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APRESENTAÇÃO 
 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, ONU, 10 por 
cento da população dos países em desenvolvimento é formada por pessoas com 
deficiência. A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que esse número 
chegue a mais de 600 milhões de pessoas no planeta. No Brasil, são cerca de 20 
milhões e na cidade de Capão da Canoa, algo em torno de 2 mil a habitantes e no 
verão dobra. Nos próximos anos, 30 por cento da população do país será formada 
por cidadãos com idade acima dos 60 anos, que, muitas vezes, necessitam das 
mesmas estruturas de acessibilidade voltada às pessoas com deficiência. Devemos 
lembrar ainda do crescente número de obesos, gestantes e acidentados temporários. 

Frente a esses fatos, é necessário instituir programas efetivos de eliminação 
de barreiras arquitetônicas em todos os municípios, visando ao planejamento das 
edificações, vias públicas, mobiliários urbanos e transportes, a fim de criar 
condições que permitam a equiparação de oportunidades a essa expressiva parcela 
da população. São cidadãos que merecem todo nosso respeito e que devem ter 
garantido o direito de ir e vir com autonomia e dignidade. 

 
 

A Comissão Permanente de Acessibilidade, CPA e Coordenadoria da pessoa 
com deficiência subordinada à Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, 
elaborou esta cartilha, com linguagem de fácil compreensão, contendo informações 
básicas sobre acessibilidade. Ela tem o objetivo de orientar a sociedade sobre esta 
realidade ainda pouco conhecida, e com isso contribuir para a inclusão social das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e seu direito a uma vida 
produtiva, independente e livre de estigmas. 
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Nossa Cidade 
 

Você já parou para imaginar como é difícil andar pela nossa cidade? Em qualquer 
caminhada, a gente topa com obstáculos na calçada, raízes de árvores e canteiros com 
espinhos, portões que invadem o passeio, degraus, postes, orelhões, lixeiras, passagens 
apertadas... Tudo isso, que impede a livre circulação das pessoas, é chamado de barreiras 
arquitetônicas. É preciso eliminar essas barreiras, garantindo a acessibilidade de todas as 
pessoas a ruas, praças, prédios e meios de transporte. E o que é acessibilidade? Acessibilidade 
é a condição que a cidade oferece para que todos possam circular com o máximo de 
autonomia.   

    
A falta de acessibilidade atinge a todos, mas tem gente que sofre mais com essa 

situação, pois precisam "vencer" esses obstáculos todos os dias. São pessoas com algum tipo 
de deficiência: física, visual, auditiva, mental ou múltipla. Muitas vezes, atinge idosos, 
mulheres grávidas e pessoas acidentadas. Na cidade de Capão da Canoa, cerca de 10 por cento 
da população tem algum tipo de deficiência. Se você está fora desse grupo, lembre-se que a 
população idosa está crescendo. Como se vê, as barreiras arquitetônicas atrapalham muito, 
independentemente da idade, sexo, cor ou raça. 

Então, vamos deixar o caminho mais plano e fácil para todos? 
 
Abaixo-exemplos de lugares sem acessibilidade 

 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 

Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 

 

Endereço: Av.   Paraguassu,   1.881   –   Centro   –   Capão da Canoa   –   RS   –   Brasil 
CEP:   95555-000      Fone:   0xx51 3625 2112 / 233   FAX:   0xx513625 6185 

Home Page: www.capaodacanoa.rs.gov.br - E-mail: cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 

Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 

 

Endereço: Av.   Paraguassu,   1.881   –   Centro   –   Capão da Canoa   –   RS   –   Brasil 
CEP:   95555-000      Fone:   0xx51 3625 2112 / 233   FAX:   0xx513625 6185 

Home Page: www.capaodacanoa.rs.gov.br - E-mail: cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA... 
 
Você pode ajudar muito a melhorar a acessibilidade da nossa cidade. Observe as ruas do seu 

bairro e veja se elas são fáceis de transitar. Toda calçada deve ter uma faixa livre de 1,20 m de 
largura, espaço necessário para uma cadeira de rodas e uma pessoa poderem circular. Nessa faixa 
não pode haver vasos, floreiras, bancas de revista, lixeiras nem qualquer outro obstáculo. O ideal é 
que o piso da calçada seja regular, antiderrapante, contínuo e, se possível, sem degraus. Você pode 
deixar sua calçada levemente inclinada em direção à guia, mas esse caimento não pode ultrapassar 2 
por cento de inclinação, o que significa um desnível muito suave e que não cause desconforto às 
pessoas. Se houver grelhas ou juntas na calçada, elas devem ficar embutidas e os vãos devem ter, no 
máximo, 1,5 cm. 

Já que você está na rua, confira também as esquinas. Elas devem ter guias suavemente 
rebaixadas para facilitar a travessia de idosos, carrinhos de bebê e pessoas em cadeiras de rodas. 
Mas note que nesses rebaixamentos deve haver uma faixa sinalizada por cor e textura diferente 
chamada piso podotátil. É isso que vai alertar as pessoas com deficiência visual de que ali existe um 
cruzamento. 

Continue caminhando e veja se há lixeiras penduradas em portões e floreiras suspensas. 
Esses elementos são obstáculos perigosos para os pedestres. Alerte seu vizinho e a prefeitura a fim 
de removê-los. Os orelhões e caixas de correio são riscos para as pessoas com deficiência visual, 
porque não são identificados pela bengala e podem atingir a pessoa na altura do peito ou até mesmo 
no rosto. Deve-se alertar a concessionária do serviço público (Telefônica, Correios etc.) ou 
administração regional para colocar sinalização adequada. 
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Exemplo- certos de acessibilidade 
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ESTÁ NO PONTO! 
 

A cidade deve garantir transporte público a todos. Os pontos devem contar, além das 
escadas, com rampas, elevadores e em alguns casos até com plataformas elevatórias. Tudo 
acompanhado de instruções claras de uso, inclusive em Braille, que é a linguagem escrita utilizada 
pelas pessoas com deficiência visual. É importante também adotar uma boa sinalização, que seja 
adequada para orientar pessoas com deficiência auditiva. 

As empresas de ônibus de Capão da Canoa têm que ter veículos equipados com plataformas 
elevatórias para facilitar a entrada de cadeiras de rodas, enquanto outros modelos possuem pisos 
baixos, ao nível do embarque, o que vai auxiliar muito o ingresso de todas as pessoas, inclusive os 
idosos e pessoas com deficiência.   

 
Em todo coletivo, a lei obriga a reserva de assentos para gestantes, pessoas com crianças de 

colo, idosos e pessoas com deficiência. Esses assentos devem ser claramente identificados e cabe a 
toda a população respeitar o seu uso. Observe outra exigência da lei: todo ponto de ônibus deve 
estar livre de qualquer obstáculo para permitir a manobra de cadeira de rodas. 

Hoje, o uso de vans e microônibus é cada vez maior e existem vários meios de adaptá-los 
com rampas e plataformas elevatórias, tornando-os acessíveis a quem tem mobilidade reduzida. 
Podem ser uma alternativa de transporte rápido e confortável, principalmente em cidades turísticas 
como Capão da Canoa. 
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CIDADÃO DO MUNDO 
 
Imagine qualquer edifício público ou de uso público – escolas, bibliotecas, postos de saúde, 

bares, restaurantes, agências de correios, bancos, clubes etc. É lei: todos eles precisam oferecer 
garantia de acesso. Se for um clube ou uma escola, por exemplo, o usuário deve ter condições de 
chegar sozinho à piscina, ao ginásio, vestiário, quadra esportiva, salas de aula, lanchonete etc. Se 
estiver na rua e quiser entrar no prédio, pode escolher entre a escada e uma rampa de acesso. 

A rampa deve ter largura mínima de 1,20 m, corrimão dos dois lados e inclinação em torno 
de 6 por cento. Assim, fica mais fácil subir a rampa sem ajuda de outra pessoa, mesmo para os 
usuários de cadeira de rodas. A mesma rampa deve ter, no início e no fim, piso com textura 
diferenciada (piso tátil), para orientar os deficientes visuais, e, se necessário patamares de 1,20 m de 
comprimento na direção do movimento. 

 
 

Parece bobagem, mas como é difícil tomar um gole d’água quando o bebedouro não está 
acessível! Os bebedouros devem permitir a aproximação da cadeira de rodas e estar a uma altura de 
80 cm. Os comandos devem ser manuais e o ideal é disporem de barras para apoio de pessoas com 
mobilidade reduzida. Outra barreira comum em bancos e hotéis, principalmente, são as portas 
giratórias. Nesse caso, a lei exige uma entrada opcional para pessoas com deficiência motoras e 
idosas. 

Edifícios como shopping centers, faculdades e prédios comerciais, por exemplo, devem 
reservar obrigatoriamente vagas de estacionamento para pessoas com deficiência física. Essas vagas 
devem estar próximas dos acessos, dispor de espaço extra para circulação de cadeira de rodas e ter o 
caminho sinalizado e livre de obstáculos. Os veículos que usarem as vagas devem estar sinalizados 
com o cartão de estacionamento oficial fornecido pelo local. Por fim, os edifícios públicos e de uso 
público devem oferecer alguns sanitários especialmente adaptados para pessoas com deficiência. 
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QUE TAL UM PROGRAMINHA? 
 
Você já deu uma volta no bairro, andou de ônibus, foi ao banco e à biblioteca. Agora quer 

assistir ao filme de ação que acabou de estrear e depois comer aquela pizza! Vai ao cinema, entra na 
fila para comprar o ingresso e na sua frente tem um homem em uma cadeira de rodas. Chega a vez 
dele, mas como o balcão da bilheteria é muito alto, ele pede a sua ajuda. Essa é uma situação 
comum, pois quase tudo é projetado sem considerar a diferença entre as pessoas. 

Como em qualquer outro edifício de uso público, os cinemas, teatros e casas de espetáculos 
são obrigados a oferecer dependências acessíveis. Isso vale para a bilheteria, sanitários e catracas. A 
pessoa com deficiência motora tem inclusive espaço para acomodar a própria cadeira de rodas 
dentro da sala de exibição. O mesmo direito foi conquistado pelas pessoas obesas, que contam com 
uma poltrona especial. Essas mesmas condições de acesso valem para ginásios de esportes e 
estádios de futebol. 

Gostou do filme? Então vamos à pizzaria. Chegando lá, procure observar se o local oferece  
acessibilidade a todos os seus clientes, deficientes ou não. Qualquer bar ou restaurante de Capão da 
Canoa com capacidade para mais de 100 pessoas tem que estar adaptado com rampas de acesso e 
sanitários especiais. Neste caso, a pessoa portadora de deficiência visual deveria inclusive receber 
um cardápio escrito em Braille. 
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LAR, DOCE LAR 

 
Nada como a casa da gente, certo? Transformar a sua casa em um lugar acessível e 

confortável é uma boa idéia e não é tão difícil. Um banheiro, por exemplo, precisa ter uma porta 
com largura mínima de 80 cm e uma área livre, circular, de 1,5 m de diâmetro, para que uma pessoa 
em cadeira de rodas possa manobrar. Deve ainda ter um boxe de banho equipado com barras, 
chuveirinho e banco articulado. As barras de apoio ao lado de pias e vasos sanitários também são 
importantes. Tudo deve ser de fácil alcance – desde o papel higiênico até o espelho da pia. Além 
disso, todos os outros cômodos devem permitir a livre circulação, com portas largas e espaço para 
manobra de cadeira de rodas. 

Em um condomínio residencial, as regras de acessibilidade para as áreas comuns são as 
mesmas que as praticadas em edifícios como clubes e hotéis. Prevalece a ordem "sinta-se em casa". 
O caminho tem que ser fácil, da entrada da rua até a quadra de esportes. Isso significa a eliminação 
das barreiras arquitetônicas. A pessoa com deficiência, o idoso ou alguém com o pé engessado pode 
ir aonde quiser – à piscina, churrasqueira, salão de jogos ou garagem. 

O livre acesso inclui também certos cuidados no elevador: ele deve ter botoeira em Braille, 
informação visual e sonora do andar em que se encontra e da direção de percurso (sobe ou desce). A 
cabina deve medir, no mínimo, 1,10 m por 1,40 m, e a porta, 80 cm de largura. Por fim, o elevador 
deve ter espelho na face oposta à porta, para que alguém sentado em uma cadeira de rodas veja, 
pelo espelho, a chegada no andar, dormitórios sejam adaptáveis para não obstruírem uma faixa livre 
mínima de circulação interna de 0,90 m de largura, prevendo área de manobras para o acesso ao 
sanitário, camas e armários. Deve haver pelo menos uma área com diâmetro de no mínimo 1,50 m 
que possibilite um giro de 360°, conforme figura abaixo. A altura das camas deve ser de 0,46 m . As 
pias devem possuir altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m, 
conforme figura abaixo. 
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Figuras da Cozinha 
 
 

 
 
 

A LEI A NOSSO FAVOR 
 

Principais avanços da legislação sobre direitos das pessoas com deficiência: 
 
1985 – A lei nº.10.012/85 torna obrigatório reservar nos transportes públicos os quatro 

primeiros assentos para gestantes, mulheres com bebês, idosos e pessoa com deficiência .   
  

 
1990 – A lei nº. 10.832/90 determina tratamento prioritário aos portadores de deficiência 

física em cinemas, estádios, circos, teatros, estacionamentos, casas de espetáculos e locais de 
competição. 

 
2003 - A lei nº. 1.869 ,de 17 de junho de 2003.E estabelece normas  gerais, critérios básicos 

para a promoção de acessibilidade das pessoas portadores de deficiência e mobilidade reduzida do 
município de Capão Canoa e dá outras providências. 

 

 
2004 - O decreto nº. 5.296, de 2  dezembro de 2004 regulamenta as leis números 10.048, de 

8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 

 
2004 – Norma Brasileira NBR 9.050 ,segunda Edição de 2004 regulamenta a acessibilidade 

a  edificações,mobiliário,espaço e equipamentos urbanos.  
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Telefones úteis 
Secretário do Meio Ambiente e Planejamento 
Laércio Carvalho do Santos - Secretário  
Endereço:Av.Paraguassu,1881Centro-CEP95555-000 
Telefone: (51) 3625-2112 - Ramal 260  E-mail: smap@capaodacanoa.rs.gov.br  
E-mail: engenharia@capaodacanoa.rs.gov.br 
 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 
Rafael Brito – Coordenador 
Endereço:Av.Paraguassu,1.881-Centro-CEP95555-000 
Telefone: (51) 3625-2112 - Ramal 238  E-mail:cordpd@capaodacanoa.rs.gov.br 
 
Associação dos Portadores de Deficiência  
de Capão da canoa 
Rafael Brito - Presidente 
Endereço: Rua Marabá  ,2.219, ap609 
Telefone : (51)81145704  E-mail: apodecc@apodecc.org.br 
 
 
Esta publicação tem a Chancela da Comissão Internacional Tecnologia e 
Acessibilidade - CITA 
 
Janeiro 2008 
 
Prefeitura de Capão da Canoa 
Jairo Marques - Prefeito 
  
Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento 
Laércio Carvalho do Santos - Secretário  
 
Coordenadoria da Pessoa com Deficiência 
Rafael Brito - Coordenador 
 

Comissão Permanente Acessibilidade: Rafael Brito  
                                   João Batista Canani 

 
Apoio técnico: André Fernandez da Cruz 
                   Mario Sergio J. Barrionuevo 
              João Batista Canani 
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