades habitacionais devem ser atendidas as especificações referentes
à acessibilidade constantes das normas técnicas da ABNT.
Decreto nº 212/2007: aprova o Regulamento de Edificações do Município de Curitiba,
estabelecendo os parâmetros construtivos por tipo de uso da edificação. Para todos os
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tipos de edificações, o Regulamento se reporta ao Decreto Federal nº 5.296/2004 no item
relacionado aos acessos de pedestres e indica o cumprimento da NBR 9.050 no item
instalações sanitárias;
Decreto nº 582/90: institui a obrigatoriedade de reserva de espaços destinados a
estacionamento ou garagem de veículos vinculada às atividades das edificações,
exigência esta facultada apenas para as residências unifamiliares.
c)

Relativa aos passeios

Leis nos 9.121/1997 e 9.132/1997: dispõem, respectivamente, sobre a segurança de
trânsito aos pedestres nas calçadas do Município de Curitiba e sobre o Programa
Comunitário de Construção e Melhoria de Passeios.
Lei nº 11.217/2004: autoriza o Município a outorgar permissão de uso remunerado de
espaços públicos localizados em bens de uso comum do povo, para instalação de
equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura e dá outras
providências. Além de definir o preço da permissão pelo uso do espaço público, a
legislação estabelece critérios genéricos de recomposição dos passeios e das pistas de
rolamento e impõe restrições à instalação de postes, armários, gabinetes e similares nos
espaços públicos, impedindo a proliferação de elementos que obstruam a circulação de
pedestres.
Lei nº 11.596/2005: estabelece como responsabilidade dos proprietários dos imóveis a
construção e manutenção das calçadas fronteiriças a seus lotes. Cria o Programa
Caminhos da Cidade que tem por objetivo a realização de obras e serviços necessários a
requalificação e reurbanização das calçadas do Município, com a participação da iniciativa
privada. Com relação à segurança na circulação de pedestres, define também as
condições de instalação de tapumes de obras sobre os passeios exigindo que a faixa não
ocupada seja mantida íntegra, conservada e sem obstáculos.
Decreto Municipal nº 1.065/2006: regulamenta as intervenções das concessionárias de
serviço público nos logradouros da cidade, determinando a necessidade de programação
e licenciamento das obras, bem como estabelece parâmetros detalhados para a
reconstrução e reparo de pavimentos (calçadas e pistas de rolamento).
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Decreto Municipal nº 1.066/2006: regulamenta a Lei nº 11.596/2005, estabelece os
padrões de pavimentação para a construção ou reconstrução de passeios de acordo com
a localização e características das vias e determina a obrigatoriedade de implantação de
rampas de travessia para pessoas com deficiência de acordo com a ABNT NBR
9.050/2004. As localizações das rampas de travessia ilustradas neste regulamento
indicam a sua implantação nos raios de concordância dos meios-fios, compatibilizando os
critérios da NBR 9050/2004 com os parâmetros técnicos de geometria e de sinalização de
trânsito adotados pela Prefeitura Municipal de Curitiba.
4.1.1.3 Operacionalização da Legislação Municipal
Compete à Secretaria Municipal do Urbanismo - SMU a aplicação da legislação
urbanística relacionada à acessibilidade nas seguintes situações:
Análise de projetos arquitetônicos para construção, reforma e ampliação de
edificações e posterior liberação dos respectivos alvarás;
Vistoria de obras de construção, reforma e ampliação para conferir se as mesmas
foram concluídas em conformidade com o projeto anteriormente aprovado;
Análise e licenciamento de obras de construção e reconstrução de passeios;
Análise e liberação de consultas comerciais para instalação de atividades, e em
casos específicos, a critério do Conselho Municipal de Urbanismo;
Fornecimento de consultas comerciais para fins de expedição de alvará de
funcionamento pela Secretaria Municipal de Finanças;
Fiscalização e atendimento a reclamações sobre posturas e obras construídas ou
em andamento sem a respectiva licença ou em desacordo com o projeto aprovado.
O cumprimento das condições de acessibilidade previstos na legislação vigente relativa
às edificações é verificado pelo Departamento de Edificações da SMU, tanto na
aprovação dos projetos como na Vistoria de Conclusão de Obras.
Toda calçada a ser construída ou reconstruída (em mais de 50% de sua área) deve
possuir a devida licença, a qual é fornecida pelo Departamento de Uso do Solo da SMU.
Juntamente com a licença, é entregue ao requerente o padrão de calçada que deve ser
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executada, indicando o material construtivo e dimensões de acordo com as disposições
do Decreto nº 10.066/2006.

Antes

Depois

FIGURA 1 - ALVARÁ Nº 019, DEZEMBRO DE 2006: RUA EMÍLIO CORNELSEN

Antes

Depois

FIGURA 2 - ALVARÁ Nº 042, JULHO DE 2007: RUA DESEMBARGADOR CID CAMPELO ESQUINA COM
RUA PAULO ROBERTO REGO BARROS BISCAIA

Compete à URBS, por meio da Coordenação de Obras de Curitiba – COC, a análise das
solicitações, a expedição das licenças e a fiscalização das obras das concessionárias de
serviço público nas vias e calçadas da cidade.
A quantidade de obras em vias públicas relacionadas à manutenção e extensão de rede
de equipamentos destinados à prestação de serviços de infra-estrutura vem aumentando
ano a ano, indicando a necessidade de modernização das redes já implantadas e a
existência de investimentos neste setor. Nos períodos compreendidos entre 2004-2005 e
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2005-2006 a demanda de solicitações para a execução de obras dessa natureza
aumentou 45% e 84% respectivamente. De janeiro a junho de 2007 foram expedidas
cerca de 10.000 licenças para execução de obras relacionadas à manutenção e extensão
de rede de equipamentos de infra-estrutura.
A Companhia de Habitação Popular de Curitiba - COHAB-CURITIBA é responsável pela
condução e implementação da política habitacional do município. É uma empresa de
economia mista que tem como acionista majoritário a Prefeitura de Curitiba. A empresa
atua na produção de unidades habitacionais, por meio da execução de programas de
lotes urbanizados, de construção de casas e apartamentos e fornecimento de meios para
autoconstrução, dotando-os de infra-estrutura básica e equipamentos comunitários.
Atualmente a COHAB-CURITIBA está trabalhando na produção de loteamentos
populares, com recursos próprios ou em parceria com a iniciativa privada, destinadas ao
atendimento da fila. Outra linha de atuação é a parceria com a Caixa Econômica Federal
para construção de apartamentos pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR).
Em Curitiba, a oferta de habitação de interesse social às pessoas com deficiência ocorre
da seguinte forma:
A COHAB atua diretamente na construção de casas, e sendo identificada pessoa
com deficiência na fila de famílias inscritas e contempladas naquele momento, a
edificação será entregue com adaptações – portas maiores e instalação sanitária.
O PAR utiliza como critério de acessibilidade a reserva de 2% (sendo no mínimo 1
unidade) dos apartamentos de cada empreendimento para pessoas com restrição de
mobilidade. Os apartamentos localizam-se no térreo da edificação e suas portas
possuem no mínimo 80 cm de largura. As instalações sanitárias não sofrem qualquer
adaptação devido ao sistema de alvenaria estrutural, em que as paredes são,
obrigatoriamente, alinhadas verticalmente, inviabilizando a aplicação das dimensões
para sanitários estabelecidas nas normas técnicas da ABNT. A área externa dos
empreendimentos atende aos preceitos de acessibilidade na interligação das partes
de uso comum ou abertas ao público.
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4.1.1.4 Análise Geral
A partir da leitura da legislação hoje disponível e de sua assimilação pela administração
municipal em termos da Acessibilidade, tem-se evidenciadas algumas potencialidades e
algumas deficiências que caracterizam essa temática em Curitiba.
Em termos de potencialidade tem-se que o conceito de acessibilidade está incluído na Lei
Orgânica, no Plano Diretor de Curitiba e no Novo Código de Posturas e Obras
endossando revisões e adequações em instrumentos legais específicos. O Regulamento
de Edificações, aprovado pelo Decreto nº 212/2007, propicia a implementação da
acessibilidade na maioria dos tipos de edificações quando da obtenção de alvará de
construção, reforma e ampliação.
O Convênio celebrado entre o Município de Curitiba e o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná (CREA-PR), em julho de 2007, para
cooperação na área de fiscalização de obras e acessibilidade, constitui-se em uma
parceria institucional que gera ações concretas, ligadas à cadeia de projetos de
construção, reforma e ampliação de edificações.
A Assessoria Especial de Assistência à Pessoa com Deficiência – AEAPcD atua na
execução da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência desde 1986, ano
em que foi criada meio de decreto municipal. A participação sistemática da AEAPcD nas
ações da SMU, referentes a fiscalização e liberação de alvarás de construção, reforma e
ampliação, pode auxiliar na interpretação da própria legislação federal, evitando possíveis
equívocos quanto à aplicação dos itens de acessibilidade.
A partir das deficiências diagnosticadas, verifica-se a necessidade de adequações na
legislação municipal, e na sua operacionalização, relativas aos seguintes temas:
Estacionamentos: cumprimento das normas técnicas de acessibilidade da ABNT na
delimitação (sinalização e desenho) das vagas de estacionamento para pessoas com
deficiência; cumprimento do Estatuto do Idoso, prevendo a reserva de 5% das vagas para
este público nos estacionamentos públicos e privados;
Elevadores: atendimento às normas técnicas de acessibilidade da ABNT para sua
instalação nas edificações em que a legislação municipal obriga a sua existência;
obrigatoriedade de indicação na planta aprovada de local reservado para a instalação de
7
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equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para edificações com 03 e 04
pavimentos;
Acesso aos pavimentos superiores: obrigatoriedade de rampas de acesso interligando as
áreas de uso comum ou abertas ao público, para as edificações de uso coletivo com 02,
03 e 04 pavimentos, quando as unidades (lojas ou salas) são autônomas, nos seguintes
tipos: comércio e serviço (vicinal, bairro, setorial, geral), centro comercial, habitação
transitória I e II, edifício de escritórios; estabelecer o atendimento aos preceitos de
acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público
para as edificações de uso privado multifamiliar;
Alvará de funcionamento: observação e certificação das regras de acessibilidade
previstas no Decreto Federal 5.296/2004 e ABNT nos procedimentos adotados pela SMU
e SMF para a concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para atividades
comerciais e de prestação de serviço;
Intervenções das concessionárias: obrigatoriedade de existência de espaço sobre o
passeio, concomitante às obras de infra - estrutura de serviços públicos, para a circulação
segura de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
Construção ou reconstrução de passeios: interpretação correta da legislação específica
referente aos padrões de pavimentação dos passeios para impedir a descontinuidade da
faixa pavimentada e, conseqüentemente, os transtornos à circulação de pedestres,
especialmente das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
Passeios da área central e setor histórico: definição de diretrizes específicas para as
intervenções nestes locais;
Rampas de travessia: localização nos cruzamentos compatibilizada com as normas
técnicas da ABNT, a normatização utilizada pela PMC e as necessidades das pessoas
com deficiência visual;
Fiscalização: maior eficiência nos procedimentos da SMU e da URBS - COC no sentido
de fiscalizar o cumprimento da legislação municipal referente à construção e reconstrução
de passeios e às obras nos logradouros públicos.
Habitação de Interesse Social: observação do Decreto Federal nº 5.296/2004 na
aprovação dos empreendimentos dessa natureza, segundo o qual os projetos
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arquitetônicos devem dispor de especificações técnicas que facilite a instalação de
elevador adaptado para uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
4.1.2 Transporte Urbano
O conceito de acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
está inserido no transporte urbano desde 1988, com a criação do SITES – Sistema
Integrado de Transporte Escolar. Na década de 1990, os preceitos de acessibilidade
foram novamente incorporados no projeto e implantação da Linha Direta e do Serviço de
Táxi Especial, e vêm se ampliando até a atualidade com a adaptação gradual da frota de
veículos em todos os tipos de linhas.
Compete à URBS a operação do transporte coletivo em Curitiba e na Região
Metropolitana, com enfoque na qualidade do serviço, pontualidade, regularidade, conforto,
segurança, rapidez e custo acessível. Para efeito de elaboração do PlanMob, foram
avaliados, quanto à acessibilidade, os seguintes componentes do transporte urbano:
Transporte Coletivo, Transporte Escolar e Serviço Especial de Táxi.
4.1.2.1 Transporte Coletivo
No início dos anos 90, visando melhorar a eficiência do transporte coletivo, foram criadas
as Linhas Diretas, conhecidas como “ligeirinho”. Na seqüência, em 1992, utilizando-se o
mesmo conceito da linha Direta, iniciou-se a implantação das linhas expressas com
veículo de maior capacidade, os “ônibus biarticulados”, em substituição aos ônibus
expressos.
Desde o início da operação de ambas as linhas, foi considerada a questão da
acessibilidade às pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida
tanto no acesso às estações-tubo, por meio de elevadores ou rampas, quanto nos
veículos que possuem espaço especial para cadeirantes. Também foi previsto um
atendimento aos deficientes visuais, pois há uma campainha musical no interior das
estações-tubo indicando o fechamento das portas, e no interior dos veículos da Linha
Direta e Expressa Biarticulado há uma gravação sonora que diz: “porta fechando”.
Atualmente, encontram-se instaladas 351 estações-tubo, sendo que 241 estão equipadas
com elevadores ou rampas que favorecem o acesso de pessoas que utilizam cadeiras de
rodas ou com mobilidade reduzida.
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As rampas somente são utilizadas quando as dimensões do logradouro e as condições de
seu entorno assim permitem. Atualmente, encontram-se instaladas 55 rampas, sendo 48
em Terminais de Integração e 7 em estações-tubo isoladas.
A Lei Municipal nº 8.623/95 isenta do pagamento de tarifa do transporte coletivo as
pessoas carentes portadoras de deficiência, bastando para isto o cadastramento na
URBS. Atualmente encontram-se cadastradas 27.521 pessoas.
O sistema de transporte coletivo já atende aos parágrafos 1º e 2º do Art. 39 do Estatuto
do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03, verificando-se a gratuidade aos maiores de 65 anos
e a reserva de 10% dos assentos devidamente sinalizados.
Além da necessária adaptação da frota e dos terminais, é importante ressaltar que a
acessibilidade no transporte urbano e a operação do sistema com qualidade dependem
ainda do atendimento prestado pelos motoristas e cobradores às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.
Neste sentido, a Assessoria Especial de Assistência à Pessoa com Deficiência elaborou o
Projeto de Capacitação de Motoristas e Cobradores para Passageiros Especiais, com a
finalidade de treinar estes profissionais no atendimento à pessoa com deficiência durante
as operações de transporte. A implantação do projeto depende da celebração de parceria
entre diversas instituições em função das despesas decorrentes: pagamento de horasaula para instrutores e de horas-extras para motoristas e cobradores, custos referentes à
organização, instalações e alimentação para a realização dos eventos. Atualmente, o
sistema de transporte de Curitiba e Região Metropolitana, gerenciado pela URBS,
emprega 6.406 motoristas e 5.835 cobradores, sendo que a complexidade da escala de
trabalho inviabiliza o afastamento destes profissionais de suas atividades durante seus
respectivos turnos. Sendo assim, a realização de cursos somente poderia ocorrer fora do
horário de trabalho demandando no pagamento de horas-extras.
Complementando

as

ações

municipais

relacionadas

ao

aperfeiçoamento

da

acessibilidade, foi criada, em 1997, a Linha Inter-Hospitais. Esta linha é operada por
veículos com lay-out especial, equipados com elevadores e lugar reservado para cadeiras
de rodas. Conectando os principais hospitais, laboratórios e serviços de saúde da cidade,
a Linha Inter-Hospital está à disposição para a comunidade em geral.
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Segundo entendimentos de associações ligadas à pessoa com deficiência, a operação da
Linha Inter-Hospitais concorre para a ampliação da acessibilidade no transporte urbano;
todavia, em função de seu itinerário ser muito específico, pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida necessitam realizar maiores deslocamentos para sua utilização.
A população tem acesso ao horário das linhas e veículos adaptados mediante consulta à
Central de Atendimento e Informações - 156 ou por meio de consulta ao “site” da
PMC/URBS.
a)

Frota

Além das linhas diretas e expressas (biarticulados) com embarque e desembarque em
nível, o sistema de transporte coletivo conta com veículos adaptados com elevadores em
outras linhas urbanas (Troncais, Convencionais, Alimentadores e Interbairros) e
metropolitanas com embarque e desembarque em pontos de ônibus convencionais. Estes
veículos possuem elevadores, cintos de segurança e trava para cadeiras de roda. Os
deficientes visuais acompanhados de cão-guia já utilizam o sistema de transporte coletivo.
Do total de 430 linhas de ônibus do sistema, 286 estão contempladas com, no mínimo,
um veículo adaptado, ou seja, 66% das linhas.
O sistema de transporte coletivo apresenta uma frota de 2.220 veículos, dos quais 443
apresentam elevadores (nas linhas Convencionais, Alimentadores e Interbairros) e 564
permitem o acesso em nível por meio das estações-tubo ou terminais de integração
(Linha Expressa e Linha Direta), totalizando 1.007 veículos com acessibilidade às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que representa 45 % da frota.
Por determinação da URBS, 10% (em média) dos ônibus que compõem a frota são
renovados todos os anos, e desde 2004, toda a aquisição de veículos para essa
reposição deve ser efetivada com veículos adaptados.
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FIGURA 3 - ELEVADOR DE ACESSO À ESTAÇÃO TUBO / ACESSO ESTAÇÃO TUBO - ÔNIBUS

b)

Terminais de Integração

Os Terminais de Integração, por serem áreas fechadas, permitem a conexão entre as
diversas linhas que compõem o sistema, (expressas, interbairros, alimentadoras, diretas,
troncais e metropolitanas), permitindo ao usuário realizar as trocas de ônibus necessárias
para completar seu itinerário, pagando uma única tarifa e possibilitando o melhor
atendimento aos bairros.
Em Curitiba, o sistema de transporte opera com 21 terminais classificados como de ponta,
intermediários, e de bairros, e mais 3 terminais abertos na área central. Há 8 terminais
metropolitanos integrados ao sistema localizados nos municípios de Almirante
Tamandaré, Araucária, Fazenda Rio Grande, Colombo, Pinhais, Piraquara e São José
dos Pinhais.
Nas décadas de 1970 e 1980 foram projetados e implantados 15 terminais: Santa
Cândida, Pinheirinho, Capão Raso, Boa Vista, Carmo, Hauer, Boquerirão, Cabral, Portão,
Capão da Imbuia, Centenário, Oficinas, Campina do Siqueira, Campo Comprido e CIC
Norte. Na década de 1990 foram edificados mais 7 terminais: Bairro Alto, Barreirinha,
Fazendinha, Santa Felicidade, Sítio Cercado Caiuá e o novo Oficinas (em substituição o
anterior).
Na época da elaboração e implantação dos projetos arquitetônicos destes terminais,
pouca ou nenhuma ênfase era dada ao usuário com deficiência ou mobilidade reduzida,
situação esta que não se difere do contexto nacional. Ao longo da década de 1990, mas
de forma pontual, os terminais foram sendo equipados com alguns itens de
acessibilidade, como sanitários, rampas de acesso às estações tubo e rampas para
12
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travessia. Tais procedimentos nem sempre atendiam plenamente as normas técnicas da
ABNT.

FIGURA 4 - IRREGULARIDADE NA PAVIMENTAÇÃO FAIXA DE PEDESTRES EM TERMINAL
/ RAMPA DE ACESSO A ESTAÇÃO-TUBO

FIGURA 5 - RAMPA DE TRAVESSIA EM TERMINAL / SANITÁRIO PARCIALMENTE ADAPTADO EM
TERMINAL

A maioria dos terminais tem mais de duas décadas sem reformas estruturantes, fazendose necessária a realização de intervenções nas edificações e seu entorno para promover
a melhoria de qualidade no atendimento aos usuários do transporte coletivo e, em
especial, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Neste sentido, a URBS está realizando os procedimentos necessários à execução das
obras de reforma para 17 terminais (Capão Raso, Portão, Santa Cândida, Boa Vista,
Centenário, Vila Oficinas, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Boqueirão, Carmo,
Bairro Alto, Barreirinha, Caiuá, CIC, Fazendinha, Santa Felicidade e Sítio Cercado. Por
estes terminais circulam, diariamente, mais de 680 mil passageiros). As obras terão
13
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recursos do Programa de Infra-Estrutura para a Mobilidade Urbana (Pró-Mob), do
Ministério das Cidades, Os terminais passarão por melhorias na condição geral dos
espaços, além de obras específicas para dar maior acessibilidade às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. Também serão reformados banheiros, calçadas,
sinalização e pintura. Estações-tubo da praça Carlos Gomes, Estação Central (rua
Presidente Faria), praça Eufrásio Correia e duas estações da Praça Rui Barbosa, das
linhas Pinheirinho e Pinhais, também serão reformadas.
Além disso, alguns terminais deverão ser totalmente reconstruídos. São os casos dos
terminais Cabral, Capão da Imbuia e Pinheirinho que estão operando no limite da
capacidade de atendimento aos passageiros, e precisam de ampliação.
4.1.2.2 SITES - Sistema Integrado de Transporte Escolar do Ensino Especial
A criação do SITES em 1988 constituiu-se na primeira ação municipal voltada ao
atendimento às pessoas com deficiência no âmbito do transporte urbano.
O SITES atende cerca de 2.300 pessoas, opera com um Terminal Especial e 48 linhas de
ônibus. O sistema opera com linhas exclusivas que buscam o aluno nas proximidades de
em sua residência levando-os até o Terminal Especial e vice-versa. Em outra opção,
dependendo do número de alunos atendidos por uma determinada escola e dependendo
da região onde moram, este atendimento é feito por linhas diretas que seguem direto das
proximidades das residências dos alunos para a escola e vice-versa.
As 48 linhas do SITES estão separadas em: 28 (vinte e oito) linhas diretas, com 33 carros
(Bairro/Escola) transportando 1.200 alunos; e 20 linhas que utilizam o Terminal, com 20
carros transportando 1.100 alunos. Os itinerários implantados propiciam à cidade
cobertura de todo o território municipal, de forma que os alunos do Sistema sejam
atendidos próximos à sua residência, servindo a 35 (trinta e cinco) escolas, as quais
funcionam no período da manhã, tarde e integral.
Os veículos são adaptados - bancos acolchoados, cintos de segurança, elevadores e
espaço especial para deficientes físicos e para pessoas com outras deficiências
relacionadas às dificuldades neuro-motoras. Visando o conforto e segurança dos
usuários, todas as linhas contam ainda com atendentes especializadas, geralmente duas
em cada ônibus.
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Atualmente, o SITES apresenta dificuldades no atendimento da demanda: o Terminal
Especial opera em sua capacidade máxima e há 100 pessoas na fila de espera para
ingressar no sistema. A operação de mais veículos no Terminal Especial implicaria em
adoção de fila dupla para estacionamento e espera de embarque/desembarque.
Avalia-se como prioridade a ampliação do sistema com a implantação de pelo menos
outro terminal na Região Sul considerando o maior número de usuários concentrados
nessa região. Na definição da localização de novos terminais é importante considerar que
várias escolas especiais atendidas pelo SITES não possuem sede própria e que, dessa
forma, ao término dos contratos de locação, essas escolas são obrigadas a mudar de
endereço provocando mudanças no itinerário das linhas. Todavia, não estão previstas
ações para ampliação e melhoria do sistema, como a construção de outro terminal que
auxilie a operação, a criação de novas linhas ou aumento da frota de veículos.
Os motoristas e atendentes do SITES são regularmente treinados para atender situações
específicas durante as operações de transporte. O projeto TRAPES – Transporte de
Passageiros Especiais – elaborado pela Assessoria Especial de Assistência a Pessoas
com Deficiência, promove o treinamento de novos profissionais e a reciclagem dos
antigos, estando em funcionamento há 5 anos.
Os custos do sistema são pagos pela Secretaria Municipal da Educação (SME), que em
agosto de 2005 firmou convênio com a URBS, e o gerenciamento é realizado em
conjunto. O Decreto Municipal nº 232/88, que criou o SITES, isenta seus usuários do
pagamento de tarifa do transporte coletivo.
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FIGURA 6 - SISTEMA SITES

4.1.2.3 Serviço Especial de Táxi
Faz parte ainda do sistema de transporte urbano o Serviço de Táxi Especial. Este serviço
conta com 4 veículos (“Kombis”) adaptados, que praticam a mesma tarifa do serviço de
táxi convencional; é amplamente utilizado e os taxistas trabalham durante toda a semana
com agenda fechada. Desde sua criação, em 1990, não há reclamações quanto ao
atendimento do Serviço de Táxi Especial, porém a demanda comportaria o aumento da
frota em pelo menos 4 veículos.
O custo de uma corrida neste serviço ao preço de táxi convencional é um facilitador no
transporte de pessoas com deficiência; entretanto, há que se considerar que também
limita sua utilização por aqueles com poucos recursos.
As dificuldades relatadas pelos usuários na utilização do serviço dizem respeito à sua
utilização nos finais de semana e após as 18 h, bem como ao sistema de agendamento,
16
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que inviabiliza o atendimento daqueles que necessitam desse transporte em casos de
emergências ou outras situações em que não foi possível solicitar agendamentos com
antecedência.

FIGURA 7 - SERVIÇO ESPECIAL DE TÁXI

Em face dessas dificuldades, a Assessoria Especial de Assistência à Pessoa com
Deficiência elaborou o Projeto ATENDE-CWB. Trata-se de um novo sistema de transporte
individual para pessoas com deficiência, a ser realizado por meio de “vans”, “kombis” ou
similares, devidamente adaptados, para atendimento “porta-a-porta”, o qual já foi
apresentado à URBS, à Fundação de Ação Social – FAS e à Câmara Municipal de
Curitiba.
4.1.2.4 Análise Geral
Buscando-se uma síntese em termos de potencialidades e deficiências para a temática
Acessibilidade no Transporte Coletivo Municipal tem-se primeiramente que esse serviço já
atende aos parágrafos 1º e 2º do Art. 39 do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03,
verificando-se a gratuidade aos maiores de 65 anos e a reserva de 10% dos assentos
devidamente sinalizados. Todavia, não se verifica o atendimento ao parágrafo 3º do
mesmo artigo, que estabelece a gratuidade às pessoas entre 60 e 65 anos como de
critério de legislação local. Ficou decidido em reunião da URBS com o Ministério Público
que para possibilitar o atendimento deste artigo, seria necessário o repasse de recursos
pelo Governo Federal.
Como aspecto positivo para a Acessibilidade, tem-se que a atual exigência da URBS
quanto à reposição da frota com veículos já adaptados favorece que o sistema de
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transporte coletivo apresente condições de acessibilidade no prazo estabelecido pelo
Decreto Federal, ou seja, dezembro de 2014.
Apesar das iniciativas implementadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba em prol da
Acessibilidade no Transporte Urbano, verificam-se ainda algumas deficiências.
A operação de veículos adaptados é priorizada pela URBS nas linhas que ainda não os
possuem e em função da existência de demandas específicas, sendo que no momento,
há 47 pedidos de inclusão, ainda não atendidos. Até que toda a frota esteja adaptada, a
utilização do sistema de transporte coletivo por parte das pessoas com deficiência física
está condicionada aos horários específicos em que circulam os veículos adaptados.
Ainda que 66% das linhas de ônibus estejam contempladas com veículos adaptados ao
acesso de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, por meio de elevadores
ou plataformas elevatórias, observam-se significativos problemas nos procedimentos de
embarque e desembarque. Esta dificuldade deve-se a desníveis acentuados entre o
passeio onde se localiza o ponto de ônibus e a pista de rolamento, ou pela ausência de
remansos em determinados pontos de parada, remansos estes que são projetados
especialmente com a finalidade de permitir o correto estacionamento dos veículos.
Os Terminais de Integração, considerados como edificações de uso público, não
apresentam sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência
auditiva e visual, obrigatoriedade esta definida pelo Art. 26 do decreto federal.
Adequações também são necessárias no SITES e no Serviço Especial de Táxi. Com
relação ao primeiro, há a necessidade de estudos para a ampliação e melhoria do
sistema, como a construção de outro terminal que auxilie a operação, a criação de novas
linhas ou aumento da frota de veículos. Já o Serviço Especial de Táxi necessita de
ampliação do atendimento, seja mediante o aumento da frota com licitação pública, seja
com a implantação de serviço similar.
Como se vê, ainda persistem deficiências em termos de Acessibilidade no Transporte
Urbano, porém, as exigências trazidas pela legislação relativas a adaptações necessárias
no sistema indicam um incremento nos atendimentos requeridos, ainda que a médio
prazo.
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4.1.3 Circulação e Sistema Viário
Os componentes da circulação e sistema viário, bem como as ações e programas
municipais correlatos, a serem avaliados quanto à acessibilidade são os seguintes:
Passeios, Arborização Viária, Sinalização Semafórica, Estacionamentos Exclusivos e
Mobiliário Urbano.
4.1.3.1 Passeios
A partir de 1998, todos os projetos de construção e reconstrução de passeios implantados
pela Municipalidade contemplaram as rampas de travessia nos cruzamentos das vias e
previram a utilização de materiais construtivos especificados em legislação. Na
seqüência, o IPPUC elaborou o Manual de Implantação de Rampas de Travessia para
que as Administrações Regionais, por meio dos Distritos Rodoviários, procedessem a
instalação desse equipamento mediante as solicitações dos munícipes e na medida em
fossem viabilizados recursos para tal.
Não há informações precisas referentes à quantidade de rampas de travessia já
instaladas. A cidade possui atualmente cerca de 19.600 cruzamentos de vias, dos quais
7.000 possuem uma das vias com pavimentação definitiva, o que demanda a instalação
de rampas de travessia. Em 2006 e 2007, foram implantadas 315 rampas de travessia em
40 cruzamentos e 831 rampas em 110 cruzamentos, respectivamente. Em fase de
execução, nas obras da Linha Verde (urbanização da BR – 476), há 1.350 rampas de
travessia em 170 cruzamentos.
Paralelamente ao início de implantação de rampas de travessia, o IPPUC deu início aos
estudos referentes à instalação de linha tátil para os deficientes visuais. É importante
observar que, naquela ocasião, a NBR 9050 da ABNT ainda não definia normas técnicas
para linha tátil, entretanto, com a contribuição da ADEVIPAR – Associação dos
Deficientes Visuais do Paraná, do Instituto Paranaense dos Cegos e da Assessoria
Especial de Assistência à Pessoa com Deficiência – AEAPcD, para a definição das
características do material construtivo da linha tátil, efetivamos sua implantação na Rua
Comendador Araújo, em 1998, na Rua XV de Novembro em 2000, e nos passeios do
entorno do Instituto Paranaense dos Cegos em 2001.
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A NBR 9.050, edição de 2004, já determina as características de piso tátil e condições de
implantação. O projeto de Revitalização da Rua Marechal Deodoro, recentemente
implantado, é um exemplo de aplicação do piso tátil de acordo com a nova NBR 9.050.
Apesar dos esforços legais, de planejamento, de fiscalização e de obras da Prefeitura
Municipal de Curitiba, as calçadas da cidade ainda são responsáveis por acidentes
cotidianos e diversas reclamações. Em um levantamento das reclamações diretamente
ligadas às calçadas da cidade, registradas pela população na Central de Atendimento e
Informações - 156 nos anos de 2005, 2006 e 2007, verifica-se que são mais de 5.000
registros anuais, sendo que a maioria refere-se à implantação e manutenção dos
passeios que são responsabilidades dos proprietários.
O bairro Centro é onde se observa o maior número de registros. Apesar de sua população
ser de aproximadamente 36.000 habitantes, circulam pela região mais de 400.000
pessoas por dia; ou seja, mesmo que não seja o bairro mais populoso, é o mais
vivenciado pela população. Os bairros que mais tiveram reclamações sobre as calçadas,
além do Centro, foram CIC e Portão.
Especificamente, em relação às calçadas da área central da cidade, o Plano de
Requalificação do Centro – Programa Marco Zero, coordenado pelo IPPUC, está
elaborando um diagnóstico detalhado que considera: a adequação dos materiais
construtivos implantados em função da declividade da via, a preservação de desenhos e
materiais

representativos

de

época

e

de

relevância

histórica

e

cultural,

o

dimensionamento e a arborização viária em função da freqüência e afluxo de pedestres.
Com relação à preservação de desenhos e materiais construtivos representativos de
época e de relevância histórica e cultural (petit-pavê, outras pedras naturais,
paralelepípedo) nos passeios da área central, o IPPUC, por meio da Coordenação do
Plano de Requalificação do Centro – Programa Marco Zero, está promovendo reuniões
com várias instituições (UFPR, PUC- Paraná, UNICENP, Universidade Tuiuti do Paraná,
IPHAN, Fundação Cultural de Curitiba, Secretaria de Estado da Cultura, IAB, IPHAN e
ASBEA) com o objetivo de discutir esta questão: a importância da preservação, o
estabelecimento dos conceitos e critérios para sua efetivação, a necessidade de
regulamentação e de definição das vias e respectivos passeios a serem preservados.
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O Programa Caminhos da Cidade, criado pela Lei Municipal nº 11.596/2005, que tem
como objetivo a realização de obras e serviços necessários à requalificação e
reurbanização das calçadas do Município, com a participação da iniciativa privada, está
no aguardo da capitalização do Fundo de Recuperação de Calçadas – FUNRECAL - com
recursos de taxas urbanísticas.
Entre 2005 e 2007 foram construídos cerca de 175 km de calçadas. A maior parte dessas
obras corresponde à estruturação de sistema viário com implantação de pavimentação
definitiva

acompanhada

de

construção/reconstrução

de

calçadas com

recursos

financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e FONPLATA (Fundo
de Financiamento para o Desenvolvimento da Bacia do Prata).
Melhorias nas condições dos passeios da cidade também são realizadas pelos Distritos
de Manutenção Urbana, da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP. Estes
distritos são responsáveis pelas manutenções da drenagem, asfalto, anti - pó, saibro,
calçada e pela pavimentação asfáltica no sistema de parceria. A área de atuação dos
distritos compreende cerca de 1.800 km de pavimentação definitiva, 2.300 km de
pavimentação provisória (anti - pó) e 600 km de saibro. Em face desta realidade, a SMOP
tem priorizado a continuidade do serviço de implantação de pavimentação asfáltica, no
sistema de parceria entre a Prefeitura e o munícipe, sendo que entre 2005 e 2007 foram
implantados cerca de 70 km de calçadas por meio dos Distritos de Manutenção Urbana.

FIGURA 8 - RUA CELESTE TORTATO GABARDO,
2007
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FIGURA 10 - AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES / RAMPA DE TRAVESSIA CONFORME
ABNT 9.050/2004

4.1.3.2 Arborização Viária
Estima-se que Curitiba tem plantadas em suas ruas aproximadamente 300.000 árvores.
Estas árvores demandam manutenção constante como poda para retirada de galhos
sobre a fiação elétrica, galhos comprometidos, raízes danificando calçadas ou corte de
árvores mortas, comprometidas ou inadequadas. Em 2005, com o objetivo de sanar esses
problemas de forma ordenada, considerando os aspectos ambientais e de segurança e
conforto na circulação de pedestres e veículos, foi determinada a elaboração de um Plano
Diretor de Arborização Urbana sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.
O trabalho iniciou-se com a realização de um Censo Arbóreo, por bairro, o qual
determinou quantas árvores existem e onde estão localizadas, tendo como referência a
testada dos lotes existentes em cada quadra. Até o momento, foram realizados os Censos
Arbóreos em 17 bairros da cidade e encontram-se contratados mais sete para este ano.
Para estes 17 bairros foi elaborado um Plano de Ação, onde foram estabelecidas ações a
serem executadas no local (poda, corte, destoca, etc) além dos novos plantios, já
seguindo um novo critério técnico de afastamento entre as mudas e de estruturas
urbanas. Estão concluídos os Planos de Ação para o Sítio Cercado, Alto Boqueirão,
Bacacheri, Água Verde, Centro, Capão Raso e Pinheirinho. Destes, o Sítio Cercado e o
Alto Boqueirão estão em execução. Os demais estão em processo licitatório.
Além disto, o Plano de Ação conta com um grande programa de educação ambiental a
ser desenvolvido com a comunidade.
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Com relação ao plantio de novas árvores, ação que regularmente acompanha os projetos
de pavimentação e revitalização de vias, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente SMMA define as espécies arbóreas que devem ser utilizadas em função das
características do local: uso e ocupação, existência de árvores antigas e sua espécie,
posicionamento da fiação elétrica. Como diretriz de arborização viária para novos plantios
adota-se a especificação de espécies arbóreas nativas com raízes pivotantes que não
danifiquem a pavimentação dos passeios e da pista de rolamento, bem como as redes
subterrâneas de serviços públicos (galerias de águas pluviais, redes de abastecimento de
água, energia elétrica e telecomunicações).
A reconstrução de passeios em determinadas vias, cuja arborização foi implantada há
mais de 15 anos, apresenta dificuldades em função das espécies que possuem raízes
expostas, sendo que sua poda prejudicaria a estabilidade da árvore. Esta situação
inviabiliza o nivelamento do passeio quando da execução de obras de reconstrução ou
manutenção parcial tanto por parte do Município, quando da realização de obras de
revitalização de vias, quanto por parte dos proprietários de imóveis.

FIGURA 11 - RAÍZES EXPOSTAS, 2007

4.1.3.3 Sinalização Semafórica
A URBS – DIRETRAN é o órgão municipal responsável pela implantação e operação da
sinalização semafórica da cidade. Há 960 cruzamentos equipados com semáforos, dos
quais 541 possuem porta – focos para pedestres, sendo 256 com fase específica e 285
atuados pelos pedestres; os demais 419 não possuem grupo focal para pedestres.
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As instituições de atendimento à pessoa com deficiência, em função da área de atuação –
mental, auditiva, visual - demandam especificidades quanto à instalação de sinalização
semafórica.
No entorno das instituições de atendimento à pessoa com deficiência mental, é relevante
a ampliação do tempo de travessia como item de segurança. Das 17 unidades de
atendimento existentes em Curitiba, seria necessária uma avaliação imediata quanto ao
aumento do tempo de travessia em 4 locais específicos.
Nas imediações das unidades de atendimento à pessoa com deficiência auditiva é
importante a instalação de semáforos com porta-focos para pedestres, pois ao reforçar o
aspecto visual da sinalização, este equipamento amplia a segurança para a travessia.
Das 5 unidades de atendimento a esta área da deficiência em Curitiba, identifica-se 4
instituições com a necessidade prioritária deste equipamento suplementar.
No entorno das unidades de atendimento à pessoa com deficiência visual é de vital
importância a instalação de semáforos sonorizados. Das 10 unidades de atendimento a
esta área da deficiência, verifica-se a necessidade prioritária deste equipamento em 8
instituições / locais.
Apenas 06 cruzamentos da cidade contam com semáforos sonorizados.
A circulação de pedestres, em especial de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida
e idosos, com segurança e autonomia, nas vias centrais e de bairros com maior fluxo,
depende também do tempo de travessia definido na operação dos semáforos. Em
Curitiba, para a definição deste tempo, adota-se a velocidade de 1m/s para o pedestre
realizar a travessia, considerando os idosos. Este critério é aplicado em outras capitais do
país, sendo que os novos semáforos já são programados para este tempo e a URBSDIRETRAN vem compatibilizando os equipamentos antigos segundo este princípio.
4.1.3.4 Estacionamentos em Via Pública
A URBS – DIRETRAN é o órgão municipal responsável pela definição, regulamentação e
implantação da sinalização viária da cidade. Com relação à demarcação de vagas
exclusivas de estacionamento e embarque/desembarque destinadas à pessoa com
deficiência, são utilizados critérios específicos para cada um dos casos: estabelecimentos
que comercializam produtos para deficientes físicos, clínicas especializadas de
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atendimento a pessoas com deficiência, e estabelecimentos de ensino especiais para
deficientes.
A integral implementação do Estatuto do Idoso e do Decreto Federal de Acessibilidade
quanto aos estacionamentos exclusivos nas vias públicas da cidade depende de
regulamentação que está sendo discutida pelo CONTRAN, em reuniões das Câmaras
Temáticas de Engenharia e de Esforço Legal. Objetivando facilitar a fiscalização por parte
dos agentes de trânsito e da polícia militar, o CONTRAN está analisando a viabilidade de
se adotar um “cartão de identificação” de pessoas com deficiência e idosos a nível
nacional.
A URBS – DIRETRAN já fornece cartão de identificação para pessoas com deficiência, e
condutores de veículos, para estacionar em locais de atuação do ESTAR. Todavia, este
procedimento não atende plenamente as necessidades destes condutores, sendo que
esta questão deve ser avaliada pelo órgão competente em conjunto com instituições
representativas das pessoas com deficiência objetivando aumentar a abrangência desta
operação.
Independente da regulamentação mencionada, por ocasião do término das obras de
Revitalização da Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Mariano Torres e Desembargador
Westphalen, a URBS – DIRETRAN decidiu pela demarcação de 4 vagas exclusivas para
pessoas com deficiência e 4 vagas para idosos. Cada uma destas quantidades
corresponde a 5% das vagas de veículos totais na área do estacionamento
regulamentado - EstaR, vindo ao encontro às normas estabelecidas na legislação federal.
A legislação vigente estabelece que todas as edificações destinadas ao comércio ou
prestação de serviço, com mais de 100 m², devem possuir estacionamento na área
interna do lote com vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sendo que a
quantidade mínima destas vagas atende a legislação federal. Entretanto, no anel central
da cidade e vias específicas, onde a legislação de uso e ocupação do solo proíbe
estacionamentos comerciais, nas demais áreas do centro da cidade e nas vias principais
dos bairros onde predominam edificações antigas de uso comercial e de prestação de
serviços, que ocupam praticamente toda a área do lote, faz-se prioritária a demarcação de
vagas exclusivas para pessoas com deficiência na via pública. Considerando esta
situação, verificam-se as seguintes carências: a quantidade existente de vagas de
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estacionamento de veículos para pessoas com deficiência é insuficiente, e a demarcação
de vagas exclusivas para embarque/desembarque não atende as necessidades do
condutor do veículo quando o mesmo é portador de deficiência.
No momento, encontram-se instaladas na cidade as seguintes quantidades de vagas de
estacionamento exclusivo: em área de EstaR, 8 para pessoas com deficiência e 4 para
idosos; em outras vias, 15 para pessoas com deficiência. Cerca de 30 vagas de
embarque/desembarque

exclusivas

para

pessoas

com

deficiência

encontram-se

instaladas em vários pontos da cidade.
4.1.3.5 Mobiliário Urbano
A Lei Municipal nº 11.095/2004, “Novo Código de Obras e Posturas”, estabelece em seu
artigo 9º, que é obrigatório o Alvará de Licença expedido pela PMC para a implantação de
mobiliário urbano. Para fins de aplicação da Lei, entende-se como mobiliário urbano todos
os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de
natureza utilitária ou não, de uso comercial ou de serviços, implantados em espaços e
logradouros públicos relacionados à: circulação e transporte; infra-estrutura dos sistemas
de comunicação, iluminação pública

e saneamento; segurança pública e proteção;

comércio; informações e comunicação visual; e ornamentação da paisagem.
Em dezembro de 2002, a Prefeitura Municipal de Curitiba e o Consórcio Adshel Curitiba
Ltda. celebraram entre si o Contrato nº 14.547, o qual tem por objeto a concessão de uso
de bens municipais para prestação de serviço público e execução de obras abrangendo a
concepção, desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção, limpeza
e conservação de mobiliário urbano de uso e utilidade públicos no município de Curitiba,
com direito de exploração publicitária.
Por meio do Contrato encontram-se instalados na cidade 8.556 unidades do mobiliário
urbano:
A instalação e os remanejamentos, quando necessários, dos elementos do mobiliário são
definidos e acompanhados por técnicos do IPPUC, da URBS e da SMMA, conforme o
caso, adotando-se como critérios básicos:
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A manutenção de faixa livre do passeio com largura mínima de 1,50 m, podendo em
casos extremos ser de 1,20 m, para circulação de pedestres e de pessoas
portadoras de deficiência física;
A manutenção de uma área livre mínima no entorno do mobiliário, para permitir aos
pedestres o desvio de postes e árvores existentes;
Posicionamento do mobiliário de forma a garantir a visibilidade dos motoristas para a
saída de veículos nas guias rebaixadas ou para as conversões e travessias de vias;
Instalação dos elementos essencialmente informativos (totens, painéis publicitários)
em áreas não pavimentadas dos logradouros sempre que possível, de forma a
garantir faixa livre de circulação de pedestres;
Instalação das lixeiras e dos totens de identificação de bens culturais no alinhamento
de postes e arborização viária existente, sempre que possível, de forma a garantir
faixa livre de circulação de pedestres.
As demandas da população quanto à manutenção limpeza e conservação do mobiliário
urbano objeto do Contrato de Concessão, incluindo-se remanejamentos para a melhoria
das condições de circulação e segurança, são encaminhadas ao Órgão Gestor do
Contrato, na atualidade a URBS, por meio da Central de Atendimento e Informações 156.
Com relação ao Novo Mobiliário Urbano, verifica-se que apesar dos procedimentos já
instituídos e das providências já efetivadas quanto à relocação e adequação da posição
de seus elementos objetivando a melhoria das condições de circulação no passeio, ainda
restam abrigos de ponto de ônibus ou de táxi que obstruem a passagem de pedestres, e
em especial, de pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida.

FIGURA 12 - MOBILIÁRIO URBANO / 2007
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Os abrigos de ponto de ônibus do Novo Mobiliário Urbano não possuem comunicação
visual que atenda as necessidades das pessoas com deficiência visual, ou seja,
informação em Braille. Com relação e esta carência, vale observar que o Contrato de
Concessão do Novo Mobiliário Urbano foi celebrado após processo de licitação, realizado
em 2002, que estabelecia as especificações técnicas de cada elemento sendo que
naquela ocasião, tanto a legislação como as recomendações federais referentes à
acessibilidade inexistiam. Sendo assim, a implementação dos quesitos de acessibilidade
nos elementos do Novo Mobiliário Urbano não estão contemplados no Contrato de
Concessão.
A implantação de quiosques (café, lanches/sucos e flores) e de bancas de jornal e
revistas sobre logradouros públicos estão regulamentadas, respectivamente, pelo Decreto
Municipal nº 423/1987 e pela Lei Municipal nº 10.755/2003.
O uso do passeio fronteiriço a bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e similares
para a colocação de mesas e cadeiras está permitida pela Lei Municipal nº 9.688/99 e
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1.737/05. O Decreto estabelece que a atividade
não deverá ocasionar bloqueio, obstrução ou dificuldade de acesso para veículos,
permitindo o livre trânsito de pedestres, em especial de pessoas com deficiência. Para
tanto, o Decreto determina que a faixa destinada à circulação de pedestres terá, no
mínimo, 2 metros de largura, e deverá encontrar-se livre de qualquer obstáculo, tais
como: postes de rede elétrica, telefônica e de iluminação, telefones públicos, árvores,
canteiros e demais elementos do mobiliário urbano.
A instalação de protetores de passeio, defensas ou pontaletes está regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 936/96. A finalidade deste instrumento legal é coibir o
estacionamento irregular de veículos sobre os passeios e impor regras de implantação
que considere a circulação de pedestres com segurança nos casos em que os
proprietários de imóveis solicitam a instalação do equipamento na esquina da respectiva
edificação. Com o objetivo de garantir condições adequadas de circulação e segurança,
esse regulamento determina a faixa mínima de 1,50 metros destinada à circulação de
pedestres, proíbe a instalação de protetores de passeio perpendiculares ao alinhamento
predial, e estabelece que não poderão bloquear a faixa de travessia de pedestres.
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A utilização dos passeios para atividades que diferem da função de circulação segura e
confortável de pedestres necessita de monitoramento constante. Entretanto, as ações de
fiscalização são insuficientes para coibir os abusos cometidos pelos estabelecimentos
comerciais que ampliam a área de colocação das mesas e cadeiras definida na permissão
de uso, implicando na obstrução da circulação de pedestres.
Os telefones públicos se caracterizam como elementos de mobiliário urbano; entretanto,
são equipamentos de responsabilidade de concessionária de serviço público que obedece
à regulamentação em nível federal (ANATEL). Em 2000, em face de demandas da
população relacionadas à localização inadequada de telefones públicos e com o objetivo
de melhorar as condições de circulação de pedestres nos passeios da cidade,
especialmente da área central, o IPPUC elaborou e encaminhou à Concessionária que
opera em Curitiba o Manual de Implantação de Telefones Públicos. Todavia, não se
obteve da concessionária qualquer retorno favorável à aplicação do Manual.
O Decreto Municipal nº 680/1998 determina os padrões visuais e a necessidade de
aprovação do IPPUC para implantação e remanejamento de telefones públicos na área
central e unidades de conservação. Carece de dispositivos que obriguem a
concessionária a aprovar, junto ao Município, a implantação e remanejamento dos
equipamentos na área externa ao centro da cidade. Outra carência da legislação
corresponde à inexistência de normas relacionadas ao desenho dos telefones públicos e
à sua adequação à legislação federal e normas técnicas da ABNT para garantir a
aproximação segura, o alcance e uso por pessoas com deficiência.
A concessionária retira licença apenas para execução de obras de extensão, manutenção
e substituição da rede subterrânea nos passeios e não solicita autorização quanto à
localização dos TPs, seja para implantação de novos como para remanejamentos dos
existentes.
4.1.3.6 Análise Geral
A implementação da acessibilidade urbanística com os critérios estabelecidos na
legislação federal - Lei nº 10.048/2000, Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 5.296/2004 –
demanda ações e investimentos públicos, bem como composições de parcerias com a
iniciativa privada, objetivando a ampliação da segurança, qualidade e conforto para a
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circulação de pedestres, em especial de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
nos logradouros públicos da cidade.
Em função da extensão da malha viária implantada, cerca de 4.100 km de vias
pavimentadas, com 7.000 cruzamentos onde seria prioritária a implantação de rampas de
travessia, a destinação de recursos exclusivamente municipais para a promoção da
acessibilidade nos logradouros públicos, em detrimento de investimentos em obras
destinadas ao atendimento social, tornar-se-ia inviável. Deve-se considerar que a atuação
da iniciativa privada e dos proprietários de imóveis, em maior e menor escala
respectivamente, é imprescindível para a realização da meta estabelecida na legislação
federal, além de constituir-se em obrigação estabelecida pela Lei Municipal nº
11.596/2005 em seu Art. 1º: “O proprietário de terreno, edificado ou não, em via provida
de pavimentação, deverá construir e manter calçada em toda a extensão da testada do
imóvel”.
A partir das ações já efetivadas pela administração municipal em termos da acessibilidade
na circulação e sistema viário, tem-se evidenciadas algumas potencialidades e algumas
deficiências que marcam essa temática em Curitiba.
Os passeios e vias públicas, como espaços imprescindíveis de circulação com segurança
e conforto de toda a população, exigem uma gestão efetiva da administração municipal na
sua implantação e manutenção, para que se tornem espaços qualificados para as funções
a que se destinam. Neste sentido, as normas e os procedimentos da administração
municipal, independente da vigência da legislação federal, já expressam princípios
relacionados à acessibilidade:
A construção e reconstrução de calçadas, com implantação de rampas de travessia,
acompanham todas as obras de estruturação e pavimentação viárias;
As novas diretrizes para o plantio de árvores em vias públicas prevêem a utilização
de espécies nativas com sistema radicular pivotante, ou seja, com raízes que
buscam profundidade do solo, e que conseqüentemente, não danificam os passeios
ou as redes subterrâneas de serviços públicos;
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As normas estabelecidas em legislação municipal e os procedimentos adotados pela
gestão pública quanto à localização do mobiliário urbano consideram a reserva de
uma faixa livre para os pedestres.
Resumidamente, observa-se um aparato legal que exige a implantação ou adaptação de
estruturas urbanas diversas para garantir maiores níveis de Acessibilidade no município.
Tal fato constitui o principal potencial identificado. Todavia, há dificuldade no atendimento
de algumas das exigências principalmente nas áreas onde a tipologia de ocupação
urbana está comprometida e consolidada.
Um exemplo dessa dificuldade é a de se atender ao mínimo de número de vagas de
estacionamento exclusivas em áreas de uso já consolidado, com construções mais
antigas. A legislação vigente estabelece que todas as edificações destinadas ao comércio
ou prestação de serviço, com mais de 100,00 m², devem possuir estacionamento na área
interna do lote com vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Portanto, nessas
áreas de ocupação consolidada, que correspondem à área do centro da cidade e às vias
principais dos bairros onde predominam edificações antigas, faz-se prioritária a
demarcação de vagas exclusivas para pessoas com deficiência na via pública.
Observam-se também deficiências que podem ser atendidas com planejamento, projeto
urbano e inversão de recursos financeiros. Um exemplo é o sistema semafórico que ainda
não atende ao universo de pessoas com deficiência mental, auditiva ou visual
(minimamente em áreas onde o uso por esses usuários é mais concentrado). Outro
exemplo é a necessária adaptação do atual mobiliário urbano, muitas vezes motivo de
reclamações relativas à sua localização, não permitindo perspectivas visuais ao pedestre
ou constituindo-se em barreiras ao deficiente. Além das adequações na localização do
mobiliário urbano, devem ser reforçadas as ações de fiscalização para coibir os abusos
cometidos pelos proprietários de imóveis e de estabelecimentos comerciais que instalam
mobiliário urbano sem a devida licença ou em desacordo com as condições estabelecidas
na mesma.
Enfocando a pessoa com deficiência visual, demais adaptações no sistema de circulação
da cidade, estão previstas no Guia de Elaboração de Plano Diretor de Transporte e da
Mobilidade, publicado pelo Ministério das Cidades, e devem ser efetivadas pela
administração municipal. Este documento recomenda a sinalização no passeio de rotas
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acessíveis para a circulação de pessoas com deficiência visual nos locais de maior
circulação e nos pontos de acesso ao transporte coletivo, e ainda, uma comunicação
visual que atenda as necessidades desses usuários nos abrigos de ponto de ônibus.
4.1.4 Equipamentos Urbanos Municipais
O Decreto Federal nº 5.296/2004 conceitua “edificações de uso público” como sendo
aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por
empresas prestadoras de serviços públicos destinadas ao público em geral.
Equipamentos urbanos em Curitiba são entendidos como todos aqueles que exerçam
alguma função urbana de atendimento às necessidades da população, sendo que tal
conceito abrange as edificações de uso público.
Uma vez que compete à Administração Municipal investir em obras de construção e
reforma de imóveis de sua propriedade, na elaboração do PlanMob serão considerados
apenas os equipamentos urbanos municipais, que serão classificados em: Equipamentos
Administrativos, Equipamentos de Atendimento Social e Espaços de Uso Coletivo. No
momento,

integram

o

conjunto

de

equipamentos

urbanos

municipais

1.742

estabelecimentos ou espaços públicos.
Considerando que o Decreto Federal estabeleceu os requisitos para garantir a
acessibilidade e o prazo até 02/06/2007 para adaptação das edificações de uso público
existentes, faz-se necessário apreender a situação dos equipamentos urbanos
municipais, bem como as ações e propostas dos órgãos municipais relacionados à
eliminação de barreiras arquitetônicas.
A maioria dos equipamentos urbanos foi projetada e implantada entre as décadas de
1970 e 1990, época em que à acessibilidade arquitetônica e urbanística era dedicada
pouca ou nenhuma atenção pelo poder público, seja pela inexistência de legislação em
nível nacional ou local, seja pelo desconhecimento dos gestores públicos e da população
em geral da importância e necessidade de implementação de políticas de inclusão da
pessoa portadora de deficiência.
Ao longo da década de 1990, a preocupação com o atendimento às pessoas com
deficiência e com o cumprimento às normas técnicas de acessibilidade estabelecidas pela
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ABNT, passou a ser refletida na elaboração dos projetos dos equipamentos urbanos
municipais.
Atualmente, o Setor de Projetos do IPPUC elabora os projetos arquitetônicos de
adequação, reforma e ampliação dos equipamentos urbanos municipais de acordo com
as diretrizes e os programas definidos pelos órgãos que administram e operam as
unidades e de conformidade com os recursos disponíveis previstos em dotação
orçamentária. A elaboração dos projetos de adequação, reforma e ampliação de unidades
consideram os parâmetros de acessibilidade estabelecidos na legislação federal quando o
órgão que administra a unidade inclui essa necessidade no programa de projeto.
A elaboração de projetos arquitetônicos para a construção de novos equipamentos
urbanos, desde meados dos anos 1990, contempla os parâmetros de acessibilidade
estabelecidos na NBR 9.050 de 1994. Atualmente, o IPPUC utiliza a nova versão da NBR
9.050 de 2004 para a elaboração dos projetos de implantação de novos equipamentos.
Para dimensionar a problemática da adaptação arquitetônica dos equipamentos urbanos
municipais, serão descritas as situações dos principais equipamentos existentes quanto à
acessibilidade, conforme a classificação proposta e considerando ainda os órgãos ou
secretarias que administram e utilizam o espaço.
4.1.4.1 Equipamentos Administrativos
Os Equipamentos Administrativos correspondem às edificações destinadas a sede,
escritórios, depósitos e espaços similares de todas as secretarias e órgãos municipais.
Nesta categoria, a Prefeitura Municipal de Curitiba possui 42 estabelecimentos nos quais
devem ser verificados os quesitos de acessibilidade estabelecidos pela legislação federal.
Os equipamentos administrativos são utilizados pelos seguintes órgãos municipais:
COHAB Curitiba - Companhia de Habitação Popular de Curitiba;
CURITIBA TURISMO - Instituto Municipal de Turismo;
CURITIBA S.A. - Companhia de Desenvolvimento de Curitiba;
FCC - Fundação Cultural de Curitiba;
FAS - Fundação de Ação Social;
ICS - Instituto Curitiba de Saúde;
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IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública;
IPMC - Instituto de Previdência Municipal de Curitiba;
IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba;
PGM - Procuradoria Geral do Município;
SGM - Secretaria do Governo Municipal;
SMAB - Secretaria Municipal do Abastecimento;
SMAD - Secretaria Municipal de Administração;
SMAM - Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos;
SMCS - Secretaria Municipal da Comunicação Social;
SMDS - Secretaria Municipal da Defesa Social;
SME - Secretaria Municipal da Educação;
SMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
SMF - Secretaria Municipal de Finanças;
SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
SMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas;
SMS - Secretaria Municipal da Saúde;
SMRH - Secretaria Municipal de Recursos Humanos;
SMU - Secretaria Municipal do Urbanismo;
URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
Para efeito de elaboração do PlanMob, as Ruas da Cidadania (Carmo, Fazendinha,
Pinheirinho, Santa Felicidade, Boa Vista, Matriz e Bairro Novo) e as sedes das
Administrações Regionais (Cajuru e CIC) estão classificadas como equipamentos
administrativos devido a multiplicidade de órgãos municipais e respectivas unidades de
atendimento, tanto de natureza administrativa como social, que funcionam nestes locais.
Ainda que o presente Diagnóstico não apresente a situação detalhada dos equipamentos
administrativos, cumpre esclarecer que as secretarias e órgãos municipais deverão
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elaborar levantamentos minuciosos quanto às condições de acessibilidade nos
estabelecimentos que ocupam a fim de subsidiar posterior etapa de implantação das
adaptações necessárias.
4.1.4.2 Equipamentos Sociais
Os Equipamentos Sociais correspondem aos estabelecimentos voltados ao atendimento
de necessidades básicas da população, relacionadas à habitação, trabalho, assistência
social, alimentação, segurança, educação e saúde, mantidos integralmente pela
municipalidade.
Nesta categoria, a Prefeitura Municipal de Curitiba possui 667 unidades de atendimento
nos quais devem ser verificados os quesitos de acessibilidade estabelecidos pela
legislação federal. Os equipamentos sociais são administrados pelos seguintes órgãos
municipais:
COHAB Curitiba - Companhia de Habitação Popular;
CURITIBA S.A. - Companhia de Desenvolvimento de Curitiba;
FAS - Fundação de Ação Social;
SMAB - Secretaria Municipal do Abastecimento;
SMDS - Secretaria Municipal da Defesa Social;
SME - Secretaria Municipal da Educação;
SMS - Secretaria Municipal da Saúde.
A seguir, são descritas as situações dos principais equipamentos sociais quanto à
acessibilidade arquitetônica.
a)

FAS – Fundação de Ação Social

A Fundação de Ação Social é o órgão da Prefeitura Municipal de Curitiba responsável
pela gestão da Política de Assistência Social no Município cujo objetivo é oferecer ações
de proteção social à família e ao indivíduo que se encontra socialmente vulnerável ou em
risco.
Atualmente a FAS administra 92 unidades/equipamentos distribuídas em: Centros de
Referência da Assistência Social, Unidades de Atendimento, Liceus de Ofícios, Casa
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Tingui, Centro da Juventude, Agente Jovem, Centros de Atividades para Idosos, Central
de Resgate Social, Casa da Acolhida e do Regresso, Centro de Proteção Especializado
para Vítimas de Violência, Centro de Convivência Criança quer Futuro, Centros de
Convivência para Pessoa com Deficiência, Centros de Atendimento – Fazenda
Solidariedade e MAIS VIVER, Abrigos para mulheres e para crianças e adolescentes.
Dessas 92 unidades, 19,56% estão adaptadas, 19,56% parcialmente adaptadas, 10,86%
em execução a adaptação, 5,43% em projeto a adaptação e 43,47% sem adaptação.
A FAS vem direcionando esforços e investindo recursos para adaptar suas unidades e
espera, em curto prazo, ter todas as unidades adaptadas. Quanto às novas edificações,
todas foram construídas de acordo com as normas de acessibilidade.
b)

SMAB – Secretaria Municipal do Abastecimento

A Secretaria Municipal do Abastecimento opera com 45 unidades de atendimento,
distribuídas nos seguintes estabelecimentos com as respectivas quantidades:
Mercado Municipal: 1 unidade;
Varejão: 2 unidades;
Núcleo Regional: 9 unidades;
Sacolão da Família: 10 unidades;
Armazém da Família: 23 unidades.
A grande maioria desses equipamentos não oferece condições arquitetônicas para o livre
acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, visto que faltam rampas,
corrimãos, banheiros específicos ou adaptados, balcões rebaixados, portas e corredores
de circulação com dimensões dentro de normas estabelecidas, como também infraestrutura que acolha esse cidadão especial (telefones, bebedouros mais baixos e outros).
Nas Regionais Cajuru e Portão, as unidades da SMAB não apresentam condições para
atender pessoas com deficiência, sendo que nos demais Núcleos Regionais atendem
parcialmente. Os equipamentos que se encontram dentro das Ruas da Cidadania,
apresentam melhores condições de acesso para pessoas com deficiência, pois essas
Ruas dispõem de alguns facilitadores, mas que muitas vezes não se completam devido o
acesso aos Armazéns ser inadequado.
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c)

SMS – Secretaria Municipal da Saúde

Compete à Secretaria Municipal da Saúde o planejamento e execução da política de
saúde em Curitiba, responsabilizando-se pela gestão e regulação dos serviços próprios e
conveniados, monitorando doenças e agravos e realizando a vigilância sanitária sobre
produtos e serviços de interesse da saúde.
A Rede Municipal de Saúde opera com 132 unidades de atendimento distribuídas nas
seguintes tipologias com as respectivas quantidades:
Unidade de Saúde de Atenção Básica: 102 unidades;
Centro de Especialidades: 3 unidades;
Unidade Básica de Saúde com Especialidades: 3 unidades;
Unidade Especializada: 3 unidades;
Centro de Especialidades Odontológicas: 2 unidades;
Centro Municipal de Urgências Médicas: 8 unidades;
Centro de Atenção Psico-social: 9 unidades;
Hospital Municipal: 1 unidade;
Laboratório Municipal: 1 unidade.
Em função do decreto federal, a partir de 2004, a SMS e o IPPUC iniciaram a elaboração
de projetos de adaptação arquitetônica das Unidades de Saúde quanto à acessibilidade.
As unidades de atendimento novas são construídas de acordo com as disposições do
Decreto nº 5.296/2004, e a SMS já possui o levantamento de todas as intervenções
necessárias em cada edificação: construção de 31 rampas e de 64 sanitários especiais;
execução de 68 balcões de atendimento. A previsão da SMS é de que até 2010 todas as
edificações estejam adaptadas.
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FIGURA 13 - UNIDADE DE SAÚDE / BALCÃO ADAPTADO, 2006

d) SME – Secretaria Municipal da Educação
A Rede Municipal de Ensino opera com 420 unidades de atendimento, distribuídas nos
seguintes estabelecimentos com as respectivas quantidades:
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI): 157 unidades;
Escola Municipal: 168 unidades;
Escola de Educação Especial: 3 unidades;
Biblioteca/Farol do Saber: 45 unidades;
Centro Municipal de Atendimento Especializado: 8 unidades;
Programa de Integração da Infância e Adolescência (PIÁ): 6 unidades;
Espaço de Contraturno Socioambiental (ECOS): 33 unidades.
Quanto à acessibilidade física às unidades escolares, o Decreto nº 5.296/2004 estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. No caso específico das escolas municipais, o
conceito de acessibilidade se aplica a alunos, profissionais, pais e comunidade do entorno
da escola que, via de regra, utilizam o espaço escolar.
De modo geral, existe uma grande diversidade arquitetônica entre as escolas municipais,
evidenciando muitas vezes a funcionalidade pensada à época da construção, o que faz
com muitas delas necessitem algum tipo de reforma ou adaptação para a remoção de
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barreiras. Aproximadamente 17% das escolas municipais em funcionamento, têm menos
de 10 anos de construção e 32% mais de 30 anos.
A preocupação com o atendimento às exigências legais para adequação de projetos
físicos, nas escolas municipais de Curitiba, em conformidade com as normas da ABNT,
passou a ter um destaque especial a partir da segunda metade da década de 1990. Até
então, os problemas de acessibilidade nas escolas municipais eram resolvidos
isoladamente e a inclusão era um tema em ascensão. Ainda hoje existem muitas escolas
onde a acessibilidade para pessoas com deficiência é praticamente impossível, tendo em
vista os aspectos arquitetônicos e topográficos. Apenas 20% das escolas municipais
atendem aos padrões em um ou mais itens, como áreas de acesso (calçadas, escadas,
portas, área de embarque e desembarque), circulação (rampas e corrimões) e banheiros
de acordo com as normas da ABNT (barras, espaços, patentes e lavatórios adaptados).
Das três escolas especiais municipais somente a Escola Municipal Especializada Tomaz
Edison de Andrade Vieira, inaugurada em 2005, atende plenamente os requisitos
estabelecidos na Lei de Acessibilidade e as Normas da ABNT.
O Departamento de Logística da SME administra a estrutura física da RME e coordena as
adequações, reformas e ampliações em cada unidade da rede as quais podem ser
efetivadas tanto por meio de dotação específica em lei orçamentária quanto por meio do
Programa de Descentralização de Recursos da Secretaria Municipal de Educação. No
momento, a equipe técnica de engenharia do Departamento de Logística está
desenvolvendo um projeto de readequação da rede física financiado pelo Governo
Federal, por meio do FNDE, visando dotar cerca de 17 unidades dos quesitos de
acessibilidade estabelecidos na legislação federal.
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FIGURA 14 - ESCOLA MUNICIPAL, 2006

FIGURA 15 - ESCOLA TOMAZ EDISON DE ANDRADE VIEIRA / SANITÁRIO ADAPTADO

4.1.4.3 Espaços de Uso Coletivo
Os Espaços de Uso Coletivo correspondem aos estabelecimentos (delimitados
fisicamente ou fechados) ou locais abertos nos quais são realizadas atividades esportivas,
culturais, de lazer, de comércio e prestação de serviços, abertos ao público em geral.
Nesta categoria, a Prefeitura Municipal de Curitiba possui 1.033 estabelecimentos ou
espaços públicos nos quais devem ser verificados os quesitos de acessibilidade
estabelecidos pela legislação federal. Os espaços de uso coletivo são administrados
pelos seguintes órgãos municipais:
CURITIBA TURISMO - Instituto Municipal de Turismo;
FCC - Fundação Cultural de Curitiba;
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SMEL - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
SMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
URBS - Urbanização de Curitiba S.A.;
FAS / IPCC - Fundação de Ação Social / Instituto Pró-Cidadania.
A seguir, são descritas as situações dos principais espaços de uso coletivo quanto à
acessibilidade arquitetônica.
a)

FCC – Fundação Cultural de Curitiba

A Fundação Cultural de Curitiba é o órgão municipal responsável pela implementação da
política municipal de promoção do desenvolvimento sociocultural e artístico da
comunidade, e se faz presente em todos os bairros com centros culturais, bibliotecas,
museus, cinemas, teatros, salas de exposições, ateliês, núcleos administrativos nas Ruas
da Cidadania, todos equipados para atender os artistas e a comunidade. Além da
organização e promoção de eventos culturais, a FCC atua no campo da sensibilização,
agindo diretamente na formação dos indivíduos e fazendo da arte uma fonte de educação
e aprendizagem.
As 44 unidades culturais de atendimento da FCC, de modo geral possuem grande
diversidade arquitetônica, sendo algumas cadastradas como unidades de interesse de
preservação – UIP’s, portanto com restrições para adequações. Algumas unidades
necessitam algum tipo de reforma e/ou adaptação para remoção de barreiras. A maioria
dos espaços da Fundação encontra-se parcialmente adaptado. Os projetos de restauro e
reforma, elaborados pela FCC nos últimos anos, tem previsto as adequações necessárias
para atender às questões de acessibilidade.
A Casa da Memória (UIP), Diretoria de Patrimônio Artístico Histórico e Cultural, o
Memorial de Curitiba, o Teatro Novelas Curitibanas (UIP), o Teatro Cleon Jacques, e o
Moinho Rebouças (UIP) encontram-se adaptados. O Teatro Ópera de Arame encontra-se
parcialmente adaptado, sendo que as intervenções já efetivadas tiveram orientação da
AEAPcD. Estima-se que até 2008 este teatro atenderá plenamente as normas de
acessibilidade estabelecidas na legislação.
A Casa Hoffmann (UIP), a Cinemateca (UIP), o Conservatório de Música Popular
Brasileira (UIP), o Museu de Arte Sacra (UIP), a Pedreira Paulo Leminski, a Casa Erbo
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Stenzel (UIP), o Espaço Cultural Frans Krajcberg, a Biblioteca Miguel de Cervantes
encontram-se parcialmente adaptados.
A Casa Romário Martins (UIP), o Solar do Barão (UIP e Bem Tombado Pelo Estado), a
Capela Santa Maria (UIP), o Centro Cultural do Portão, estão com projetos de restauro e
ou reforma em andamento, com previsão de adequação destes espaços para atender a
legislação.
O Palacete Wolf (UIP e Bem Tombado pelo Estado), a Casa Culpi (UIP), Teatro Paiol
(UIP), Teatro Universitário de Curitiba, Teatro da Maria e Casa da Leitura do Parque
Barigui, as Casas do Bosque do João Paulo II (UIP), Memorial da Imigração Ucraniana no
Parque Tinguí, Centro de Criatividade, o Bondinho da Rua XV de Novembro e o Cine Luz
possuem situações mais extremas. Estes espaços, portanto, exigem estudos mais
detalhados e em condições de adequações parciais, pois são imóveis em situações de
uma especificidade diferente das demais unidades, seja pelo sistema construtivo, seja
pela condição de preservação histórica, seja pela situação geográfica.
As bibliotecas isoladas como a da Cidade Industrial, Franco Giglio, do Jardim das
Américas, Nair de Macedo, da Barreirinha, Kozak, da Santos Andrade são parcialmente
adaptadas e estão em fase de estudo para as adequações necessárias.
Os espaços da Fundação Cultural nas Ruas da Cidadania Bairro Novo (Biblioteca e
Núcleo), Boa Vista (Núcleo), Boqueirão (Biblioteca e Núcleo), Cajurú (Núcleo), Matriz
(Núcleo), Pinheirinho (Biblioteca e Núcleo), Portão (Núcleo e Biblioteca), Santa Felicidade
(Biblioteca e Núcleo) e Cidade Industrial atendem parcialmente aos quesitos de
acessibilidade estabelecidos na legislação federal.
Em agosto de 2007, a FCC passou a gerenciar o espaço da Galeria Julio Moreira, outrora
administrado pela URBS. Em função de ter sido projetado e construído na década de
1970, este equipamento não apresenta acessibilidade às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida: o acesso se faz apenas por escadarias, não há sanitários adaptados
e nenhum item de acessibilidade nos espaços que o compõem. No local funcionam 07
lojas e o TUC – Teatro Universitário de Curitiba, o qual se encontra fechado desde o mês
de julho de 2007.
No momento, a FCC está elaborando o projeto de revitalização do equipamento o qual
prevê lojas e ampla reforma do TUC – Teatro Universitário de Curitiba. Uma vez que a
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galeria se constitui em passagem subterrânea entre a Rua José Bonifácio e Largo
Coronel Enéas, sob a Rua Alameda Augusto Stellfeld, a FCC está efetuando estudos no
sentido de dotar o espaço de dispositivos mecânicos de elevação para o transporte de
pessoas com deficiência, bem como dos demais quesitos de acessibilidade dispostos na
legislação federal e normas técnicas.
O Barracão de Infra - estrutura na Cidade Industrial de Curitiba funciona somente como
depósito.
A FCC está se empenhando em atender, no menor prazo possível, as exigências legais,
e, para os espaços que necessitam as alterações, estima-se um prazo de 6 anos, para as
devidas adequações.

FIGURA 16 - TEATRO NOVELAS CURITIBANAS, RESTAURADO EM 2006

FIGURA 17 CAPELA SANTA MARIA, RESTAURADA EM 2007
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SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
A SMEL é o órgão responsável pela implementação da política municipal de promoção e
fomento das práticas de esporte, lazer e atividades físicas ao cidadão curitibano para seu
bem estar, promoção social e inserção na sociedade.
Para a execução desta tarefa, a SMEL conta com 28 equipamentos (27 Centros de
Esporte e Lazer e prédio sede), sendo que destes somente 9 atendem às adaptações
mínimas para o acesso de pessoas com deficiência.
O prédio sede da SMEL é locado, tem rampas de acesso pelo estacionamento de
funcionários, elevador e 2 sanitários que podem servir a cadeirantes, porém estes não
seguem as normas da ABNT.
As pessoas com deficiência procuram mais a sede da SMEL do que os equipamentos
propriamente ditos, neste caso estas são atendidas em mesas tipo escritório. A SMEL não
possui unidades de atendimento exclusivo às pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida (incluídos os idosos).
Para os espaços da SMEL que necessitam e comportam as alterações, estima-se um
prazo de 6 anos, para as devidas adequações. A SMEL não possui dotação orçamentária
para investimento em reforma e adaptação de equipamentos, e estas devem ser
contempladas nas próximas LDOs e plano plurianual.
b)

SMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Quanto à acessibilidade física nas Unidades de Conservação, o Decreto nº 5.296/2004
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No caso específico dos Parques e
Praças, o conceito de acessibilidade se aplica aos usuários e funcionários que, via de
regra, utilizam estes espaços.
A SMMA administra 947 Unidades de Conservação, a Universidade Livre do Meio
Ambiente, o zoológico do Parque Iguaçu, 2 museus (Botânico e de História Natural) e 5
cemitérios (Água Verde, Parque São Pedro, Santa Cândida, São Francisco de Paula e
Boqueirão).
De modo geral, existe uma grande diversidade arquitetônica entre os Parques, Bosques,
Praças, Jardinetes, Largos, Núcleos Ambientais, Eixos de Animação, Jardins Ambientais,
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Centros Esportivos e Edificações Administrativas da Secretaria, que doravante serão
denominadas de modo simplificado de UC (Unidades de Conservação), evidenciando
muitas vezes a funcionalidade pensada à época da construção, o que faz com que na sua
totalidade necessitem de algum tipo de reforma ou adaptação para a remoção das
barreiras arquitetônicas e implantação dos dispositivos de melhoria da acessibilidade. A
quantificação preliminar destas situações já foram levantadas e tabuladas pelos técnicos
da SMMA.
As UCs estão sendo implantadas desde o início da formação do nosso Município, com
muitas modificações em todo este período e contínua implantação de novos
equipamentos, mas nem sempre com a preocupação de dar atendimento pleno às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A preocupação com o atendimento às exigências legais para adequação de projetos
físicos, nas UCs de Curitiba, em conformidade com as normas da ABNT, passou a ter um
destaque especial a partir do início da década de 2000. Até então, os problemas de
acessibilidade nas UCs eram resolvidos isoladamente e a inclusão era um tema em
ascensão. Ainda hoje existem muitas UCs onde o acesso de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida é praticamente impossível, haja vista os problemas arquitetônicos e
topográficos. Apenas algumas UCs atendem aos padrões em um ou mais itens, como:
Estacionamento exclusivo;
Placas e comunicação visual;
Acesso às áreas;
Pisos de circulação;
Escadas, corrimãos e rampas;
Atendimento prioritário;
Acesso às edificações;
Acesso a todos os níveis das edificações;
Sanitários públicos e boxes adaptados;
Equipamentos de playground e de ginástica adaptados.
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Atualmente em todos os projetos para implantação de novas UCs estão sendo
observados os preceitos legais quanto à acessibilidade estabelecidos no Decreto Federal
nº 5.296/2004.
Para todas as UCs existentes que venham a passar por serviços de recuperação ou
melhoria

também

estão

sendo

considerados

os

parâmetros

de

acessibilidade

estabelecidos no Decreto Federal, de acordo com as possibilidades técnicas executivas e
financeiras.

FIGURA 18 - ÓPERA DE ARAME, ACESSO ADAPTADO / VAGAS EXCLUSIVAS

FIGURA 19 - PARQUE SÃO LOURENÇO, SANITÁRIO ADAPTADO
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FIGURA 20 - PARQUE BARREIRINHA, SANITÁRIO ADAPTADO

c)

URBS – Urbanização de Curitiba S.A.

Quanto à acessibilidade física aos equipamentos administrados pela URBS/GERÊNCIA
DE PATRIMÔNIO, especificamente os abaixo discriminados, o Decreto nº 5.296/2004
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência. Alguns destes equipamentos necessitam algum tipo de reforma
ou adaptação para atenderem e outros ainda não se adequaram, mas a URBS esta se
empenhando em atender, no menor prazo possível, as exigências legais.
Estação Rodoferroviária de Curitiba - equipamento com dois pavimentos contendo
diversos tipos de comércio e guichês de agência de viagens, possui elevador para acesso
ao pavimento superior e os sanitários foram adaptados para atendimento às pessoas com
deficiência.
Centro Comercial Rui Barbosa e Mercado Central - equipamento contendo diversas lojas
no quadrante entre as Ruas Des. Westphalen, André de Barros, Pedro Ivo e Praça Rui
Barbosa, sendo que em seu interior encontra-se instalado o Mercado Central com 472
boxes destinados a artigos em geral, artesanato e hortifrutigranjeiros. Este equipamento
possui rampa de acesso e sanitários específicos para pessoas com deficiência.
Rua 24 Horas - equipamento em reforma, sendo que o projeto prevê itens de
acessibilidade.
Shopping Popular (Capão Raso) - equipamento localizado no Bairro do Capão Raso em
frente ao Terminal, com 115 lojas de diversos ramos e uma Praça de Alimentação,
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possuindo rampa de acesso e sanitários adaptados para atendimento às pessoas com
deficiência.
Arcadas do São Francisco - equipamento localizado entre as Ruas Jaime Reis e Dr.
Kellers, contendo lojas de antigüidades e uma lanchonete. Este equipamento não possui
sanitários adequados às pessoas com deficiência, somente existe um projeto para sua
execução. O equipamento é plano, facilitando a circulação no corredor interno, porém as
lojas não possuem rampas de acesso que permitam a entrada de forma autônoma por
parte dos cadeirantes.
Arcadas da Praça Osório - Equipamento localizado na Praça Osório contendo uma
lanchonete, um café e uma área destinada aos engraxates (Boca do Brilho). Este
equipamento não possui sanitários específicos, considerando que ao lado existe o
sanitário da Praça Osório, o qual contempla sanitários para as pessoas com deficiência.
Arcadas do Pelourinho - Equipamento localizado na Praça Borges de Macedo, contendo
quiosques de flores, bancas de revistas, e um café. Este equipamento possui sanitários
adaptados para pessoas com deficiência, e é plano, facilitando assim a acessibilidade
desse público.

FIGURA 21 - RODOFERROVIÁRIA, RAMPA ACESSO SANITÁRIOS / INTERIOR SANITÁRIO
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FIGURA 22 - RODOFERROVIÁRIA, ELEVADOR / RAMPAS DE TRAVESSIA

4.3.4.4 Análise Geral
As normas gerais e critérios básicos para a implementação da acessibilidade
arquitetônica estabelecidos na legislação federal - Lei nº 10.048/2000, Lei nº 10.098/2000
e o Decreto nº 5.296/2004 – demandam ações urgentes por parte das secretarias e
órgãos municipais referentes à:
Elaboração de inventário detalhado das adaptações necessárias em cada
equipamento urbano municipal;
Definição de plano de ação e metas, estabelecendo os equipamentos urbanos
municipais com prioridade para reforma e adaptação;
Designação de dotação orçamentária específica para a realização de obras de
reforma e adaptação dos equipamentos urbanos municipais.
Tal urgência deve-se, sobretudo, ao prazo estabelecido pelo Decreto Federal nº
5.296/2004 para que fossem efetivadas adaptações mínimas nas edificações de uso
público.
A necessidade premente de ações concretas em prol da acessibilidade nos equipamentos
urbanos municipais é justificada ainda pelo Art. 2º do Decreto Federal nº 5.296/2004, o
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qual determina que a aprovação de financiamento de projetos (arquitetônicos,
urbanísticos, de transporte coletivo, de comunicação e de informação) com a utilização de
recursos públicos, por meio de qualquer instrumento (convênio, acordo, ajuste, contrato
ou similar), bem como a concessão de aval da União na obtenção de financiamentos
internacionais por entes públicos e privados estão sujeitos ao cumprimento de suas
disposições.
A participação sistemática da Assessoria Especial de Assistência a Pessoa com
Deficiência – AEAPcD, solicitada a orientar, sistematicamente, os trabalhos referentes à
elaboração de projetos de construção, reforma e ampliação dos equipamentos urbanos
municipais no que diz respeito aos quesitos de acessibilidade estabelecidos no Decreto
Federal nº 5.296/2004 e normas técnicas da ABNT, complementaria as deficiências de
interpretação da própria legislação federal, evitando possíveis equívocos quanto à
aplicação destes dispositivos legais
Não há dotação orçamentária específica para a adaptação arquitetônica dos
equipamentos urbanos e os programas de projetos de intervenções físicas dos
estabelecimentos e espaços públicos existentes, definidos pelos órgãos que os
administram, nem sempre incorporam os itens de acessibilidade exigidos no Decreto
Federal nº 5.296, pois priorizam ampliação e reformas de caráter emergencial para
atender demandas quantitativas (aumento do número de usuários). Portanto, é
indispensável que os gestores municipais compartilhem do entendimento de que a
inclusão de itens de acessibilidade na construção, reforma e ampliação dos equipamentos
urbanos deve prescindir de sua utilização ou não por parte de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, além de se constituir em obrigação da municipalidade em face da
legislação federal.
A exceção de grande parte dos equipamentos urbanos administrados pela Secretaria
Municipal da Saúde, cujo trabalho no sentido de implementar a acessibilidade encontra-se
bem avançado, a maioria dos estabelecimentos e espaços públicos não apresenta,
simultaneamente, as condições mínimas de acesso e utilização por parte de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida quais sejam: possuir, pelo menos, um dos acessos ao
seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços; possuir, pelo
menos, um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente; possuir as
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adaptações específicas para teatros, cinemas, auditórios, ginásios de esportes e
similares.
Considerando-se a quantidade de equipamentos urbanos municipais mais antigos
existentes e a complexidade do trabalho de avaliação das condições de acessibilidade em
cada estabelecimento ou espaço público, avalia-se como inexeqüível o prazo estipulado
pelo Decreto Federal para a adaptação das edificações de uso público. A definição de
prazo viável para que todos os equipamentos urbanos municipais atendam às adaptações
mínimas dependem de disponibilidade financeira para execução de obras. Para tanto, fazse necessária a elaboração de levantamentos técnicos detalhados dos equipamentos
urbanos, quantificação e orçamentos das obras de adaptação necessárias, para posterior
segmentação nas LDOs – Leis de Diretrizes Orçamentárias.
Apesar do descompasso entre o prazo estabelecido no Decreto Federal para que todas
as edificações de uso público apresentem as adaptações mínimas e a quantidade de
equipamentos urbanos municipais já adaptados até o momento, as medidas efetivadas
pela Municipalidade nos últimos anos demonstram que a temática da acessibilidade vem
se incorporando, gradualmente, nos trabalhos de modernização da rede física de
atendimento aos munícipes, e que os conceitos e normas preconizados na legislação
federal já são considerados na implantação dos novos equipamentos urbanos.
4.1.5 Conclusão
A produção da cidade acessível tem início na concepção dos projetos, passa pela
implantação das intervenções urbanísticas e pela execução de obras arquitetônicas de
construção e reforma, com a ação de concessionárias de serviços públicos, de
construtoras, engenheiros e técnicos; prossegue na Autorização, Fiscalização e
Certificação da obra ou serviço, por meio dos órgãos da Administração Pública Municipal;
e finalmente, se conclui com a utilização de quem mais necessita desta condição, ou seja,
as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
O aperfeiçoamento e ampliação da acessibilidade no Município de Curitiba, entendida
como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança, autonomia e
rapidez, das edificações públicas e privadas, dos espaços, equipamentos e mobiliário
urbanos, dos serviços de transporte e dos sistemas de informação públicos pertinentes à
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mobilidade urbana, estão condicionados à defesa de dois pontos chaves: não se criam
novas barreiras à mobilidade, e, gradativamente se eliminam barreiras existentes.
As potencialidades da legislação municipal, do transporte coletivo, da circulação e sistema
viário e dos equipamentos urbanos municipais indicam que na instância municipal foram e
são promovidas várias ações em favor da acessibilidade que consideram estes pontos
chaves:
Elaboração de legislação contemplando as necessidades de transformações da
cidade para a mobilidade acessível;
Celebração de convênio para capacitação de profissionais e fiscalização da
legislação pertinente;
Exigência da reposição da frota do transporte coletivo com veículos adaptados;
Construção e reconstrução de passeios, utilizando o conceito da faixa livre de
circulação, com implantação de rampas de travessia e com novas diretrizes de
plantio de árvores;
Incorporação dos conceitos e normas preconizadas na legislação federal na
elaboração de novos projetos urbanísticos e arquitetônicos, e, inclusão gradual nos
trabalhos de modernização da rede física de atendimento aos munícipes.
As deficiências elencadas neste Diagnóstico revelam que, apesar das ações já
promovidas em favor da acessibilidade no âmbito de competências da municipalidade,
ainda restam adequações a serem efetivadas na legislação urbanística vigente e,
principalmente, no processo de fiscalização do seu cumprimento. O aperfeiçoamento da
acessibilidade no sistema de transporte urbano, no sistema de circulação e na rede de
equipamentos urbanos municipais vem ocorrendo desde meados de 1990, entretanto o
aceleramento deste processo depende de grandes investimentos públicos, ainda que se
estabeleçam parcerias com a iniciativa privada.
A eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas existentes nestes sistemas está
sujeita à disponibilidade financeira a ser prevista nas Leis de Diretrizes Orçamentárias
(LDOs) para execução de obras e instalação de equipamentos de acordo com as normas
técnicas da ABNT.
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