
        

 

Não é o que acontece neste caso, conforme mostra 

a foto. 

 

Rampas de rebaixamento 

As rampas dão continuidade às faixas de pedestres 

nas travessias das ruas, melhorando a 

acessibilidade para as pessoas com mobilidade 

reduzida e aos carrinhos de bebê. 

 



A manutenção precária dificulta ao usuário , 

principalmente aos deficientes, expondo-os ao 

perigo de acidentes 

A calçada nas esquinas 

Nesses locais, devem proporcionar medidas para 

desobstrui-los de usos como banca de jornais, 

distanciando a 15 metros das esquinas e os 

mobiliários de médio e pequeno porte – telefones, 

lixeiras, distanciando-os a 5 metros daí. 

Não é o que acontece, por exemplo no caso 

apresentado na foto. 

 



 

 

 

Na foto a seguir, no trecho de esquina da calçada a 

barreira verde cria um obstáculo para a passagem 

de pedestres. 

 

 

 

 



 

 

 

Condições de travessias de ruas 

 



 

 

 

 

Não apenas a adequação de rampas de acesso, nas 

esquinas, mas também as condições do pavimento 

nas faixas de travessias, são requisitos necessários 

para todos os pedestres.  

Uso da calçada por mesas e cadeiras, como 

extensão de bares e restaurantes 

 



Tem se constatado, em vários locais, que a 

travessia de pedestres é muito prejudicada pelo 

uso indevido de sua faixa, obrigando em muitos 

casos a se desviar o trajeto pela sarjeta. No caso de 

carrinhos de bebê e deficientes, a situação se torna 

muito grave 

 

 



 

 

 

Estado dos recapeamentos e padrão de serviço na 

instalação de placas de acesso a bueiros e ramais 

de águas pluviais e esgoto 

A foto mostra um exemplo de situação em que as 

condições do pedestres e deficientes ficam 

extremamente prejudicadas face a essas  

deficiências. 

 



 

 

            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Num momento em que focos de debates e 

preocupações se voltam a temas como qualidade 

de vida, preservação do meio ambiente, igualdade 

de direitos e especial atenção aos segmentos de 

maior fragilidade, temas como mobilidade urbana 

não poderia deixar de enfocar as condições de 

mobilidade do pedestre. 

O desenho das cidades, as facilidades oferecidas 

para a sua população são cada vez mais 

pressionadas pela densidades e demanda sempre 

crescente. E ainda, a exigência crescente de melhor 

qualidade de vida. 

Este ensaio, ora apresentado, é apenas uma 

contribuição para o debate deste sentido...  
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