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INTRODUÇÃO:

Definida no art. 2º da Lei n.º 10.098/2000
(com redação atualizada pela Lei Brasileira de
Inclusão nº 13.146, de 2015), a acessibilidade é
descrita como a possibilidade e condição de alcance
para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação,
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de
outros serviços e instalações abertos ao público, de
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL,
2015). Logo, tornar uma construção acessível não
implica apenas sua adequação, mas também a
possibilidade de que, dentro de cada limitação
individual, possa-se atuar com autonomia e segura
no ambiente construído.

A inclusão, portanto, também não se resume
apenas às pessoas com deficiência, mas a uma
variedade delas, tendo em vista a possibilidade de
que todos podem ter limitações em contextos
temporal-espacial particulares, como a gravidez,
uma fratura ou a velhice (FREUND, 2001).

Neste sentido, a acessibilidade aplicada aos
modais públicos merece atenção. A mobilidade é um
pilar de estruturação na qualidade de vida, e os
meios de transporte assumem papel vital nessa
atividade. Eles concretizam o acesso a recursos e
serviços urbanos essenciais, como a moradia, o
emprego e a recreação, influenciando dessa forma a
atuação do indivíduo no espaço e, logo, a sua

integração com a comunidade. No entanto, esse
sistema sofre ainda um descompasso na elaboração
de ambientes inclusivos, posto que, apesar de
amparado por normativas como a Norma Brasileira
9050 (2015), tem-se ainda muitas instalações sem
sinalização, com pavimentação irregular e vias de
acesso precárias ou inviabilizadas.

As avaliações de acessibilidade são, desta
forma, ferramentas interessantes, já que contribuem
para a mudança efetiva do meio, guiando o processo
pelas demandas pendentes de acessibilidade, e
inserem a inclusão em um contexto mais humano, ao
exprimir a experiência individual sentida. Assim, no
intuito de viabilizar projetos de fato inclusivos,
implementando pesquisas e amparando os
profissionais da construção, é importante estudar e
assistir os métodos e os artifícios técnicos atrelados
às avaliações de acessibilidade em terminais e
estações de modais de transporte, sendo este,
portanto, o foco deste trabalho.

METODOLOGIA:
O mapeamento teve como enfoque textos

sobre processos de melhoria das condições de
acessibilidade nos transportes. Contudo, visto que,
apesar de expressivas as pesquisas voltadas à
acessibilidade e aplicações, não há uma produção de
mesma ordem para terminais e estações de
transporte, foram também inseridos estudos sobre
terminais mais complexos, como aeroportos, e
referentes a elementos dos entornos e espaços
públicos abertos, onde há grande circulação de
pessoas, tais como calçadas e trajetos urbanos, vista
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sua comunicação com o objeto de estudo, apesar de
não se referir diretamente a ele.

A metodologia inicial, desenvolvida no
estudo preliminar, consistiu na busca sobre as bases
de dados Web os Science, Scopus e Scielo utilizando
os termos “accessibility indicator” e “public
transport” nas strings de busca, a partir do qual foi
feito um refinamento nas categorias “engenharia” ou
“arquitetura”, com mínimo fator de impacto 1. Para
publicações entre 2010 a 2016 exigiu-se um mínimo
de 10 citações e a partir de 2017, a seleção foi feita
sem restrição de citação. Os artigos restantes foram
definidos pela leitura dos resumos, constituindo
respectivamente 7 e 3 artigos para Web of Science e
Scopus, e nenhum artigo para Scielo. Ademais,
inseriram-se 5 artigos dos anais de conferência
disponibilizados no VIII ENEAC (VIII Encontro
Nacional sobre Ergonomia do Ambiente Construído
e IX Seminário Brasileiro de Acessibilidade
Integral) realizado em outubro de 2020, sob
recomendação da professora orientadora.

Com fins de afunilar a pesquisa, optou-se
por acrescentar como fator de seleção artigos de
autoria, orientação ou correlação com alguns autores
de referência na área de estudo, selecionados com
base na recorrência de citações em trabalhos lidos e
sob recomendação da professora orientadora. Eles
estão listados abaixo:

Tabela 1. Quantidade de artigos selecionados para leitura de
acordo com as bases de dados, por autor.

Autor Web of
Science Scopus Google

Schoolar Total

Cristiane Rose Duarte 0 0 5 5

Marcelo Guimarães Pinto 1 1 7 9

Maria Teresa Françoso 1 0 2 3

Marta Dischinger 0 1 4 5

Vera Helena Moro Bins Ely 1 2 3 6

Como um volume expressivo de artigos
desses perfis foi encontrada na base de dados Google
Schoolar, ela foi somada às plataformas de busca
utilizadas. Ao todo foram considerados artigos por
fonte nas seguintes proporções:

Tabela 2. Quantidade de artigos selecionados por fonte.

Web os
Science Scopus Scielo Google

Schoolar
VIII

ENEAC Total

10 7 0 21 5 43

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

● Palavras-chave

Com fins de melhor entender e guiar as
buscas, optou-se por realizar um levantamento
simples, elencando as palavras-chave de maior
recorrência dentre os artigos selecionados. Web of
Science, Scopus e Scielo são bases de dados
essencialmente em inglês, no entanto, como foram
extraídos estudos de anais de conferência do VIII
ENEAC e identificada porção considerável de
pesquisas em português no Google Schoolar, para
evitar variações obtidas de traduções literais dos
termos, preferiu-se considerar a alocação das
palavras-chave em tabelas separadas, em português e
inglês, a depender do idioma em que foram
encontradas. Assim, foram considerados 16 artigos
em inglês, com ausência de palavras-chave em 3
deles, totalizando 68 termos; e 27 em português,
com ausência em 4 deles, totalizando 75 termos.
Como foi elencada uma variedade de palavras,
expuseram-se apenas aquelas com frequência maior
que 1 nas tabelas abaixo.

Tabela 3. Palavras-chave de maior recorrência em inglês.

Palavra-chave Frequência Percentual

Accessibility 5 7,35%
Disability 3 4,41%

People with disabilities 2 2,94%
Public transport 4 5,88%

Reduced mobility 2 2,94%
Spatial Accessibility 2 2,94%

Transportation 2 2,94%
Universal access 2 2,94%
Universal design 3 4,41%

Tabela 4. Palavras-chave de maior recorrência em português.

Palavra-chave Frequência Percentual

Acessibilidade 13 17,33%
Acessibilidade espacial 4 5,33%

Calçadas 2 2,67%
Deficiência 2 2,67%

Desenho Universal 4 5,33%
Mobilidade 2 2,67%
Orientação 2 2,67%

Passeio acompanhado 3 4,00%
Terminal rodoviário 2 2,67%

Transporte público urbano 2 2,67%

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



Pode se observar que mesmo os termos
mais recorrentes aparecem em frequências baixas,
considerando o total amostral, exceto os termos
“accessibilty” e “acessibilidade”, tópico macro do
estudo abordado. Isso, somado à grande variedade
das palavras encontradas pressupõe uma falta de
uniformidade, no meio acadêmico, quanto às
palavras-chave adotadas. Isto pode ser notado
ainda pela identificação de expressões com
significados semelhantes, como “Terminal de
Passageiros” e “Terminal de transporte coletivo”.

Assim, com base no perfil dos textos
selecionados, fizeram-se 2 pontuações. Ressalta-se,
primeiramente, a diversidade de aspectos que
podem ser compreendidos na temática da
acessibilidade, supondo vieses de acessibilidade
espacial, visual ou mesmo sobre a percepção de
pessoas idosas, por exemplo. Além disso, há
também pluralidade em abordagens que os estudos
podem assumir, uma vez que o transporte está
relacionado à conexão de pontos no meio urbano,
as avaliações de acessibilidade podem ter diversas
prerrogativas. Um exemplo desse último caso é o
estudo realizado em Campinas, por Françoso e
Guimarães (2014), para analisar a acessibilidade
das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida que utilizariam o transporte urbano para o
tratamento de saúde, sendo explorados, nesse caso,
os pontos de ônibus ao longo do trajeto.

Por fim, entende-se que o método tem
limitações, como a distinta quantia de elementos
no espaço amostral considerado em cada caso e a
tendência de uso de determinadas palavras por
apenas uma pequena porção de pesquisadores,
sendo todos eles brasileiros. Contudo, a partir dela,
foi possível obter uma perspectiva do cenário em
que se encontra a pesquisa sobre a acessibilidade
em modais de transporte na literatura atual.

● Metodologias de avaliação

Após a leitura dos artigos, foi feito o
levantamento das metodologias encontradas,
aplicadas tanto sobre os modais de transporte
quanto sobre espaços urbanos abertos. A
verificação foi feita em separado para os dois casos
e os métodos encontrados foram então segregados
segundo o seu perfil, quantitativo ou qualitativo, e
elencados nas tabelas abaixo, acompanhadas de um

breve descritivo de sua funcionalidade e um artigo
representativo de referência.

Tabela 5. Descrição e referência de metodologias de avaliação
quantitativa de acessibilidade nos transportes.

Metodologia
(EXEMPLO) Descrição

Visitas in
loco e

verificação
por checklist

(LOPES,
2020)

Inicia-se com a etapa de estudo de informações
, com busca em normas, decretos municipais
(código de obras e plano diretor) e Leis
federais, para formar um repertório teórico. Em
seguida, são realizadas visitas ao local, com
levantamento de dados, aferição de medidas e
criação de um acervo fotográfico. O checklist é
montado de maneira personalizada, com base
nas necessidades do ambiente, e procura
auxiliar a avaliação, destacando os itens
contemplados ou não pela norma.

Visita
exploratória
(ANDRADE
et al., 2014)

São vistorias com intuito de criar um registro
do espaço quanto às condições de
acessibilidade. Nas visitas no local, é realizado
levantamento simples de dados, a partir das
técnicas de medições e registros fotográficos.

Visitas in
loco e

mapeamento
georreferencia

do
(FRANÇOSO;
GUIMARÃES

, 2014)

Levantamento in loco com
georreferenciamento de pontos de ônibus,
terminais e estações e verificando as condições
do local e os equipamentos de acessibilidade,
segundo a norma. Tem como intuito facilitar a
visualização das necessidades em uma área ou
trajeto amplos, através da criação de um
Sistema de Informações Geográficas.

Tabela 6. Descrição e referência de metodologias de avaliação
qualitativa de acessibilidade nos transportes.

Metodologia
(EXEMPLO) Descrição

Passeio
Acompanhado
(AARHAUG;
ELVEBAKK,

2015)

Desenvolvido por Dischinger (2000), visa obter
informações sobre as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas com deficiência frente ao espaço,
através da percepção de um conjunto de
pessoas diante da realização de um roteiro
pré-determinado. Os voluntários podem ou não
conhecer o ambiente estudado, e são
acompanhados de um entrevistador, que não
interfere na rota e nem nas escolhas do
entrevistado. Ao fim, é feita uma entrevista,
gravada ou não, com os voluntários,
constatando suas percepções e dificuldades ao
longo do trajeto.

“Accessible
journey
chain”
(PARK;

CHOWDHUR
Y, 2018)

Investigação sobre uma viagem com origem e
destino definidos, constatando as barreiras
encontradas em diferentes perfis de usuários. A
jornada é composta por elementos interligados
e pode ser dividida em fases como: "fora do
veículo" e "dentro do veículo", por exemplo.
Ao fim, são realizadas entrevistas, gravadas ou
não, com os voluntários da pesquisa,
levantando questões embasadas em referencial
teórico prévio.
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De maneira generalizada, as metodologias
de mesmo perfil são semelhantes. Visitas in loco,
com catalogação de dados por checklist, Visita
exploratória e Visitas com mapeamento
georreferenciado contam todas com o fichamento
das necessidades apontadas, segundo critérios de
acessibilidade pré-definidos e posterior
processamento destes dados, seja para rápida
execução, seja para estabelecer uma ordem de
priorização, seja para melhor diagnosticar apenas as
condições de acessibilidade do local. Ao passo que o
passeio acompanhado e o “Accessible journey
chain” trabalham ambos com voluntários, podendo
diferenciar-se quanto aos processos de seleção
amostral destes e a forma como são conduzidas as
entrevistas, mas mantém ainda o mesmo princípio:
averiguar as dificuldades sentidas pelos participantes
no cumprimento de um trajeto com pontos de início
e fim definidos, podendo este ter passado ou não por
reformas de acessibilidade. Ou seja, os
procedimentos se individualizam apenas em partes, a
depender do propósito ao qual o estudo será
destinado e o seu local de aplicação.

Como pode-se observar, não há uma
padronização exigida quanto às metodologias
empregadas. É mais frequente, contudo, que as
avaliações in loco sejam geridas por checklists
acompanhadas de registro fotográfico (LOPES,
2020), tendo em vista o seu caráter prático no
processo de execução efetiva das implantações, onde
o mapeamento das adequações necessárias pode ser
realizado de maneira simples, permitindo a
separação em etapas de urgência e viabilizando a
execução de forma ágil e eficaz. As avaliações
qualitativos, por outro lado, são mais trabalhosas,
depreendem mais recursos e tempo pela maior
complexidade de seus dados. Ainda assim, elas
trazem uma perspectiva diferenciada para o
problema. Considerações, frequentemente tratadas
quantitativamente, tendem a perder a proximidade
entre a acessibilidade e a consciência da finalidade
de aplicação por parte dos profissionais, assim, esses
modelos reconectam as mudanças ao seu propósito,
uma vez que trazem o enfoque para o indivíduo.

Tratando-se de ambientes construídos, as
metodologias de avaliação de acessibilidade
trabalham majoritariamente com a identificação de
barreiras de caráter físico-espacial. Sendo que a
acessibilidade espacial pode ser dividida em:

orientação espacial, comunicação, deslocamento e
uso (DISCHINGER, BIS ELY E PIARDI, 2012).
Esta classificação pode ser associada à forma como
as barreiras espaciais afetam mais expressivamente
os indivíduos de diferentes formas. Enquanto
barreiras que envolvem condições de deslocamento e
uso, como o nivelamento de pisos e ausência de
rampas, são mais evidentes na experiência de
pessoas com mobilidade reduzida, como idosos ou
cadeirantes, barreiras atreladas à orientação espacial,
como ausência de pisos táteis, o são para pessoas
com deficiência visual, por exemplo.

Apesar disso, nota-se que as metodologias
de caráter quantitativo tendem a proporcionar de
maneira mais integral as adaptações necessárias para
as condições de uso e deslocamento. Isso não
significa que as condições quanto a orientação
espacial sejam negligenciadas, pelo contrário, elas
são também contempladas, podendo, porém, ser
complementadas por meio de avaliações de cunho
qualitativo. Nesta mesma linha, nota-se que as
avaliações qualitativas são interessantes no sentido
que trazem não somente a experiência do indivíduo
frente a dificuldades com barreiras físico-espaciais,
como também sociais, acrescentando o julgo do
comportamento de pessoas ao longo do trajeto. Isto
traz um âmbito muito mais humano para o
diagnóstico, tendo em vista que o indivíduo passa
também a ser o foco de estudo.

Enfim, o perfil dos métodos é
complementar, podendo ser aplicados em conjunto
para uma experiência mais ampla. Muitos deles, por
isso, são usados em conjunto, a chamada
“abordagem multimétodos”. Este é o caso, por
exemplo, da aplicação de pesquisa bibliográfica,
visita exploratória e passeio acompanhado, como no
caso do estudo realizado para análises em ambientes
mais complexos como feito por Andrade et al.
(2014) sobre o aeroporto de Pelotas.

Outro caso interessante, foi abordado não
sobre a estrutura de modais de transporte, mas sobre
espaços de circulação pública. Unindo estudos
quantitativo e qualitativo, Machado e Lima (2015)
desenvolveram um trabalho que avaliava a
percepção pedonal de indivíduos com distintas
condições de mobilidade, por um modelo
multicritério de avaliação, que permite o emprego de
julgamentos de valor através de um sistema de
pesos. Nele, foram levantados os critérios de
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interesse da norma, agrupados, quantificados e
ponderados dentro de uma escala de importância,
submetida ao julgo dos usuários do percurso. Ao
final, obteve-se o índice de acessibilidade por trecho.
Em sequência, Lima e Machado (2019) adicionaram
o Método dos Caminhos Comentados. Foi aplicado
um questionário ao fim de cada percurso com
observações sobre a experiência dos indivíduos
durante o trajeto, identificando os elementos que
causavam dificuldades e as emoções sentidas como
consequência, a partir disso foi possível embasar as
quantificações obtidas, atribuindo-lhes valor,
apontando ainda pontos que adotados como
irrelevantes  numericamente.

CONCLUSÕES:

Nos terminais e estações de modais, onde a
locomoção e orientação rápidas são fundamentais, os
componentes da acessibilidade espacial que
permitem a percepção local são muito importantes.
Nota-se a complexidade do problema: o sistema em
que o indivíduo se insere vai muito além de apenas
um ponto de ônibus, mas mudanças nesse ambiente
são facilmente sentidas por seus usuários. Como
apontado por Achuthan et al. (2012), a
acessibilidade é frequentemente abordada em um
nível macro, enquanto é criticamente dependente de
medidas de nível micro. Nesse sentido, o uso de
métodos avaliativos é indispensável, já que as
necessidades devem ser atendidas em sua totalidade.
Eles proporcionam uma orientação e valorização
dessas aplicações, tornando-as não mais uma
despesa onerosa, mas sim uma necessidade, para que
assim possa-se elaborar ambientes efetivamente
inclusivos e tornar a acessibilidade factível.
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