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RESUMO 

Partindo do pressuposto de que o Patrimônio Cultural é de todas as pessoas, moradores, turistas e 
frequentadores em geral, entende-se que, para garantir sua apropriação com segurança, conforto e 
autonomia, o espaço precisa ser acessível. A acessibilidade espacial compreende quatro dimensões: 
deslocamento, uso, comunicação e orientação espacial, contemplada a partir das características 
formais da arquitetura e do meio urbano e de diferentes formatos e tipos de sinalização. Diante da 
dificuldade de adaptação de áreas históricas à acessibilidade, justificada pelas características físicas e 
restrições legais, recomenda-se a implantação de Rotas Acessíveis – trajetos contínuos, 
desobstruídos e sinalizados – que conectem espaços livres e edificações. Nesse sentido, a tese trata 
da importância da instalação de sinalização urbana acessível nos sítios históricos urbanos, 
considerando as deficiências e habilidades da população, as especificidades locais e os elementos 
referenciais da paisagem. Para verificar a relação entre o contexto urbano e a sinalização urbana 
existente nas rotas acessíveis implantadas em sítios históricos, analisou-se as experiências de Olinda 
e Salvador. A metodologia da pesquisa incluiu levantamento bibliográfico, levantamento 
documental, pesquisa de campo e análise dos resultados. Em campo, realizou-se visitas exploratórias 
para reconhecimento das rotas, mapeamento dos signos e elementos referenciais da paisagem, 
levantamento e caracterização da sinalização existente. Após tabulação e análise dos resultados, 
constatou-se a insuficiência de placas e mapas, a degradação e falta de manutenção da sinalização 
existente e a falta de integração entre contexto urbano e recursos para orientação implantados. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Orientação Espacial. Sinalização Urbana. Rota Acessível. Sítio 
Histórico Urbano. Turismo.  
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SILVA, Larissa Scarano Pereira Matos da. Accessibility in Urban Historic Sites: the contribution of 
signage to spatial orientation. 2021. Advisor: Antonio Pedro Alves de Carvalho. Thesis (Doctorate in 
Architecture and Urbanism) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2021. 

 

ABSTRACT 

Assuming that the Cultural Heritage belongs to all people, residents, tourists, and visitors in general, 
it is understood that, to guarantee its appropriation with safety, comfort, and autonomy, the space 
needs to be accessible. Spatial accessibility comprises four dimensions: displacement, use, 
communication, and spatial orientation, contemplated from the formal characteristics of 
architecture and the urban environment and different formats and types of signage. Given the 
difficulty of adapting historic areas to accessibility, justified by physical characteristics or legal 
restrictions, it is recommended to implement Accessible Routes – continuous, unobstructed, and 
signposted paths – that connect open spaces and buildings. In this sense, the thesis deals with the 
importance of installing accessible urban signage in urban historical sites, considering the 
population's deficiencies and abilities, local specificities, and the referential elements of the 
landscape. To verify the relationship between the urban context and the existing urban signage on 
accessible routes implemented in historic sites, the experiences of Olinda and Salvador were 
analyzed. The research methodology included a bibliographic survey, documental survey, field 
research, and analysis of results. In the field, exploratory visits were carried out to recognize the 
routes, map the signs and referential elements of the landscape, survey, and characterization of the 
existing signs. After tabulating and analyzing the results, the insufficiency of signs and maps, the 
degradation and lack of maintenance of the existing signage, and the lack of integration between the 
urban context and implemented resources for guidance were inferred. 

 

Keywords: Accessibility. Space Orientation. Urban Signage. Accessible Route. Urban Historic Site. 
Tourism. 
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RESUMEN  

Partiendo del supuesto que el Patrimonio Cultural es de todas las personas, residentes, turistas y 
asistentes en general, se entiende que, para garantizar su apropiación con seguridad, confort y 
autonomía, el espacio necesita ser accesible. La accesibilidad espacial comprende cuadro 
dimensiones: desplazamiento, uso, comunicación y orientación espacial; contemplada a partir de las 
características formales de la arquitectura y del medio urbano y de diferentes formatos y tipos de 
señalización. Mediante la dificultad de adaptación de las áreas históricas y de la accesibilidad, 
justificada por las características físicas y restricciones legales, se recomienda la implantación de 
Rutas Accesibles – trayectos continuos, desobstruidos y señalizados – que conecten espacios libres y 
edificaciones. En ese sentido, la tesis aborda la importancia de la instalación de señalización urbana 
accesible en sitios históricos urbanos, considerando las deficiencias y habilidades de la población, las 
especificidades locales y los elementos de referencia del paisaje. Para verificar la relación entre el 
contexto y la señalización urbana existente en las rutas accesibles implantadas en sitios históricos, se 
analizaron las experiencias de Olinda y Salvador en Brasil. La metodología de investigación incluyó: 
levantamiento bibliográfico, levantamiento documental, investigación en campo y análisis de los 
resultados. En el campo, se realizaron visitas exploratorias para reconocer las rutas, el mapeo de los 
signos y elementos de referencias del paisaje, levantamiento y caracterización de la señalización 
existente. Tras la tabulación y el análisis de los resultados, se comprobó la insuficiencia de placas y 
mapas, la degradación y falta de mantenimiento de la señalización existente y la falta de integración 
entre el contexto urbano y los recursos para la orientación implantados.  

Palabras clave: Accesibilidad, Orientación Espacial, Señalización Urbana, Ruta Accesible, Sitio 
Histórico Urbano, Turismo.    
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INTRODUÇÃO 

A liberdade de ir e vir é um direito fundamental, constitucionalmente previsto no Brasil, ou 

seja, qualquer cidadão deve poder circular livremente. Frequentemente, no entanto, pessoas com 

deficiência não conseguem exercer esse direito diante da existência de barreiras arquitetônicas, 

urbanísticas ou ambientais; logo, o acesso à moradia, educação, trabalho, lazer, circulação e saúde 

torna-se impraticável.  

Observa-se que, no Brasil, muitos espaços públicos, livres ou edificados, são adaptados para 

receber pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Essa adaptação, todavia, costuma ser 

principalmente física: construção de rampas, instalação de plataformas elevatórias ou colocação de 

barras de apoio em sanitários. 

A dificuldade para adequação à Acessibilidade é acentuada em áreas de valor cultural e 

histórico, onde há restrições para intervenção arquitetônica e/ou urbanística. Como alternativa, 

alguns trechos e percursos podem ser requalificados, a fim de favorecer a inclusão de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, solução conhecida como Rota Acessível1. Os centros históricos, 

além de visitados por turistas, são habitados por uma população diversificada que, devido ao 

aumento da expectativa de vida, tem visto crescer seu número de idosos, reforçando a importância 

da acessibilidade nesses espaços. 

A questão da Acessibilidade abrange tanto a presença de espaços e equipamentos 

adequados quanto a possibilidade da execução de atividades com segurança, conforto, autonomia e 

independência. Nesse sentido, é imprescindível a existência de informação acessível, precisa e 

confiável sobre as condições de acesso, uso, direção e localização de ambientes. A falta generalizada 

desse tipo de informação provoca limitações que restringem a autonomia de quem frequenta o local, 

ainda que existam instalações acessíveis. Destaca-se, portanto, que a própria arquitetura e o 

urbanismo são canais de informação, isto é, capazes de transmitir mensagens que favorecem, em 

maior ou menor grau, a orientação espacial do indivíduo. 

Dentro de um dado contexto, a sinalização urbana potencializa a relação dos agentes com o 

entorno e apura a legibilidade dos espaços, incidindo na percepção visual e na apreensão do 
 

1 Cohen e Duarte (2007) consideram que a rota acessível “[...] consiste no percurso livre de qualquer 
obstáculo de um ponto a outro (origem e destino) e compreende uma continuidade e abrangência de medidas 
de acessibilidade” (COHEN; DUARTE, 2007, s.p.). 
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ambiente pelos usuários. Desse modo, é um dever da gestão pública e da iniciativa particular a 

inserção de sinalização em áreas urbanas, respeitando tanto as peculiaridades do local – como 

cultura, traçado e ocupação – quanto os direitos individuais. Cada cidade, assim, apresenta sistemas 

de informações ambientais com características distintas. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal da pesquisa é analisar a presença e o agenciamento da sinalização 

urbana para orientação espacial de pessoas com deficiência em rotas acessíveis implantadas em 

sítios históricos urbanos. Para o desenvolvimento do estudo, além do eixo principal, foram traçados 

os seguintes objetivos secundários: 

● Compreender e contextualizar o estado da arte sobre Acessibilidade, Intervenções em 

Sítios Históricos e Sinalização Urbana; 

● Analisar intervenções desenvolvidas em Sítios Históricos realizadas para promover 

Acessibilidade no Patrimônio; 

● Identificar a forma urbana e os signos existentes nos sítios históricos; 

● Mapear e comparar a sinalização urbana presente entre as rotas acessíveis estudadas; 

● Verificar a relação entre elementos referenciais da paisagem e meios de sinalização 

existentes. 

JUSTIFICATIVA 

O aumento da expectativa de vida da população – consequentemente, o crescente número 

de idosos – reforça a necessidade de adequação dos espaços para contemplar a acessibilidade. A 

escolha por estudar a Acessibilidade em Sítios Históricos Urbanos inclui o interesse turístico das 

áreas analisadas, que recebem, dentro de um público diverso, pessoas com deficiência e dificuldade 

para adaptação física em ocupações antigas que, por conta do seu valor cultural, apresentam 

limitações legais para intervenção. A reunião dessas adversidades, portanto, compõe o panorama 

que pede investigação e demanda soluções esboçadas por esta pesquisa. Além disso, a 

replicabilidade das soluções adotadas pode ser levada para outros trechos da cidade, de ocupação 

mais recente. 

A contribuição para a sociedade – especialmente a parcela que apresenta deficiência e/ou 

mobilidade reduzida – justifica a escolha do tema da pesquisa. No que se refere à acessibilidade, vale 

reforçar que não é suficiente tornar o espaço fisicamente acessível, com dimensionamento 
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adequado, pois não atenderá toda a diversidade de pessoas, tampouco promoverá autonomia, 

independência e segurança aos indivíduos. É fundamental que se apresentem recursos variados de 

informações, indo, inclusive, além do que preconiza a legislação ao inserir princípios do Desenho 

Universal e soluções de Wayfinding, a exemplo da utilização de cores, textos, texturas, pictogramas, 

em diferentes formatos. 

Elementos arquitetônicos e urbanísticos são signos2 carregados de significados; por isto, e 

por sua configuração espacial, são utilizados como referência para apreensão do espaço pelo 

indivíduo, e devem ser considerados na elaboração dos sistemas de informação e da sinalização, seja 

em ambiente interno ou externo. 

A NBR 9050 (ABNT, 2020), norma técnica brasileira que trata de Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, estabelece, em seu Capítulo 10, que os equipamentos 

urbanos devem atender aos princípios do Desenho Universal. Além disso, a norma estabelece que 

bens tombados cumpram alguns requisitos: 

10.2.2 No caso de sítios, áreas ou elementos considerados inacessíveis ou com 
visitação restrita, deve-se garantir o acesso por meio de informação visual, auditiva 
ou tátil das áreas ou dos elementos cuja adaptação seja impraticável, com 
divulgação das condições de acessibilidade do bem patrimonial informadas com 
antecedência ao visitante e vinculadas a todo material publicitário. (ABNT, 2020, p. 
121) 

Sabe-se que há muitas restrições para adaptação de edifícios e núcleos urbanos tombados, 

seja pela legislação restritiva para intervenções – como reformas e instalação de equipamentos que 

possam vir a descaracterizar o bem patrimonial – ou pelas características físicas, próprias do período 

de desenvolvimento das cidades, a exemplo daquelas implantadas em regiões de topografia 

acidentada, com ladeiras íngremes e extensas escadarias. Mas, diante da impossibilidade de 

adequação, é imperativo seguir a recomendação da legislação vigente e dotar o espaço de 

informações sobre suas condições de acesso, considerando diferentes habilidades, como o uso de 

sinalização tátil, sonora e visual, bem como oferecendo possibilidade de acesso ao bem por meio de 

recursos como vídeo, realidade virtual imersiva, maquetes táteis e audiodescrição. Além disso, a 

disponibilidade de informações prévias sobre a qualidade de acessibilidade do destino é um dos 

fatores que evita a exclusão espacial. 

 

2 Em síntese, signo é uma coisa que representa outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como 
signo se carregar esse poder de representar ou substituir outra coisa diferente dele. Logo, o signo não é o 
objeto, apenas está no lugar deste. Por exemplo, a palavra casa, o desenho de uma casa, a maquete de uma 
casa, a fotografia de uma casa, são todos signos do objeto casa (SANTAELLA, 1983).  
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Pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiência física (motora), possuem 

dificuldade para acessar áreas históricas, diante de suas limitações de mobilidade. Além desse 

público, os idosos são parte representativa de usuários com mobilidade reduzida, que, incentivados 

ao turismo cultural, frequentam cada vez mais os sítios históricos durante todo o ano.   

Segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), 23,9% da população residente no Brasil 

possui pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, auditiva, motora e mental ou 

intelectual. A mais frequente foi a deficiência visual, afetando 18,6% da população brasileira, seguida 

da deficiência motora, que atingia 7% da população. Já a deficiência auditiva representava 5,10%, e a 

deficiência mental ou intelectual 1,40%. Tratando-se de deficiências severas, 8,3% da população 

apresentava pelo menos um tipo, sendo 3,46% com deficiência visual, 1,12% deficiência auditiva, 

2,33% deficiência motora e 1,4% deficiência mental ou intelectual. Logo, percebe-se que o grupo de 

pessoas com deficiência é parte representativa da população brasileira e deve ser considerado no 

planejamento de intervenções urbanísticas em sítios históricos e na gestão destes espaços. 

Embora estes números sejam significativos, é importante destacar que qualquer indivíduo 

está sujeito a ter sua mobilidade reduzida, ainda que temporariamente; e que turistas, estrangeiros e 

iletrados podem encontrar dificuldades para compreender o espaço e definir estratégias de 

deslocamento. 

HIPÓTESE 

O Desenho Universal busca evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para 

pessoas com deficiências, garantindo a todos a utilização com segurança e autonomia dos diversos 

espaços construídos e objetos (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2009). Já o conceito de Wayfinding3 refere-se 

à interação humana como um elemento constituinte do espaço, que não deve se limitar à concepção 

de gráficos e ilustrações, como placas e mapas, mas incluir a disponibilização de elementos espaciais 

para orientação dos usuários (ARTHUR; PASSINI, 2002). Considerando, ainda, que a norma de 

acessibilidade em vigor – NBR 9050 (ABNT, 2020) – estabelece os critérios e parâmetros técnicos 

para projeto, construção, instalação e adaptação às condições de acessibilidade, espera-se que a 

aplicação de tais conceitos e norma proporcione qualidade na orientação do usuário.  

 

3 O termo Wayfinding, em tradução livre para língua portuguesa, significa navegabilidade ou 
orientação. A literatura da área utiliza o termo em inglês e, por isso, também será assim utilizado ao longo 
deste trabalho. Este conceito, que será abordado mais detalhadamente a seguir, refere-se à forma como o 
indivíduo se orienta e se desloca em um determinado espaço, com ou sem suporte de sistemas de informação 
ambiental. 
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Adaptar determinadas áreas é uma tarefa difícil diante de suas configurações espacial e 

arquitetônica, topografia e condicionantes legais. Percebe-se que a adaptação do patrimônio 

histórico, sobretudo no Brasil, tem contemplado especialmente os aspectos físicos da acessibilidade, 

preocupando-se mais com o deslocamento de usuários com deficiência motora, como pessoas em 

cadeira de rodas. Todavia, não são disponibilizadas as informações necessárias para que o público 

com deficiência consiga locomover-se com autonomia, definindo suas rotas e adquirindo 

conhecimento a respeito do patrimônio. 

Observações empíricas revelaram que uma parcela dos sítios históricos urbanos apresenta 

um déficit para apreensão espacial: frequentadores destes locais enunciam dificuldade para 

identificar onde estão e como fazer para chegar ao destino pretendido – em suma, não conseguem 

reconhecer o espaço no qual se encontram de maneira adequada, dada a sinalização insuficiente. 

Elaborar e instalar uma sinalização urbana mais apropriada favorece, em diferentes graus, a 

orientação espacial de pessoas com deficiência. No contexto dos sítios históricos brasileiros, todavia, 

a proposição dos dispositivos de comunicação e informação acessíveis ainda é incipiente; o padrão 

estabelecido para sinalização insiste em desconsiderar peculiaridades da localidade e diferentes 

habilidades da população, concentrando-se em recursos visuais, sobretudo, escritos. Defende-se, 

aqui, que, para promover a acessibilidade para pessoas com deficiência em sítios históricos, deve ser 

considerada a inserção de dispositivos de informação adequados. 

A partir deste cenário, esta pesquisa construiu a hipótese de que os signos e os elementos 

referenciais da paisagem não são considerados na elaboração da sinalização urbana inserida nas 

rotas acessíveis dos sítios históricos. 

METODOLOGIA 

Com base nos objetivos traçados, a modalidade desta pesquisa é considerada exploratória, 

pois tem a intenção de caracterizar, classificar e definir o problema. É, ainda, uma pesquisa de 

campo, na qual os fatos são observados tal como ocorrem e não é permitido isolar e controlar as 

variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas entre elas (GIL, 2002).  

Em relação à forma de abordagem, o estudo é principalmente qualitativo, pois considera a 

existência de uma relação dinâmica entre o espaço e homem; é, também, descritivo e utiliza o 

método indutivo. Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa ocupa um lugar reconhecido entre 

as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes.  
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Este estudo foi desenvolvido em três etapas: 1) Pesquisa Bibliográfica; 2) Estudo de Caso; e 3) 

Tabulação e Análise dos Resultados (Figura 1). 

Figura 1: Diagrama da metodologia utilizada 

 

Fonte: Autora, 2021. 

A etapa de PESQUISA BIBLIOGRÁFICA consistiu no levantamento de publicações, em 

variadas fontes, sobre assuntos pertinentes ao tema da pesquisa, como Acessibilidade, Sinalização 

Urbana, Orientação Espacial, Semiótica e Sítios Históricos Urbanos (Quadro 1). 

Quadro 1: Quadro síntese de autores consultados por tema 

TEMA PRINCIPAIS AUTORES CONSULTADOS 

Acessibilidade Bins Ely; Piardi (2012); Dischinger; Bins Ely; Piardi (2012); Elali (2004); 
Pessegueiro (2014); Prado; Lopes; Ornstein (2010); 

Sinalização Urbana Bins Ely; Dischinger; Mattos (2002); Claus; Clause (1976); Venter et al. 
(2002); Dalton; Dalton (2010); Padzi; Ibrahim (2002), Berger (2009) 

Orientação Espacial Arthur; Passini (2002); Bins Ely (2004); Ribeiro (2009); Lynch (2011); 
Lamas (2004); Cullen (2017); 

Semiótica Ferrara (1993); Saussure (1955); Pierce (1999); Santaella (1983), 
Broadbent (2008);  

Sítios Históricos Urbanos Jeudy (2005); Fridman, Araújo e Daibert (2019); Vargas e Castilho 
(2015); Pinheiro (2011); Souza (2010) 

Fonte: Autora, 2021. 

Para a Pesquisa Bibliográfica foram seguidas oito fases distintas, sugeridas por Lakatos e 

Marconi (1992, p. 44), que envolvem a “a) escolha do tema; b) elaboração do plano de trabalho; c) 

identificação; d) localização; e) compilação; f) fichamento; g) análise e interpretação; h) redação.”. 

No primeiro momento de escolha do tema, selecionou-se o assunto de interesse: Acessibilidade. Por 

ser um tema amplo, com diferentes abordagens, foi feita uma delimitação, analisando a 
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Acessibilidade em Sítios Históricos, notadamente a questão da Orientação Espacial e da Sinalização 

Urbana. Este recorte foi necessário para promover uma discussão mais aprofundada sobre o tema.  

A elaboração do plano de trabalho aconteceu no início da pesquisa, com o objetivo de 

estruturar as etapas de investigação. Ao passo que dados bibliográficos eram coletados, durante o 

desenvolvimento do estudo, foram feitas revisões no plano. Na fase seguinte, de identificação, 

foram reconhecidos os assuntos pertinentes ao tema do trabalho científico. A escolha dos assuntos 

pesquisados nessa etapa se deu pela importância de compreender a evolução e a definição de 

conceitos, categorias e classificações dos três eixos que compõem o tripé no qual esta pesquisa está 

apoiada, e estabelecer relações entre aqueles: Acessibilidade, Orientação Espacial e Sítios Históricos 

Urbanos. A partir da seleção destes temas, elencou-se os subtemas e os termos a serem buscados na 

etapa de levantamento bibliográfico (Quadro 2).  

Quadro 2: Temas e termos buscados na pesquisa bibliográfica 

ACESSIBILIDADE ORIENTAÇÃO ESPACIAL SÍTIOS HISTÓRICOS URBANOS 
Histórico da Acessibilidade   

Tipos de Acessibilidade   
Acessibilidade Espacial  

Rota Acessível 
Acessibilidade em Sítios Históricos 

Normas Técnicas e Legislação Normas Técnicas e Legislação Normas Técnicas e Legislação 
Desenho Universal  

Conceito, tipo e classificação de deficiência  
Projeto de intervenção ou adaptação à Acessibilidade 

Turismo para todos 
Sinalização Urbana 

 Forma / Configuração Urbana 
 Semiótica na Arquitetura e no Urbanismo 

Fonte: Autora, 2021. 

Conforme o Quadro 2, alguns subtemas abrangem mais de um tema, reforçando a relação 

intrínseca entre os assuntos tratados nesta pesquisa. No que se refere às normas técnicas e à 

legislação, cada tema possui seu arcabouço legal, sendo necessário conhecê-lo para aplicá-lo. 

Destaca-se que, durante o período de desenvolvimento do trabalho, normas e manuais foram 

atualizados, como a NBR 9050 (ABNT, 2020) e o Guia Brasileiro de Sinalização Turística (IPHAN, 

2021), respectivamente. Também foram publicadas leis e normas inéditas, a exemplo da ISO 21902 – 

Turismo e serviços relacionados – Turismo acessível para todos, divulgada pela Organização 

Internacional de Padronização (ISO) em 2021. 
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Com a identificação dos temas, dos principais autores e de suas obras, passou-se para fase de 

localização dos exemplares. Para tanto, foram consultados o catálogo do Sistema Universitário de 

Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA)4, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD)5, Portal de Periódicos da Capes6 e outros repositórios institucionais. 

Na fase de compilação, foram reunidos os materiais encontrados em livros, teses e 

dissertações, anais de eventos científicos e periódicos científicos. Entre as bibliotecas visitadas, estão 

a Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa – BURMC (Campus Universitário de Ondina) e a 

Biblioteca de Arquitetura (Campus Federação, Faculdade de Arquitetura) da Universidade Federal da 

Bahia, ambas localizadas em Salvador. 

Além da consulta aos anais, a participação em eventos científicos possibilitou o contato e a 

troca de conhecimentos com autores e pesquisadores da área. Encontro Nacional de Ergonomia no 

Ambiente Construído (ENEAC), Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC) e 

congresso da International Ergonomics Association (IEA) (Associação Internacional de Ergonomia) são 

alguns dos eventos que possuem eixos temáticos voltados para Acessibilidade no Ambiente 

Construído, nos quais são discutidos estudos de caso, metodologias, atualizações no estado da arte, 

em níveis nacional e internacional. 

Coletado e realizada a leitura do material, incluindo artigos, livros, teses e dissertações, 

foram produzidos fichamentos, conforme o modelo demonstrado no Quadro 3. A ficha de leitura é 

dividida em três partes: 1) identificação da publicação (com espaço para registro do pesquisador 

responsável por seu preenchimento, data da elaboração da ficha, tema tratado no texto, “como 

citar” de acordo com a norma de referência vigente, local onde a publicação pode ser encontrada e 

palavras-chave); 2) citações (diretas e indiretas); e 3) avaliação do pesquisador, referente a fase de 

análise e interpretação. Após preenchimento, as fichas recebiam um título, seguindo o padrão 

autor-ano, e eram salvas em pastas separadas por assunto, para redação da tese.   

 

4 Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (SIBI/UFBA), disponível em: 
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php?resolution2=1024_1. Acesso em 29 ago. 
2021. 

5 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), disponível em: 
https://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em 29 ago. 2021. 

6 Portal de Periódicos CAPES, disponível em: https://www-periodicos-capes-gov-
br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php? Acesso em 29 ago. 2021. 
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Quadro 3: Ficha de Leitura 

FICHA DE LEITURA 
Responsável: Nome da pesquisadora responsável Data: DD/MM/AAAA 
Tema: Indicar o tema 
Referência: Conforme NBR 6023 (ABNT, 2018)  
Localização: Link ou biblioteca disponível 
Palavras-chave: Três palavras-chave 

CITAÇÕES 
 
Conforme NBR 10520 (ABNT, 2002). 
 

AVALIAÇÃO 
Resumo: 
Breve resumo da publicação. Pode ser o próprio resumo apresentado pelos autores ou pode 
ser um resumo elaborado pelo aluno-pesquisador 
Principais ideias: 
Apresentar as principais ideias discutidas na publicação 
Aspectos positivos: 
Listar os aspectos considerados positivos da publicação 
Aspectos negativos: 
Listar os aspectos considerados negativos da publicação 
Ideias para o meu trabalho: 
Listar as ideias que surgiram para o trabalho de pesquisa a partir da leitura da publicação 
Avaliação da Publicação: (Contribuição da publicação para o trabalho de pesquisa) 
( ) Fraco  ( ) Regular  ( ) Bom  ( ) Muito Bom  ( ) Excelente 
Justificativa: apresentar uma justificativa breve para a avaliação atribuída à publicação. 

Fonte: Autora, 2021. 

Além da literatura, realizou-se consulta à legislação vigente no Brasil, como leis, decretos, 

normas e manuais que abordam questões relativas à Acessibilidade e Orientação Espacial, bem como 

critérios de Intervenção em Áreas Históricas. Este arcabouço legal serviu para verificar, durante a 

realização de pesquisa de campo (Estudo de Caso), o atendimento às recomendações e exigências 

legais, especialmente sobre sinalização, comunicação e acessibilidade em espaços urbanos.  

Como resultado preliminar da primeira etapa, foram desenvolvidos os capítulos 

apresentados a seguir, uma análise comparativa entre legislação (critérios normativos) e teoria e a 

definição da metodologia do estudo de caso, além da elaboração dos instrumentos de coleta da 

pesquisa de campo, detalhados no Capítulo 3. 

Na etapa seguinte, a fim de atingir o objetivo principal, optou-se por fazer um ESTUDO DE 

CASO, no qual seria possível verificar, in loco, a configuração espacial, a sinalização urbana e os 

elementos referenciais nos sítios históricos urbanos estudados. A segunda etapa seguiu três passos: 
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a) Levantamento documental; b) Definição dos instrumentos de coleta (explicados com mais 

detalhes no item 3.1. Metodologia da Pesquisa de Campo); e c) Coleta de dados. 

Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira mão, provenientes dos 
próprios órgãos que realizaram as observações. Englobam todos os materiais, ainda 
não elaborados, escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para 
a pesquisa científica. Podem ser encontrados em arquivos públicos ou particulares, 
assim como em fontes estatísticas compiladas por órgãos oficiais e particulares. 
Incluem-se aqui como fontes não escritas: fotografias, gravações imprensa falada 
(televisão e rádio), desenhos, pinturas, canções, indumentárias, objetos de arte, 
folclore etc. (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43) 

A pesquisa documental consiste no levantamento de documentos ainda não trabalhados, 

que não receberam um tratamento analítico por parte de outros autores ou podem ser reanalisados 

a depender do objeto e dos objetivos de cada estudo (GIL, 2002). Nesta etapa, com intuito de reunir 

informações acerca dos sítios históricos investigados, foram consultados documentos como mapas, 

fotografias, relatórios, estatísticas, manuais, cartilhas e regulamentos. 

Além dos projetos das rotas acessíveis 7e do projeto de sinalização e comunicação visual dos 

sítios históricos estudados, buscou-se, ainda, reunir informações sobre alguns pontos relevantes, 

como: 

● Quais meios de transporte dão acesso à rota; 

● Quais os agentes envolvidos no projeto, gestão e manutenção das rotas, como 

órgãos e instituições públicas e privadas; 

● Quais informações sobre as condições de acessibilidade se encontram disponíveis, e 

como é feita sua divulgação. 

O levantamento documental ocorreu através de visitas às instituições responsáveis pela 

gestão dos sítios históricos de Olinda e Salvador, nas instâncias federal, estadual e municipal, onde 

foram solicitados documentos pertinentes para o estudo e a partir de conversas informais com 

profissionais da área.  Além disso, também foram reunidos documentos disponíveis nos sites de 

órgãos como UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional), IPAC (Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural da Bahia), prefeituras 

municipais e outros. 

 

7 Percurso acessível, livre de barreiras e sinalizado, que conectam ambientes internos (edificados) ou 
externos (espaços livres, urbanos). 
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No passo seguinte, referente a pesquisa de campo, aplicou-se uma Avaliação Pós-Ocupação 

(APO), que segundo Rheingantz et al. (2009) refere-se à:  

[...] um processo interativo, sistematizado e rigoroso de avaliação de desempenho 
do ambiente construído, passado algum tempo de sua construção e ocupação. 
Focaliza os ocupantes e suas necessidades para avaliar a influência e as 
consequências das decisões projetuais no desempenho do ambiente considerado, 
especialmente aqueles relacionados com a percepção e o uso por parte dos 
diferentes grupos de atores ou agente envolvidos. (RHEINGANTZ et al., 2009, p. 16)  

Para realização da APO, foram definidos os instrumentos de coleta, detalhados após a 

apresentação do aporte teórico, no capítulo 3. De forma resumida, a coleta de dados, através da 

aplicação dos instrumentos elaborados previamente, aconteceu a partir de visitas aos sítios 

históricos de Olinda e Salvador, e compreendeu as seguintes fases: 

● Reconhecimento das cidades in loco, com apoio de checklist; 

● Realização de registro da Visão Serial, baseado em Cullen (2017); 

● Identificação dos elementos referenciais, definidos por Lynch (2011). 

● Caracterização da sinalização existente: 

o Mapeamento da sinalização existente através de fichas; 

o Classificação da sinalização existente, a partir da legislação e dos autores estudados; 

o Classificação dos signos presentes, a partir de Peirce (1999); 

A amostra desta pesquisa foi definida com base na Relação de Conjuntos Urbanos 

Tombados, divulgada em dezembro de 2015 pelo Departamento de Patrimônio Material e 

Fiscalização (Depam) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)8. Esta relação 

descreve os 81 centros urbanos com bens que integram o patrimônio material, como as cidades com 

seus conjuntos, núcleos, centros e sítios históricos. Dentro deste universo, foram selecionadas as 

cidades com grande apelo turístico e que recebe um público grande e diverso, localizadas no litoral 

brasileiro, que tiveram seus sítios históricos estabelecidos em regiões com topografia acidentada e 

que possuem rotas acessíveis implantadas, visto que, em tese, teriam um projeto de sinalização 

implantado. A amostra destes sítios é um recorte espacial do Brasil colonizado pelos portugueses, 

que corresponde à faixa de terra do litoral nordeste do país: Salvador (figura 2) e Olinda (figura 3). 

 

8 Informação extraída do site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2016b). 
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Figura 2: Largo do Pelourinho, Sítio Histórico de Salvador 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 3: Ladeira da Misericórdia, Sítio Histórico de Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Tais sítios históricos, além de serem tombadas pelo Iphan, são cidades consideradas 

Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
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e a Cultura (UNESCO),  e possuem grande fluxo de pessoas, visto que são cidades com grande apelo 

turístico. Os traçados urbanos de Salvador e Olinda possuem uma ocupação orgânica e irregular, com 

terreno acidentado, ladeiras, escadarias e ruas estreitas, o que dificulta o deslocamento de pessoas 

com deficiência e/ou mobilidade reduzida. A complexidade da configuração espacial dos sítios 

históricos enriquece a discussão sobre as soluções adotadas nestes contextos. 

A última etapa do percurso de investigação desta tese refere-se à TABULAÇÃO E ANÁLISE 

DOS RESULTADOS. Em síntese, os procedimentos metodológicos da pesquisa envolveram uma 

análise do ambiente construído, considerando o sistema como um signo e privilegiando o 

entendimento da percepção ambiental sob um enfoque fenomenológico. Além da análise teórica, foi 

desenvolvida uma análise prática, enfatizando a importância da inter-relação entre os diversos 

elementos do sistema – e sua representatividade –, comparando e analisando os dados obtidos, 

partindo de um horizonte teórico múltiplo, que permita o diálogo entre a comunicação, o espaço e a 

cultura, a partir de conceitos como espaço, espacialidade e sociabilidade urbana (FERRARA, 1993). 

Por fim, o material coletado nas etapas anteriores foi sistematizado, para posterior análise e 

interpretação de seus dados. Os resultados encontrados em cada recorte foram comparados entre si, 

a fim de identificar fragilidades e potencialidades a partir da análise da contribuição dos signos para 

orientação e sinalização. A análise seguiu dois passos: 1º) verificar se há inserção dos signos e 

elementos referenciais da paisagem na sinalização existente; e 2º) discutir como tais elementos 

podem contribuir para orientação espacial nos sítios históricos. 

É possível, portanto, sintetizar no quadro 4 a relação entre objetivos específicos, a 

metodologia utilizada para atingi-lo e os capítulos onde serão discutidos. 

Quadro 4: Quadro síntese dos procedimentos metodológicos 

Objetivo específico Capítulo Técnica / Método 
Compreender e contextualizar o estado da arte sobre 
Sinalização Urbana, Semiótica, Acessibilidade e Sítios 
Históricos Urbanos 

Capítulos 1 e 2 Levantamento bibliográfico 
Levantamento documental 

Analisar intervenções desenvolvidas em Sítios 
Históricos com objetivo de promover Acessibilidade no 
Patrimônio 

Capítulos 2 
Levantamento documental 

Pesquisa de campo 

Identificar a forma urbana e os signos existentes nos 
sítios históricos 

Capítulo 2 
Levantamento bibliográfico 

Pesquisa de campo 
Mapear e comparar a sinalização urbana presente entre 
as cidades estudadas 

Capítulo 3 
Levantamento documental 

Pesquisa de campo 

Fonte: Autora, 2021. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado a partir dos objetivos estabelecidos. Na Introdução apresentou-

se o tema estudado, justificativa e hipótese, bem como os objetivos, o objeto de estudo e a 

metodologia, ou seja, o conjunto de métodos e técnicas utilizados para atingir os objetivos propostos 

e responder à questão de investigação.  

A fundamentação teórica do trabalho encontra-se dividida em dois capítulos que se 

complementam. O primeiro refere-se à Acessibilidade a partir de uma contextualização do tema, 

abordando seu histórico, conceitos e definições. Apresenta-se, na sequência, a relação entre 

deficiências e habilidades, o conceito de Acessibilidade Espacial e seus componentes, e experiências 

de intervenções em sítios históricos para inclusão de pessoas com deficiência. Em seguida, discute-se 

a Orientação Urbana em Sítios Históricos, no qual se discute Orientação Espacial, apreensão da 

Forma Urbana, conceitos, classificações e aplicações da Semiótica, além de comunicação e 

interpretação da Sinalização Urbana. 

Os resultados da aplicação da metodologia encontram-se no capítulo seguinte – 

Acessibilidade e Orientação nos Sítios Históricos de Olinda e Salvador –, onde se apresentam os 

estudos de caso com caracterização da sinalização, mapeamento dos signos e comparação entre 

sinalização e signos existentes. Em Conclusões tem-se as considerações acerca da pesquisa, além da 

indicação de possíveis desdobramentos.  
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1. ACESSIBILIDADE: TEORIA E PRÁTICA

Assim como o transporte público, a arborização e a limpeza urbana, a Acessibilidade é um 

dos aspectos observados quando se deseja avaliar a qualidade dos espaços públicos de uma cidade. 

No entanto, a conscientização da sociedade e a preocupação com o acesso e a livre circulação das 

pessoas é recente e ainda está em processo de amadurecimento. Essa mudança de postura pode ser 

percebida com a crescente discussão acerca do tema, na ampliação de direitos das pessoas com 

deficiência, a criação de políticas públicas de inclusão social e a consequente adaptação dos espaços. 

Pessoas sempre foram excluídas do convívio social por possuírem alguma deficiência, 

consideradas defeituosas por algumas culturas. São exemplos dessas práticas a Roma Antiga, onde 

nobres e plebeus possuíam permissão para sacrificar recém-nascidos com deficiência, e Esparta, 

onde se lançavam bebês com deficiência ao mar ou precipícios, pois entendiam que estes não 

cresceriam fortes e saudáveis, tampouco se tornariam guerreiros. Por outro lado, no século IV a.C., o 

filósofo grego Aristóteles advertia que era mais fácil e desejável ensinar uma tarefa útil a uma pessoa 

com deficiência do que a sustentar como indigente. Esse posicionamento influenciou a sociedade de 

Atenas, que passou a proteger e amparar pessoas com diferentes deficiências, congênitas ou 

adquiridas, inclusive aquelas decorrentes de acidentes e guerras (SILVA, 1987).  

A atenção com esse tema surge com algumas transformações na sociedade, o que levou ao 

estudo e desenvolvimento de tecnologias assistivas e soluções arquitetônicas, além da elaboração de 

leis e normas. Tais iniciativas contribuíram para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

e idosos pudessem ocupar os espaços e usufruir de seus direitos de cidadão. 

1.1. CONTEXTUALIZANDO A ACESSIBILIDADE 

1.1.1. Breve histórico sobre Acessibilidade 

Pessoas com deficiência sempre existiram na humanidade. Embora tal afirmação seja 

evidente, sabe-se que suas restrições e habilidades não foram consideradas no ato de projetar e 

construir as cidades até meados do Século XX, quando surgiram as principais legislações acerca da 

Acessibilidade. 

Uma nova consciência urbana foi introduzida com os CIAM (Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna), ocorridos entre 1928 e 1956. No âmbito do Urbanismo, a mais importante 
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conferência foi o IV CIAM, realizada no ano de 1933 em Atenas, Grécia, que analisou trinta e três 

cidades e resultou no manifesto urbanístico conhecido como “Carta de Atenas” (CIAM, 1933).  

O documento, de autoria atribuída a Le Corbusier9 e outros arquitetos franceses, conclui que 

as cidades, até então, não atendiam ao que se destinavam: satisfazer necessidades biológicas e 

psicológicas da população, abrigando-a bem. A Carta ressalta, ainda, o crescimento dos interesses 

privados a partir do início da Era de Maquinismo10, tornando as cidades desumanas e provocando um 

desequilíbrio entre a economia e, do outro lado, o controle administrativo e qualidade de vida da 

sociedade (CIAM, 1933).  

A partir do diagnóstico das cidades avaliadas, foram definidas algumas diretrizes, como 

resgatar a escala humana para dimensionar todos os elementos no meio urbano, incluindo 

superfícies e distâncias. Além disso, apresenta um modelo distinto de urbanização, baseado no 

zoneamento, no qual são criadas zonas definidas por suas funções: habitar, trabalhar, circular e 

recrear-se, respeitando três importantes necessidades, que são espaço suficiente, sol e aeração. Com 

a reforma do zoneamento, recomendava-se rever o princípio de circulação urbana e suburbana, 

considerando as velocidades e modais disponíveis, que não poderia provocar incômodo às demais 

funções (CIAM, 1933).  

No pós-guerra, com a massificação da construção de conjuntos habitacionais 
modernistas - pois as cidades europeias precisavam ser reconstruídas rapidamente 
e a demanda habitacional era enorme – as críticas a esse modelo começaram a 
surgir. A devastação provocada pela Guerra – a tão sonhada tábula rasa moderna 
se torna efetiva em algumas cidades – e a urgência da reconstrução das cidades 
europeias fizeram a Carta de Atenas uma doutrina a ser seguida em larga escala. 
Nos primeiros CIAMs do pós-guerra, de Bridgewater em 1947 (CIAM VI) e de 
Bérgamo em 1949 (CIAM VII), ainda dominados por Le Corbusier, a tônica dos 
debates era precisamente reorganizar o movimento que, por conta da guerra, 
ficara desestruturado por uma década, desde o último colóquio em Paris em 1937, 
e levar a Carta de Atenas à prática na reconstrução das cidades europeias. 
(JACQUES, 2003, p. 25-26?) 

 

9 Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887 – 1965), mais conhecido por Le Corbusier, foi um importante 
arquiteto, urbanista, pintor e escultor, nascido na Suíça e naturalizado francês, em 1930. Referência da 
arquitetura moderna, tem entre suas principais contribuições a formulação dos “cinco pontos da nova 
arquitetura”, que são: a construção sobre pilotis, terraço-jardim, planta livre da estrutura, fachada livre da 
estrutura e janela em fita. A Villa Savoye e a Capela de Notre-Dame-Du-Haut, ambas na França, são algumas 
das obras mais conhecidas do arquiteto. 

10 A Era do Maquinismo refere-se ao período das Revoluções Industriais, durante os Séculos XVIII e 
XIX, no qual houve a substituição do trabalho artesanal pelo mecânico. 
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Anos depois do IV CIAM e da publicação da Carta de Atenas, teve fim a Segunda Guerra 

Mundial, precisamente em 1945. Em consequência da guerra, muitas cidades europeias foram 

destruídas e, seguindo um novo ideal urbanístico, reformas urbanas foram realizadas para 

reconstruí-las e contribuir para seu desenvolvimento. Pessegueiro (2014) destaca que, nesse 

período, priorizavam-se a mobilidade dos indivíduos em automóvel em detrimento da acessibilidade 

dos cidadãos (pedestres). O autor ressalta que a ênfase dada ao automóvel, somada à 

“maquinização” das cidades, foi uma resposta aos anseios da população, saída recentemente de 

momento traumático de sua história. 

O fim da Segunda Guerra Mundial não provocou efeitos apenas para as cidades. Uma das 

mais importantes consequências para a população mundial foi a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), provocada por um sentimento comum, que era manter a paz entre os países. Para se 

concretizar, foram necessários anos de planejamento e discussão, até que representantes de 26 

países se reuniram e assumiram o compromisso estabelecido na Declaração das Nações Unidas11, em 

1º de janeiro de 1942 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 

Entre os dias 25 de abril e 26 de junho de 1945, em São Francisco (Estados Unidos), foi 

realizada uma Conferência sobre Organização Internacional, com representação de 50 países, na qual 

foi elaborada a Carta das Nações Unidas. No entanto, somente em 24 de outubro de 1945 as Nações 

Unidas passaram a existir oficialmente e, a partir das assembleias gerais, estabelecer ações para 

garantir os direitos humanos e liberdades fundamentais, sem distinção (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 

2020). 

Nos Estados Unidos, também após o fim da guerra, dava-se início a um movimento por 

direitos civis e regulamentação dos programas e códigos de construção em nível nacional, estadual e 

local, impulsionado pela luta dos veteranos de guerra com deficiência adquirida e pessoas afetadas 

pela epidemia de poliomielite após a guerra. Neste período, embora os veteranos com deficiência 

tivessem as habitações adaptadas, outras edificações inacessíveis tornavam-se barreiras para 

reinserção na vida social, prejudicando o acesso a programas de educação, aos empregos e para 

manterem-se ativos na comunidade (MACE; HARDIE; PLACE, 1991).  

No final dos anos de 1960 já era possível perceber a deterioração das cidades, resultante do 

intenso uso de automóvel. Somente na década seguinte, meados de 1970, surge uma atenção maior 

 

11 O termo “Nações Unidas” foi concebido por Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da 
América, e utilizado pela primeira vez na declaração de 1942 (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020). 
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com a qualidade dos espaços públicos, que influenciou o modo de pensar as cidades. Urbanistas, 

arquitetos e agentes políticos, observando a desumanização e degradação de determinadas áreas, 

passaram a discutir possibilidades para evitar o avanço no uso do automóvel, preservar o patrimônio 

edificado e promover a qualidade ambiental (PESSEGUEIRO, 2014).  

Pessegueiro (2014) afirma que nesse mesmo período o turismo urbano cresceu em cidades 

de todo mundo. Urbanistas e órgãos municipais perceberam a importância da reabilitação urbana e 

da valorização de espaços públicos e dos patrimônios edificados no sentido de requalificar as cidades 

e atrair uma nova indústria urbana pós-guerra: o turismo. Paris, Madrid e Barcelona, por exemplo, 

passaram por intervenções com o objetivo de melhorar os espaços públicos e atrair diferentes tipos 

visitantes e usuários. 

Na década de 1980, seguindo o princípio de reabilitar a cidade para atrair pessoas, durante o 

governo do presidente da república francesa François Mitterrand e sob a coordenação de Ives 

Daugue12, Paris passou por importantes transformações urbanas, decorrentes de concursos de 

arquitetura internacionais e de convites feitos a arquitetos estrangeiros para intervirem em núcleos 

históricos e criar polos de desenvolvimento na capital francesa. São exemplos destas intervenções o 

novo eixo de “La Defense”, centro de negócios e comércio, que atrairia empresas internacionais e 

uma parcela da população mais jovem, o Museu do Louvre, do arquiteto I.M. Pei, e o Instituto do 

Mundo Árabe, do arquiteto Jean Nouvel (PESSEGUEIRO, 2014).  

A mudança no pensamento urbanístico e na forma como se definiam prioridades, percebida 

principalmente entre o final da década 1960 e durante 1970, ocorria em diferentes continentes. 

Crescia no mundo uma consciência acerca dos direitos do cidadão e da importância da inclusão social 

– em diferentes âmbitos, inclusive a apropriação dos espaços públicos – por pessoas com deficiência, 

inclusive aquelas adquiridas na guerra. Tal mudança promoveu o desenvolvimento de pesquisas e o 

surgimento de uma nova área de atuação profissional, que tinham como mote a criação de objetos, 

espaços e ambientes que permitissem a inclusão de todos os cidadãos, com ou sem deficiência, 

independentemente de suas habilidades. Segundo Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012), tal prática 

recebeu diferentes nomes, como desenho sem barreiras, desenho adaptado, desenho 

transgeracional e desenho inclusivo, e se aplicavam desde o desenho de espaços urbanos e edifícios 

 

12 Coordenador dos Grandes Projetos de Arquitetura e Urbanismo em Paris, programa anunciado em 
1982 pelo então Presidente da França François Mitterrand. 
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acessíveis ao desenho de objetos que reduzem as dificuldades e aumentam a eficiência de pessoas 

com deficiência. 

Enquanto a Europa passava por importantes intervenções urbanas, nos Estados Unidos da 

América, o arquiteto Ron Mace elaborava o conceito de Universal Design, conhecido no Brasil como 

Desenho Universal. Seu objetivo é considerar a diversidade de características e habilidades humanas 

desde o princípio do projeto, de espaços ou objetos, evitando a ideia de projetos especiais ou 

possíveis adaptações para necessidades “não usuais”. Para tanto, é fundamental conhecer as 

necessidades específicas das diferentes deficiências. Diante dessas especificidades, diversas e 

complexas, torna-se um desafio conciliá-las e propor um espaço, equipamento ou objeto inclusivo. 

Quando se consegue atingir tal objetivo, tem-se um projeto não discriminatório, no qual suas 

soluções podem passar despercebidas e só são identificadas ao informar as razões que o motivaram 

(DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

É neste enquadramento que se vai esvaziando a atitude negligente relativa a certo 
tipo de população, afinal, o pensamento, por vezes inconsciente, de que as cidades 
e edifícios servem em primeira linha as denominadas pessoas aptas. Ou seja, as 
pessoas “saudáveis”, na base de toda a ação humana conhecível e controlável. 
(PESSEGUEIRO, 2014, p. 20) 

De forma geral, o século XX foi marcado pela melhoria na assistência de pessoas com 

deficiência, seja pela mudança de filosofia social voltada para a valorização do ser humano, seja pelos 

avanços na ciência e na medicina, como nas práticas e cirurgias ortopédicas e traumatológicas 

(SILVA, 1987).  

Silva (1987) relata que, desde a criação da ONU, ações voltadas para solucionar problemas 

sociais, provocadas pela guerra e pelo subdesenvolvimento, têm sido proclamadas em Assembleias 

Gerais. Como exemplo dessas ações, tem-se a aprovação de uma importante resolução para pessoas 

com deficiência, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental, em 1971, e, anos 

depois, a aprovação da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, em 1975. No ano seguinte, 

em 16 de dezembro de 1976, foi proclamado o Ano Internacional para as Pessoas Deficientes 

(International Year for Disabled Persons), aprovado através da resolução nº 31/123, 

institucionalizado no ano de 1981. Ainda neste sentido, em 1982, foi criado o Programa de Ação 

Mundial para as Pessoas com Deficiência (PAM), que reúne uma série de diretrizes a serem atendidas 

por todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento, a fim de promover a 

igualdade de oportunidades, a participação plena na vida social e a melhoria na qualidade de vida da 

população com deficiência (ONU, 1982). 
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No Brasil, os avanços na medicina, evidenciados durante o Século XX, contribuíram para o 

reconhecimento e ampliação da assistência às pessoas com deficiência. Na década de 1940, a criação 

de hospitais-escolas com atendimento deste público, fez com que a sociedade relacionasse 

deficiência à doença, e, por isso, acreditava-se que deveria ser tratada fora do convívio social, em 

instituições de cura e reabilitação, a exemplo das Santas Casas de Saúde e Misericórdia. Neste 

período, a resistência da sociedade em adaptar os espaços e mudar suas atitudes, com objetivo de 

incluir pessoas com deficiência, era reflexo da ideia de tratamento oferecido a estes indivíduos, 

considerado segregacionista (PEREIRA; SARAIVA, 2017).  

Pereira e Saraiva (2017) destacam que o Estado assume alguma responsabilidade sobre a 

questão da deficiência, que até então era atribuição exclusiva da família e de instituições 

filantrópicas, através de um modelo assistencialista, oferecendo apoio a instituições beneficentes 

sem fins lucrativos. Somente em 1967, durante a ditatura militar, a Constituição Federal contempla 

uma lei específica para pessoas com deficiência, na qual estabelece a assistência a excepcionais, 

através da educação especial. 

Prado, Lopes e Ornstein (2010) descrevem que o debate acerca da acessibilidade foi 

introduzido no Brasil durante a década de 1980, após as ações da ONU e com a criação de leis e 

normas técnicas, como a NBR 9050, Adequação de Edificações e do Mobiliário Urbano à Pessoa 

Deficiente, elaborada e divulgada em 1985 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

através do Comitê Brasileiro de Construção Civil. 

No ano de 1988 foi promulgada a Constituição Federal, que fez prever, no Capítulo VII (Da 

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), artigo 227, que o Estado deve promover 

programas de prevenção e assistência especializada, a fim de facilitar o acesso das pessoas com 

deficiência – física, sensorial ou mental – aos bens e serviços coletivos, a partir da eliminação de 

barreiras arquitetônicos e dos diferentes tipos de discriminação. Já no parágrafo 2º, do artigo citado, 

dispõe que “a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público 

e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência” (BRASIL, 1988, não paginado).  

Neste contexto, durante o governo do Presidente José Sarney, foi sancionada a Lei nº 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, que cria a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência (Corde) e dispõe sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência. Entre 

outras atribuições, a Corde tinha a competência de coordenar ações governamentais e elaborar 
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programas, planos e projetos submetidos à Política Nacional para integração das pessoas com 

deficiência (BRASIL, 1989). 

Tal como acontece em muitos países, o Brasil também tem assistido nos últimos 20 
anos uma evidente mudança no tratamento do tema da acessibilidade, 
principalmente nas grandes cidades. Resultado do esforço de profissionais de 
arquitetura, urbanismo, engenharia, design, direito e de representantes de 
movimentos sociais, o que implicou no surgimento de leis, normas técnicas, 
definição de conceitos, nomenclaturas e diversas pesquisas da área. (PRADO; 
LOPES; ORNSTEIN, 2010, p. 9) 

A crescente população idosa, assim como a significativa parcela com deficiência, carece de 

espaços adequados às suas habilidades para fruição de seus direitos. É natural que o avanço da idade 

provoque mudanças nas funções fisiológicas no idoso, como a redução da mobilidade, do equilíbrio e 

da visão. Faz-se, portanto, necessário compreender as especificidades das deficiências e das 

habilidades, e seguir as recomendações estabelecidas nas normas técnicas para elaboração de 

projetos de construção ou reforma de espaços livres, urbanos e edificados. 

1.1.2. Acessibilidade, Desenho Universal e Mobilidade 

Três termos, frequentemente, são utilizados para se referir ao acesso e à circulação de 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, seja em ambientes edificados ou espaços 

urbanos: Acessibilidade, Desenho Universal e Mobilidade. Abordagens diferentes, mas centradas na 

autonomia do indivíduo.  

Acessibilidade 

O Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2004) define Acessibilidade como condição para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949 (BRASIL, 2009), 

ressalta que acessibilidade aos diferentes meios (físico, social, econômico e cultural), educação, 

saúde, e informação e comunicação, é de fundamental importância para que pessoas com deficiência 

gozem de seus direitos e liberdades.  

Os conceitos de Acessibilidade são amplos e se aplicam a diferentes áreas e escalas, desde 

um equipamento simples a grandes áreas urbanas. Cohen, Duarte e Brasileiro (2012) afirmam que 

onde há acessibilidade, há igualdade de oportunidades entre as pessoas. Logo, são os espaços que 

devem fornecer acessibilidade a pessoas com deficiência. Neste sentido, ambientes precisam 
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apresentar medidas técnico-sociais destinadas a garantir o acolhimento de todos os usuários, com ou 

sem deficiência. 

Elali (2004), percebendo a aplicação do conceito de acessibilidade em diversas áreas, sugere 

que há quatro diferentes pontos de vista sobre o tema que se complementam entre si: física ou 

arquitetônica, comunicacional ou informacional, social e psicológica. Tais categorias foram 

estabelecidas a partir da identificação dos tipos barreiras encontradas em diferentes meios. 

● Acessibilidade Física – referente aos obstáculos para utilização do meio, 
originados pela morfologia dos edifícios ou do espaço urbano; 

● Acessibilidade Comunicacional – relacionada às informações disponíveis 
sobre o local, e aos sistemas de comunicação que as suporta; 

● Acessibilidade Social – modo como a sociedade recebe/trata grupos ou 
categorias diferenciados de pessoas, em geral as “minorias”; 

● Acessibilidade Psicológica – percepção da pessoa ou o grupo em relação à 
“receptividade” do ambiente a si. (ELALI; DINIZ, 2013, p. 60–61) 

Entende-se por barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental, “qualquer elemento 

natural, instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, 

mobiliário ou equipamento urbano” (ABNT, 2004, p. 2). O Ministério das Cidades (BRASIL, 2006a) 

considera a presença de barreiras como principal causadora da dificuldade para utilização, acesso, 

manuseio ou entendimento; e considerando o agente gerador do problema, as classifica em três 

grupos: 

● Físicas: elementos físicos, de qualquer natureza, produzidos ou naturais, existentes 

em diferentes espaços: construídos ou livres, internos ou externos, mobiliários ou 

equipamentos; 

● Tecnológicas: são provocadas pela evolução social ou avanços tecnológicos que não 

consideram as limitações de algumas pessoas, restringindo o acesso aos espaços, a 

utilização de objetos e compreensão de determinadas situações;  

● Atitudinais: posturas da sociedade que, por desconhecimento ou despreparo, criam 

entraves ou obstáculos para fruição dos espaços ou objetos. 

Estacionar em frente à rampa de acesso ou em vaga exclusiva para pessoa com deficiência e 

deixar objetos ocupando a circulação na calçada, como na figura 4, são exemplos de barreiras 

atitudinais. Assim como barreiras físicas e tecnológicas, o comportamento humano pode impedir a 

livre circulação de pessoas, com ou sem deficiência. 
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Figura 4: Presença de barreiras atitudinais em calçada de Laranjeiras-SE. 

 

Fonte: Autora, 2018. 

O Artigo 8º, Capítulo III, do Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2004) define barreira como 

“qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a 

circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação”, e a classifica em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 
público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de 
uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas 
edificações de uso privado multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 
intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; 
(BRASIL, 2004, não paginado)  

Cullen (1996) destaca que inclusive elementos mais “insignificantes”, como bancos ou um 

gradil de jardim, devem se integrar à paisagem urbana, na rua ou no espaço público. No entanto, 

estes elementos podem se tornar barreiras para apropriação e deslocamento de pessoas com 

deficiência, por exemplo, se implantados nas áreas de circulação. Vale ressaltar que uma barreira 

para uma pessoa cega pode não ser para uma pessoa com deficiência auditiva. Por esta razão, deve-

se considerar a diversidade de usuários: dimensão, habilidades, necessidades de uso de tecnologias 

assistivas. 
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A identificação e a supressão dessas barreiras são fundamentais para promover a inclusão. O 

ideal é projetar e construir espaços livres de obstáculos ou, em caso de reformas, propor soluções 

que reduzam os problemas de acesso, circulação e uso. É insuficiente, porém, pensar espaços 

acessíveis se a comunicação e a oferta de informações não garantem a compreensão da mensagem 

transmitida. Neste sentido, a partir do tipo de barreira encontrada, o ambiente pode ser classificado 

em cinco categorias, considerando suas condições de acessibilidade (ELALI, 2004; ELALI; DINIZ, 2013): 

● Acessível: quando o ambiente não possui problemas para utilização; 

● Utilizável: possui problemas simples, mas não impede a utilização por pessoas com 

deficiência, como a presença de um pequeno desnível ou rampa ligeiramente 

superior à recomendada, que não impede o acesso; 

● Necessidade de Ajuste Simples: para utilização de pessoas com deficiência requer 

ajustes como instalação de pequenas rampas, piso tátil, sinalização em Braille, barras 

de apoio e outros; 

● Exige reforma: necessita de intervenções como demolição e/ou reconstrução de 

setores, redimensionamento de setores e troca completa de revestimento de piso; 

● Exige a aquisição de equipamento: deve-se instalar equipamento, mecânico ou 

eletrônico, de maior porte, como plataforma elevatória, para tornar o ambiente 

plenamente utilizável. 

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ter desvantagens para o pleno 

desenvolvimento de suas habilidades perante barreiras encontradas, que poderiam ser solucionadas 

com melhorias do ambiente construído, seja em um espaço aberto ou edificado. Além da adequação 

espacial, com eliminação das barreiras físicas, deve-se garantir a inexistência de barreiras atitudinais 

e tecnológicas, favorecendo a inclusão social. É uma das finalidades do Desenho Universal, amenizar 

estes obstáculos elaborando projetos arquitetônicos livres de barreiras (BERNARDI, 2007). 

Desenho Universal 

O Universal Design, teorizado por Ron Mace, foi traduzido para a língua portuguesa como 

Desenho Universal, embora o termo design seja relativo ao projeto em si. Tem o objetivo de projetar 

produtos, ambientes e espaços livres utilizáveis pelo maior número de pessoas, em toda sua 

diversidade (MACE; HARDIE; PLACE, 1991). Logo, tem-se a intenção de evitar a necessidade de 

ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiências, garantindo a utilização, com 

segurança e autonomia, dos diversos espaços construídos e objetos (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2009). 
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O Desenho Universal, segundo o Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2004), refere-se à 

“concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, 

com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 

confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade”. 

Mace, Hardie e Place (1991) destacam que projetos desse tipo – universais ou adaptáveis – 

não precisam necessariamente ter um custo adicional ou uma mudança na aparência, desde que o 

projetista incorpore essa intenção nas etapas conceituais. Ademais, considerando que poderão ser 

utilizados por muitas pessoas, torna-se significativamente comerciável. Por outro lado, ignorar um 

segmento importante da população, composto por pessoas com deficiência, pode trazer prejuízos a 

longo prazo, visto que esta possui conhecimento acerca de seus direitos e exige seu cumprimento, 

através da oferta de produtos e serviços que seguem padrões rigorosos. 

Para os autores supracitados, o Desenho Universal considera as possíveis mudanças durante 

a vida de uma pessoa e atenua a necessidade de uma posterior instalação de “aparência clínica” ou 

recursos onerosos quando deficiências inesperadas acontecem (MACE; HARDIE; PLACE, 1991). 

Sabe-se que o desenvolvimento de novas tecnologias e o avanço na medicina teve como 

consequência o aumento da perspectiva de vida das pessoas e do número de idosos em diversos 

países. O mercado, percebendo o envelhecimento da população e a grande parcela que possui algum 

tipo de deficiência, mudou o ato de projetar em diferentes áreas, passando a considerar as 

especificidades deste público. Isso, somado ao conjunto de requisitos legais, a fim de promover a 

inclusão social e respeitar a diversidade humana, faz-se necessário usar a criatividade para solucionar 

questões práticas e sociais, além de buscar informações técnicas, participar de treinamentos ou 

receber assistência técnica. 

Um grupo de trabalho do Center for Universal Design (CUD), da Faculdade de Design da 

Universidade Estadual da Carolina do Norte, Estados Unidos, composto por arquitetos, designers de 

produtos, engenheiros e pesquisadores, estabeleceu Sete Princípios do Desenho Universal, citados a 

seguir, com objetivo guiar o processo projetual, ou mesmo avaliar projetos existentes, em diferentes 

áreas: ambientes, produtos e comunicação. Além de Ron Mace, arquiteto que conceituou o Desenho 

Universal, fizeram parte desse grupo Bettye Rose Connell, Mike Jones, Jim Mueller, Abir Mullick, 

Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story e Gregg Vanderheiden (CUD, 1997). 

1. Uso equitativo: pode ser utilizado por pessoas com diferentes habilidades;  
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2. Uso flexível: apropriado para uma diversidade de preferências e habilidades 

individuais; 

3. Uso simples e intuitivo: possui fácil compreensão, independentemente da 

experiência anterior, conhecimento prévio, habilidades no idioma ou nível de 

concentração do usuário; 

4. Informação de fácil percepção: transmite as informações necessárias, 

independentemente das condições ambientais ou habilidades sensoriais do usuário; 

5. Tolerância ao erro: minimiza os perigos e as consequências decorrentes de ações 

acidentais ou não intencionais; 

6. Baixo esforço físico: usado com eficácia e conforto com o mínimo de fadiga; 

7. Dimensão e espaço para aproximação e uso: dimensão e espaço disponíveis para 

aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente das características 

físicas, postura ou mobilidade do indivíduo. 

O grupo de pesquisadores, a fim de contribuir para aplicação dos princípios em projetos de 

produtos e ambientes, sugeriu algumas diretrizes (Quadro 5). No entanto, cabe ao profissional 

projetista analisá-las, pois nem todas se aplicam aos diversos tipos de projetos. 

Quadro 5: Diretrizes para aplicação dos Princípios do Desenho Universal 

PRINCÍPIO DIRETRIZES DE PROJETO 

1. 
Uso equitativo 

● Oferecer os mesmos meios de uso para todos os usuários: idênticos sempre que 
possível; equivalente quando não. 

● Evitar a segregação ou estigmatização de qualquer usuário. 
● Fornecer instalações de privacidade, proteção e segurança igualmente 

disponíveis para todos os usuários. 
● Propor um design atraente para todos os usuários. 

2. 
Uso flexível 

● Possibilitar a escolha nos métodos de uso. 
● Permitir o acesso e uso com a mão direita ou esquerda. 
● Favorecer a exatidão e precisão do usuário. 
● Fornecer adaptabilidade ao ritmo do usuário. 

3. 
Uso simples e 

intuitivo 

● Eliminar complexidade desnecessária. 
● Ser consistente com as expectativas e intuição do usuário. 
● Acomodar uma extensa variedade de habilidades de alfabetização e idioma. 
● Organizar informações consistentes com sua importância. 
● Oferecer sugestões e comentários eficazes durante e após a conclusão da tarefa. 

4. 
Informação de fácil 

percepção 

● Usar modos diferentes para a apresentação redundante de informações 
essenciais: visual, pictogramas, textos, Braille etc. 

● Utilizar contraste adequado entre informações essenciais e seu entorno. 
● Maximizar a "legibilidade" das informações essenciais. 
● Distinguir os elementos de maneira que possam ser descritas (ou seja, facilite 

dar instruções ou direções). 
● Fornecer compatibilidade com uma variedade de técnicas ou dispositivos usados 

por pessoas com limitações sensoriais. 
CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 
PRINCÍPIO DIRETRIZES DE PROJETO 

5. 
Tolerância ao erro 

● Organizar elementos para minimizar perigos e erros: elementos mais usados, 
mais acessíveis; elementos perigosos eliminados, isolados ou blindados. 

● Inserir avisos de perigos e erros. 
● Propor recursos à prova de falhas. 
● Desencorajar a ação inconsciente em tarefas que exigem vigilância. 

6. 
Baixo esforço físico 

● Permitir que o usuário mantenha uma posição corporal neutra. 
● Utilizar forças operacionais razoáveis. 
● Minimizar ações repetitivas. 
● Minimizar o esforço físico sustentado. 

7. 
Dimensão e espaço 
para aproximação e 

uso 

● Fornecer uma linha de visão clara para elementos importantes para qualquer 
usuário sentado ou em pé. 

● Tornar o alcance de todos os componentes confortável para qualquer usuário 
sentado ou em pé. 

● Permitir variações no tamanho da mão e do punho. 
● Oferecer espaço adequado para o uso de dispositivos auxiliares ou assistência 

pessoal. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em CUD (1997). 

Implantar uma faixa de piso antiderrapante, nivelado e livre de barreiras é um exemplo de 

aplicação do Desenho Universal, pois não se destina a um público específico e é utilizado por pessoas 

com diferentes características físicas (figura 5). 

Figura 5: Faixa de circulação livre. 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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É importante ressaltar que tais diretrizes são relativas à usabilidade do produto. Devem ser 

considerados também aspectos econômicos, técnicos, culturais, de gênero e ambientais, para incluir 

a maior diversidade de usuários (CUD, 1997).  

Mobilidade 

A industrialização no Brasil a partir da década de 1950 provocou o êxodo rural, que é a 

migração de pessoas das zonas rurais para zonas urbanas mais adensadas, onde se localizavam 

indústrias, comércios e serviços, especialmente entre os anos de 1960 e 1990. Um dos resultados 

desse fenômeno foi o aumento população nas cidades, criando grandes centros urbanos. Em 

consequência do crescimento populacional, surgiram problemas como a dificuldade de circulação de 

pessoas e produtos, pois o planejamento das cidades, quando havia, não atendia a velocidade com 

que aconteciam as mudanças e as necessidades dos usuários de transporte público. 

A qualidade de vida nas cidades, independentemente de seu porte, está relacionada a 

inúmeros fatores, como a eficiência da mobilidade e infraestrutura urbana, economia, integração e 

preservação ambiental e conservação dos patrimônios edificados e monumentos históricos. Os 

agentes envolvidos na produção do ambiente urbano, principalmente o poder público municipal, têm 

como instrumento primordial as políticas públicas de desenvolvimento, diretrizes gerais 

estabelecidas por lei que tem como objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 2008, p. 10). 

Entre os Instrumentos da Política Urbana têm-se os planos nacionais, regionais e estaduais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; planejamento de regiões 

metropolitanas, aglomerações urbana e microrregiões; e planejamento municipal. O planejamento 

municipal inclui: plano diretor, disciplina de parcelamento, do uso e da ocupação do solo, 

zoneamento ambiental etc. (BRASIL, 2008). É neste contexto que surge a atenção com o trânsito, 

transporte e mobilidade urbana, oferecendo uma rede integrada de diferentes modais, transporte 

público, meios não motorizados e o transporte a pé dos cidadãos em geral, a fim de assegurar o 

direito de ir e vir, previsto na constituição federal brasileira. 

Para uma mobilidade urbana de qualidade é necessário propor a reformulação do desenho 

das vias públicas, garantindo a multifuncionalidade e a acessibilidade, além das ações já incorporadas 

no senso comum dos agentes políticos, como melhoria do trânsito e do transporte. Para tanto, 

devem ser estabelecidas iniciativas a partir do que preconiza a mobilidade sustentável: garantir a 

eficiência da cidade respeitando os interesses coletivos. O Caderno 3 do Programa Brasil Acessível 
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(BRASIL, 2006b) cita os princípios da nova visão de mobilidade urbana, a fim de contribuir para 

construção de cidades com mais eficiência e qualidade de vida, sustentáveis, inclusivas e 

democráticas.  

● Diminuir o número de viagens motorizadas 
● Repensar o desenho urbano em função do pedestre e do transporte 

coletivo 
● Repensar a circulação de veículos, não sendo o automóvel o único 

determinante ou critério da organização da cidade 
● Desenvolver meios não motorizados de transporte 
● Reconhecer a importância do deslocamento de pedestres 
● Proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de 

mobilidade 
● Priorizar o transporte coletivo; considerar outros modos de transporte; 

estruturar   a gestão local, afirmando o papel regulador do município na 
prestação de serviços (BRASIL, 2006b, p. 23, grifo nosso) 

Neste sentido tem-se, o também importante conceito de mobilidade acessível, que sugere 

um “modelo baseado nos deslocamentos e viagens a pé, oferecendo suporte adequado, projetos que 

privilegiem a fruição do pedestre e a criação de setores de mobilidade que atentem, principalmente, 

para a qualidade do espaço urbano construído” (CPA, 2003, p. 8). 

Pessoas a pé, bicicletas, motos, carros, ônibus e outros meios de locomoção têm como plano 

de deslocamento a via pública, composta pelos leitos carroçáveis, calçadas, canteiros, faixas de 

travessia e demais componentes. A via pública, em suas diferentes hierarquias (locais, coletoras, 

arteriais e expressas), interligam diferentes áreas da cidade, possibilitando a mobilidade de pessoas e 

insumos. A Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) da Secretaria da Habitação e 

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo (SEHAB), através do Guia para 

Mobilidade Acessível em Vias Públicas, estabelece alguns princípios a serem seguidos para propor 

um desenho urbano de via pública qualificado pelo conceito de acessibilidade. São eles: 

Acessibilidade – As vias devem prever mobilidade e acessibilidade para todos os 
usuários, assegurando e garantindo o acesso principalmente de idosos, pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Segurança – Calçadas, caminhos e travessias devem ser projetados e implantados 
livres de riscos de acidentes, minimizando-se os conflitos decorrentes da instalação 
de infra-estrutura, recursos de propaganda, tráfego de veículos e edificações. 
Rotas acessíveis – É necessário conceber rotas contínuas e integradas por 
convenientes conexões entre os destinos, incluindo as habitações, os 
equipamentos e serviços públicos, os espaços públicos, o comércio, o lazer, entre 
outros. 
Fácil utilização – A via e o espaço público devem ser projetados de forma a 
encorajar a utilização das rotas acessíveis, bem como facilitar os destinos. 
Aspectos estéticos e harmônicos – O desenho da via pública deve resguardar os 
aspectos estéticos e harmônicos de seu entorno, incluindo espaços como praças, 
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jardins, parques e áreas para pedestres, assim como as fachadas das edificações 
lindeiras, que estabelecem suporte e escala ao espaço. 
Diversidade de uso – O espaço deve ser projetado para o aproveitamento máximo 
dos benefícios, redução dos custos de implantação e manutenção, facilidade de 
integração aos diversos modos de transporte e mobilidade urbana, e estímulo para 
que os empreendimentos privados da área adotem os mesmos parâmetros. (CPA, 
2003, p. 16) 

Um dos componentes mais utilizados e que carecem de maior atenção no projeto de 

desenho urbano é a calçada, que é uma “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 

não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 

implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros fins”  (ABNT, 2020, 

p. 3). Para propor uma calçada adequada, alguns atributos devem ser observados:  

Acessibilidade – As calçadas e passeios devem assegurar a completa mobilidade 
dos usuários, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
Largura adequada – Deve atender às dimensões necessárias na faixa livre de 
circulação (largura mínima recomendada de 1,50 m) e ser projetada para acomodar 
o maior número possível de pessoas andando simultaneamente. 
Qualidade espacial – Caracterizar o entorno e o conjunto das vias com identidade e 
qualidade no espaço. 
Segurança – Propiciar segurança e tranquilidade ao ato de caminhar. 
Continuidade – A calçada deve servir uma rota acessível ao usuário, caminho 
contínuo e facilmente perceptível, resguardando sempre seus aspectos estéticos e 
harmônicos. 
Espaço de sociabilização – Deve oferecer espaços de encontro entre as pessoas 
para a interação social na área pública. 
Desenho da paisagem – Organizar todos os elementos da via, propiciando climas 
agradáveis e contribuindo para o conforto visual do usuário. (CPA, 2003, p. 19) 

A NBR 9050 (ABNT, 2020) sugere que, sempre que possível, as calçadas sejam divididas em 

faixas: a) faixa de serviço, com, no mínimo, 0,70m de largura, destinada a instalação de mobiliário, 

postes de iluminação e sinalização, podem também possuir canteiros e árvores; b) faixa livre ou 

passeio, com largura mínima de 1,20m e altura livre de 2,10m, exclusiva para circulação de 

pedestres; e c) faixa de acesso, possível em calçadas com mais de 2,00m de largura, refere-se ao 

acesso ao lote lindeiro à via pública (figura 6). 
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Figura 6: Faixas de uso da calçada em corte 

 

Fonte: ABNT, 2015, p. 75 

Diante do exposto, é possível perceber a relação intrínseca entre os conceitos de 

Acessibilidade, Desenho Universal e Mobilidade, que, observados em conjunto, são capazes de 

tornar os espaços mais inclusivos e contribuir para garantia do direito de ir e vir. Para melhor 

compreensão da aplicação dessa legislação, faz-se necessário conhecer os conceitos acerca do tema 

e suas repercussões. 

1.1.3. Breve panorama sobre aspectos legais 

Nos últimos 30 anos, com a ampliação da discussão acerca dos direitos das pessoas com 

deficiência, amplia-se substancialmente o arcabouço legal sobre tema, a ser apresentado nos 

quadros 6 e 7. A elaboração de leis e normas, no Brasil e no mundo, resulta de um esforço coletivo, 

envolvendo profissionais de diferentes áreas – políticas públicas, educação, saúde, arquitetura e 

design – e representantes de movimentos pelo direito da pessoa com deficiência.  
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Quadro 6: Quadro-síntese da legislação internacional 

Legislação Descrição 

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos/ONU (1948) 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 10 de dezembro de 1948. A Assembleia proclama a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos como: 

[...] como ideal comum a atingir por todos os povos 
e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos 
e todos os orgãos da sociedade, tendo-a 
constantemente no espírito, se esforcem, pelo 
ensino e pela educação, por desenvolver o respeito 
desses direitos e liberdades e por promover, por 
medidas progressivas de ordem nacional e 
internacional, o seu reconhecimento e a sua 
aplicação universais e efectivos tanto entre as 
populações dos próprios Estados membros como 
entre as dos territórios colocados sob a sua 
jurisdição. (ONU, 1998) 

Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes/ONU (1975) 

Resolução 3447 (XXX) aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas em 09 de dezembro de 1975, que proclama a declaração e apela à ação 
nacional e internacional para assegurar que ela seja utilizada como base comum 
de referência para a proteção dos direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 1975); 

Programa de Ação Mundial para as 
Pessoas Deficientes/ONU (1982) 

O documento das Nações Unidas, Resolução nº 37/52, de 3 de dezembro de 1982, 
tem como objetivo: 

[...] promover medidas eficazes para a prevenção 
da deficiência e para a reabilitação e a realização 
dos objetivos de "igualdade" e "participação plena" 
das pessoas deficientes na vida social e no 
desenvolvimento. Isto significa oportunidades 
iguais às de toda a população e uma participação 
eqüitativa na melhoria das condições de vida 
resultante do desenvolvimento social e econômico. 
Estes princípios devem ser aplicados com o mesmo 
alcance e a mesma urgência em todos os países, 
independentemente do seu nível de 
desenvolvimento. (ONU, 1982, não paginado) 

Normas para Equiparação de 
Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência – ONU (1993) 

A Resolução nº 48/96, de 20 de dezembro de 1993, apresenta regras gerais sobre 
igualdade de oportunidades para crianças, jovens e adultos com deficiência (ONU, 
1993). 

Declaração internacional de 
Montreal sobre inclusão (2001) 

aprovada pelo Congresso Internacional " Sociedade Inclusiva", em Montreal, 
Quebec, Canadá, em 5 de junho de 2001. 

Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2007) 

Assinado em Nova Iorque, em 30 de março de 2007, Assembleia Geral da ONU. 

ISO 9999 – Produtos de apoio para 
pessoas com deficiência – 

Classificação e terminologia (2016) 

Esta Norma estabelece classificação e terminologia de produtos auxiliares, 
especialmente produzidos ou geralmente disponíveis, para pessoas com 
deficiência (ISO, 2016). 

ISO 21902 – Turismo e serviços 
relacionados – Turismo acessível 

para todos – Requisitos e 
recomendações (2021) 

Estabelece requisitos e recomendações para turismo acessível. 
 

Fonte: Autora, 2021. 

O primeiro marco no âmbito internacional foi a proclamação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, durante Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Somente em 1975, 

também durante assembleia da ONU, foi proclamada uma declaração voltada, especificamente, para 

a população com deficiência.  
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No Brasil, embora as declarações da ONU se aplicassem em território nacional, a primeira Lei 

sobre acessibilidade foi publicada em 1962 e tratava das convenções do Braille. A partir da década de 

1980, quando a discussão sobre acessibilidade se intensificou no país, foram publicadas leis e normas 

com objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência.  

Quadro 7: Quadro-síntese da legislação nacional 

Legislação Descrição 
Leis e Decretos  

Lei nº 4.169/1962 
Oficializa as convenções do Braille para uso na escrita e Leitura dos cegos 
e o Código de Contratações e Abreviaturas Braille (BRASIL, 1962). 

Lei 7.405/1985 
Torna obrigatória a colocação do ‘’Símbolo Internacional de Acesso” em 
todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas 
portadoras de deficiência e dá outras providências (BRASIL, 1985). 

Lei nº 7.853/1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências (BRASIL, 1989). 

Lei nº 8.160/1991 
Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de 
pessoas portadoras de deficiência auditiva (BRASIL, 1991). 

Decreto nº 3.298/1999 
Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
consolida as normas de proteção, e dá outras providências (BRASIL, 1999). 

Lei nº 10.098/2000 
Normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2000). 

Decreto nº 3.956/2001 
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 
(BRASIL, 2001). 

Lei nº 10.741/2003 Dispõe sobre o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). 

Decreto nº 5.296/2004 

Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, como pessoas com 
deficiência e idosos, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 
(BRASIL, 2004). 

Lei nº 13.146/2015 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 2015). 

Normas  

NBR 15.599:2008 

Acessibilidade - Comunicação na prestação de serviços: Relaciona 
recursos utilizados para acessibilidade em comunicação com respectivo 
público-alvo, permitindo ao projetista buscar melhor desempenho para 
atender ao usuário potencial (ABNT, 2008). 

NBR 16.537:2016 Acessibilidade na sinalização tátil no piso: diretrizes para elaboração de 
projetos e instalação (ABNT, 2016). 

NBR 9050:2020 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 
(ABNT, 2020).  

CONTINUA 
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CONTINUAÇÃO 
Outras referências normativas  

Deliberação Normativa 
nº 411/1999 (Embratur) 

Dá prioridade às necessidades das pessoas com deficiência, no 
atendimento e na adequação de empreendimentos turísticos, como 
construção ou reforma: 

Determina às instituições financeiras oficiais e 
aos municípios turísticos ou com potencial 
turístico que ao aprovar projetos destinados a 
construção, ampliação e reforma de 
empreendimentos dêem prioridade àqueles 
que contemplem padrões e critérios que 
objetivem proporcionar às pessoas portadoras 
de deficiência, condições adequadas e seguras 
de recepção e acessibilidade autônoma 
(EMBRATUR, 1999). 

Instrução Normativa 01 /2003 
(IPHAN) 

Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em 
nível federal, e outras categorias, conforme especifica (IPHAN, 2003). 

Fonte: Autora, 2021. 

A legislação brasileira é reconhecida entre os pesquisadores de Acessibilidade e, 

frequentemente, é utilizada como referência para criação de normas em diferentes países. Esse fato, 

constatado em publicações e eventos científicos internacionais, se dá pela ampla atuação em 

diferentes linhas, passando pela regulamentação do atendimento às pessoas com deficiência, criação 

de políticas públicas e ações de inclusão social, orientação para projetos de espaços e equipamentos 

acessíveis. 

A NBR 9050, por exemplo, publicada pela ABNT em 1985 e atualizada nos anos de 1994, 

2004, 2015 e, mais recentemente, em 2020, demonstra quão alinhado o país está com as pesquisas e 

o desenvolvimento de soluções para melhoria de qualidade de vida e garantia da acessibilidade. 

Embora seja bem completa, a falta de fiscalização e punição faz com que não se observe a 

aplicação e o atendimento aos direitos da população com deficiência, portanto, ainda são muitas as 

barreiras encontradas para fruição dos espaços e participação social. 

A figura 7 ilustra a linha do tempo das publicações de Leis e Normas, nacionais e 

internacionais, mais significativas nessa temática. Verifica-se que o número tem crescido desde o 

final da década de 1980, acompanhando o crescimento do debate e da conscientização sobre a 

inclusão das pessoas com deficiência em diferentes âmbitos, sociais e profissionais. 
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Figura 7: Linha do tempo da legislação internacional e nacional sobre Acessibilidade 

 

Fonte: Autora, 2021. 

O extenso conjunto de normas, leis e decretos reforça que a deficiência é uma construção 

social e não, exatamente, uma condição exclusiva do cidadão. Cabe ao poder público garantir que as 

diferenças físicas e cognitivas não sejam um empecilho para utilização dos espaços e realização de 

atividades. 

1.1.4. Deficiências x Habilidades 

Neste trabalho tem se abordado constantemente a questão da Acessibilidade, relacionando-

a à deficiência. Portanto, é fundamental esclarecer a definição de deficiência, apresentar algumas de 
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suas classificações, conhecer as diferentes habilidades e compreender as restrições espaciais 

encontradas pelas pessoas com deficiência. 

A Organização Mundial da Saúde possui uma família de classificações para padronização 

científica dos dados de saúde e incapacidade entre os Estados Membros, contribuindo para melhoria 

das políticas de saúde. A mais conhecida classificação é a CID-10 (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde), que “fornece aos usuários uma 

estrutura etiológica para a classificação, através de diagnósticos, de doenças, distúrbios e outras 

condições de saúde” (OMS, 2002, p. 3). Outra importante classificação é a CIF (Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), publicada pela primeira vez em 1980, que 

“oferece uma linguagem padrão e uma estrutura para descrição da saúde e dos estados relacionados 

à saúde” (OMS, 2002, p. 2). Pode-se afirmar que a CID-10 e a CIF se complementam, pois a primeira 

oferece dados sobre a mortalidade, enquanto a segunda trata de informações sobre saúde e 

evoluções relacionadas à saúde. Em síntese, a CIF classifica saúde e a CID-10 classifica causas de 

morte (OMS, 2002). 

Segundo a OMS (2002), a CIF é uma classificação universal e um modelo estrutural, servindo 

de base conceitual para elaboração de políticas para saúde e incapacidade.  

A CIF é a classificação da saúde e dos domínios relacionados à saúde ⎯ domínios 
que nos ajudam a descrever alterações ou mudanças na função e estrutura 
corporal, o que uma pessoa com uma condição de saúde pode fazer em um 
ambiente padrão (seu nível de capacidade), assim como o que ela realmente faz no 
seu ambiente real (seu nível de desempenho). Estes domínios são classificados a 
partir de perspectivas do corpo, individuais e sociais por meio de duas listas: uma 
lista de funções e estruturas corporais, e uma lista de domínios de atividade e 
participação. (OMS, 2002, p. 2) 

Para melhor compreensão das classificações da CIF, é importante conhecer o significado dos 

termos funcionalidade e incapacidade. Na esfera da CIF, funcionalidade está relacionada às funções 

corporais, atividades e participação; e incapacidade engloba deficiências, limitações de atividades e 

restrições de participação (OMS, 2002). A incapacidade pode ser vista sob perspectivas distintas, 

segundo dois modelos conceituais: 

[...] O modelo médico vê a incapacidade como um atributo da pessoa, diretamente 
causado por doença, trauma ou outra condição de saúde, que requer cuidado 
médico oferecido na forma de tratamento individual por profissionais. [...] O 
modelo social de incapacidade, por outro lado, vê a incapacidade como um 
problema socialmente criado e não totalmente como um atributo de um indivíduo. 
(OMS, 2002, p. 8–9) 
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A incapacidade, portanto, é mitigada de maneiras diferentes pelos modelos médico e social. 

Seguindo o modelo médico, para solucionar o problema do indivíduo é necessário tratamento 

médico e/ou outros tipos de tratamento e intervenção. Por outro lado, entendendo que o problema 

não está no indivíduo, mas no ambiente não inclusivo, o modelo social sugere que a solução é uma 

resposta política (OMS, 2002). 

Embora sejam importantes, os modelos médico e social não são suficientes quando utilizados 

separadamente. A interação entre os atributos do indivíduo e os atributos do meio onde ele vive é o 

que torna a incapacidade um fenômeno complexo. Logo, as soluções apresentadas por ambos os 

modelos são adequadas e não devem ser descartadas. A CIF, seguindo esse entendimento, utiliza um 

modelo biopsicossocial, que é a integração dos modelos médico e social, e oferece uma visão mais 

ampla da saúde, na perspectiva biológica, social e individual (OMS, 2002). 

Além dos conceitos de funcionalidade e incapacidade, a CIF apresenta outras definições 

citadas na classificação; como a de deficiências que “são problemas na função ou estrutura do corpo 

tais como uma perda ou desvio significantes” (OMS, 2002, p. 10). Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2012, p. 3) a deficiência faz parta da condição do ser humano e “quase todas as pessoas 

terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas, e aqueles que 

sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de 

seus corpos”. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) – conhecida como 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – que tem como objetivo assegurar e promover o exercício de 

seus direitos e liberdades em condição de igualdade, a fim de garantir sua inclusão social e cidadania, 

também apresenta sua definição para pessoa com deficiência: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, não paginado) 

A LBI (BRASIL, 2015) estabelece ainda que, havendo necessidade de avaliação da deficiência, 

esta será biopsicossocial e deverá ser feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Serão 

considerados nesta avaliação os seguintes aspectos: “I - os impedimentos nas funções e nas 

estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no 

desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação” (BRASIL, 2015, não paginado). 
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O modelo biopsicossocial, citado pela LBI (BRASIL, 2015) e adotado pela CIF (OMS, 2002), 

considera que a deficiência surge de uma característica individual e que pode provocar uma limitação 

em um determinado contexto. É importante ressaltar que a CIF considera, em suas classificações, os 

fatores pessoais e os fatores ambientais, pois a presença de barreiras ou facilitadores ambientais 

influenciam no modo como são desempenhadas ações e tarefas da vida diária.  No quadro 8 é 

possível compreender como a CIF (OMS, 2002) relaciona os níveis de incapacidade a níveis de 

intervenção. 

Quadro 8: Relação entre nível de incapacidade e nível de intervenção 

 INTERVENÇÃO PREVENÇÃO 
CONDIÇÃO DE SAÚDE Tratamento/cuidado médico 

Medicação 
Promoção à Saúde 
Nutrição 
Imunização 

DEFICIÊNCIA Tratamento/cuidado médico 
Medicação 
Cirurgia 

Prevenção do desenvolvimento 
de mais limitações de atividade 

LIMITAÇÃO DE ATIVIDADE Recursos Assistivos 
Assistência Pessoal 
Terapia de Reabilitação 

Reabilitação Preventiva 
Prevenção do desenvolvimento 
de restrições à participação 

RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO Acomodações 
Educação Pública  
Lei antidiscriminação 
Desenho Universal 

Mudança Ambiental 
Estratégias de Emprego 
Serviços Acessíveis 
Desenho Universal 
Campanhas para mudança 

Fonte: CIF (2002). 

Verifica-se que, para algumas incapacidades, a utilização de recursos assistivos, aplicação do 

Desenho Universal e criação de leis e campanhas, como intervenção ou prevenção, conseguem 

reduzir – ou eliminar – os impactos das limitações existentes. 

O Decreto nº. 5.296 (BRASIL, 2004) considera pessoa com deficiência aquela que possui 

limitação ou incapacidade para desempenhar atividades e se enquadra em alguma das cinco 

categorias abaixo: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 
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b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação; 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; (BRASIL, 2004, 
não paginado, grifo nosso) 

Para efeitos do Decreto nº. 5.296 (BRASIL, 2004, não paginado), considera-se pessoa com 

mobilidade reduzida, aquela que possui “dificuldade de movimentar-se, permanente ou 

temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção” e que não se enquadra na definição de pessoa com deficiência. 

Ainda que tipificar as alterações das estruturas e das funções corporais seja complexo e 

reducionista, classificar as deficiências é importante para compreender a natureza dos problemas 

fisiológicos e sua relação com os contextos sociocultural e ambiental; e, assim, mitigar os problemas 

que provocam incapacidade e exclusão (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). Neste sentido, 

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) classificam as deficiências em quatro grupos, baseados nas 

habilidades funcionais humanas, independente da causa da origem ou do fato de ser temporária, 

congênita ou adquirida: 

a) Deficiências Físico-Motoras: afetam a capacidade de motricidade do indivíduo e 

provocam dificuldade ou impossibilidade de realização de atividades que demandam 

força física, coordenação motora e precisão, ou relacionadas à mobilidade e locomoção 

no espaço. Em geral, problemas de locomoção são provocados por alterações nas 

capacidades físico-motoras dos membros ou articulações inferiores; enquanto nos 

membros superiores, alterações reduzem a força, alcance, coordenação ou precisão de 

movimentos (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 



61 

 

b) Deficiências Sensoriais: reduzem consideravelmente a capacidade dos sistemas de 

percepção, logo, dificultam a apreensão das diferentes informações ambientais 

(DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). Podem ser agrupadas em três categorias: 

● Deficiência no sistema visual: atinge a capacidade de enxergar, de forma parcial 

(baixa visão) ou total (cegueira). São exemplos dos problemas de visão a perda 

de nitidez, visão periférica ou central, manchas no campo visual, ofuscamento, 

incapacidade de distinção de cores etc.  

● Deficiência no sistema auditivo: refere-se à perda bilateral, total ou parcial, da 

capacidade auditiva. Esta perda é aferida por audiograma, conforme recomenda 

o Decreto nº 5.296  (BRASIL, 2004). Em casos de audição reduzida, geralmente, o 

indivíduo consegue, com algum nível de dificuldade, compreender a fala e 

expressar-se oralmente. Por outro lado, aqueles com perda total em um dos 

ouvidos não conseguem orientar-se espacialmente, pois não identificam eventos 

sonoros. 

● Deficiências no sistema de orientação/equilíbrio: geram perda ou alteração da 

capacidade de equilíbrio. Como consequência, pode comprometer a postura do 

indivíduo e sua percepção, seja de seus próprios movimentos, seja do espaço, na 

identificação de elementos referenciais. 

c) Deficiências Cognitivas: afetam as atividades mentais ou intelectuais, prejudicam o 

entendimento de informações, dissolução de problemas, comunicação, aprendizagem e 

utilização de linguagens, tomadas de decisão e outras atividades que exigem habilidades 

de concentração, memória e raciocínio (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

d) Deficiências Múltiplas: como estabelecido pelo Decreto nº 5.296  (BRASIL, 2004), 

referem-se à associação de duas ou mais deficiências. No entanto, Dischinger, Bins Ely e 

Piardi (2012) ressaltam que ainda que o indivíduo possua apenas uma deficiência, esta 

pode comprometer a capacidade de outras funções motoras, sensoriais ou cognitivas. 

Por exemplo, uma criança com deficiência visual congênita precisa de estímulos, como 

sons e texturas, pois sem a visão pode desenvolver habilidades motoras de forma mais 

lenta, ainda que não possua deficiência físico-motora ou cognitiva. 

Conforme afirmam Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012), as características espaciais tanto 

podem resolver ou amenizar dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiências, quanto agravar 

restrições na realização de atividades e na fruição dos espaços. Portanto, conhecer as especificidades 
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de cada deficiência – ou a associação delas – favorece o desenvolvimento de soluções adequadas às 

necessidades das pessoas.  

As perdas de capacidade na motricidade das pessoas com deficiência físico-motora 

comprometem a participação em atividades, a apropriação dos espaços e o uso de objetos. Por esta 

razão, o projetista deve considerar a diversidade de habilidades e de características físicas da 

população para elaborar produtos e ambientes que possibilitem sua utilização, eliminando possíveis 

restrições provocadas pelas deficiências. Já as pessoas com deficiência visual, em geral, desenvolvem 

habilidades em outros sistemas sensoriais, como o auditivo, para superar restrições; podem também 

fazer o uso de recursos de tecnologia assistiva (bengalas e óculos), ter o acompanhamento de cão-

guia e utilizar outros sistemas perceptivos (recursos sonoros e táteis). 

Pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, podem utilizar diferentes recursos visuais para 

deter informações espaciais. Para isso, é importante planejar a sinalização urbana e ambiental, de 

espaços abertos ou fechados, dispondo de informações em texto, imagens, cores e símbolos. A 

disponibilidade de informações claras e precisas, em formatos distintos, também favorece as pessoas 

com deficiência cognitiva, que necessitam de segurança e compreensão espacial. Considerando 

outras especificidades da deficiência cognitiva, Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) sugerem evitar 

ambientes monótonos ou com excesso de informações, que provocam uma poluição visual, e 

indicam o uso de cores e iluminação adequada. 

Para pessoas com deficiência no sistema de orientação ou de equilíbrio, é imprescindível a 

boa organização dos espaços, ou seja, ambientes com configuração livre de complexidades. Além 

destes usuários, pessoas com deficiência físico-motora podem se beneficiar com a instalação de 

barras de apoio, eliminação de desníveis, ou sinalizar com contraste quando não for possível eliminá-

lo. Recomenda-se também o uso de tecnologia assistiva para orientação espacial, que indiquem o 

percurso mais seguro ao destino pretendido. Para promover a inclusão de pessoas com deficiências 

múltiplas, o projeto dele levar em consideração as necessidades das diferentes deficiências de forma 

integrada, a fim de não criar conflito (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

O Brasil possui uma grande diversidade de leis, decretos e normas técnicas referentes aos 

direitos da pessoa com deficiência; além de planos, projetos e programas destinados à inclusão 

social. Observando a relação entre deficiência, incapacidade e desvantagem (figura 8), pode-se 

afirmar que “todas as iniciativas que se buscam fazer em termos de políticas públicas são na 



63 

 

tentativa de neutralizar ou minimizar os efeitos negativos da desvantagem. Ela é o efeito provocado 

pela falta da acessibilidade na mobilidade urbana” (BRASIL, 2006a, p. 59).  

Figura 8: Relação entre Deficiência, Incapacidade e Desvantagem 

 

Fonte: Brasil (2006a) adaptado pela autora. 

A desvantagem pode ser percebida em diferentes contextos, e não é só no meio urbano. Em 

diferentes situações, pessoas podem possuir alguma dificuldade, seja motora, intelectual, cognitiva, 

cultural, entre outras. Isto pode ocorrer, por exemplo, ao visitar um sítio histórico em um país com 

arquitetura e culturas diferentes, quando ocorrerá um estranhamento dos signos existentes ali. 

Embora a literatura e a legislação definam claramente o conceito de pessoa com deficiência, 

podemos considerar que pessoas iletradas, grávidas, pessoas com carrinhos de bebê e estrangeiras 

também encontram dificuldades para orientar-se e deslocar-se em diferentes espaços. Nesse 

sentido, no âmbito deste trabalho, são os espaços que serão considerados deficientes quando não 

atenderem as diferentes habilidades dos indivíduos. E os termos utilizados serão, portanto, 

deficiência, habilidade e restrição.  

1.2. ACESSIBILIDADE ESPACIAL 

A Acessibilidade Espacial está relacionada à possibilidade de participação e uso dos espaços 

por todas as pessoas em condições de igualdade e sem discriminação, sendo uma das condições para 

se atingir a inclusão social (OLIVEIRA, 2006). 

É imprescindível que o usuário compreenda a função, organização e relações espaciais do 

local, para realização das atividades com segurança, conforto e independência. Ajustar ou criar novos 

espaços acessíveis exige conhecimento acerca das necessidades para desenvolvimento de atividades 

específicas de cada deficiência e identificar características dos espaços e equipamentos existentes 
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que possam causar barreiras para o usuário. Espera-se que a aplicação do Desenho Universal 

possibilite alcançar condições de acessibilidade espacial sem discriminação (DISCHINGER; BINS ELY; 

PIARDI, 2012). 

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) classificam os componentes da acessibilidade espacial em 

quatro categorias, com diretrizes que definem características espaciais que podem favorecer a 

acessibilidade ou apresentar restrições ao ambiente construído. São componentes da Acessibilidade 

Espacial: Orientação Espacial, Comunicação, Deslocamento e Uso; quando um destes não é 

cumprido, os demais ficam comprometidos.  

Sabe-se que a presença de barreiras impede ou dificulta o cumprimento dos componentes da 

Acessibilidade Espacial. É comum associarmos tais obstáculos às barreiras arquitetônicas ou 

urbanísticas, ou seja, aquelas existentes no edifício ou em vias e espaços públicos, ou privados de uso 

coletivo. Porém, estas barreiras podem ainda ser atitudinais, tecnológicas, de transportes e nas 

comunicações e na informação (BRASIL, 2015). 

[...] barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação. (BRASIL, 2015a, não paginado) 

A deficiência passa a ser vista como consequência da inadequação das condições do espaço 

construído às características físicas pessoais, em que a integração e acolhimento de todos os 

indivíduos, nos diversos ambientes torna-se um desafio. Neste sentido, Duarte e Cohen (2004) 

afirmam que muitas restrições e incapacidades das pessoas não estão relacionadas à falta de 

habilidade de adaptação aos espaços, e sim a uma deficiência do ambiente, que não atende às 

diversidades. 

Uso 

Garantir o acesso a determinados espaços não é suficiente, é fundamental que o indivíduo 

consiga exercer a função esperada. Neste sentido, o Uso trata da eficiente participação e realização 

de atividades por todas as pessoas; em alguns casos, utilização de tecnologia assistiva para uso 

efetivo dos equipamentos e espaços (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Em sanitários públicos, por exemplo, qualquer pessoa – com ou sem deficiência – deve 

utilizar as bacias sanitárias, aproximar-se da bancada e utilizar os lavatórios com autonomia, conforto 

e segurança. Em salas de aula, estudantes devem circular e utilizar as mesas confortavelmente. Outra 
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forma de cumprir o componente de Uso, é oferecer recursos assistivos para oferecer experiências e 

garantir a participação social. Nas figuras 9 e 10, observa-se o uso de mapa interativo e réplica tátil 

de uma obra de arte, respectivamente, para que o maior número de usuários tenha acesso ao 

conhecimento. 

Figura 9: Mapa interativo sobre o Teatro “La Scala” em Milão - Itália. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

Figura 10: Réplica tátil de obra no Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Florença - Itália. 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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O Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, localizado em Florença - Itália, possui um 

projeto voltado para acessibilidade, chamado TouchAble, ou “palpável” em tradução livre. A intenção 

é promover uma experiência emocional sem o uso da visão, de forma inclusiva e acessível a todos os 

visitantes do museu. Desta forma, pessoas sem deficiência visual podem ter seus olhos vendados 

para uma abordagem diferente da arte. 

Deslocamento 

Este componente espacial está relacionado à possibilidade de qualquer pessoa se 

movimentar por trajetos horizontais e verticais de forma autônoma, segura e confortável, a fim de 

atingir os ambientes de destino (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Para deslocamento horizontal – ou seja, no mesmo plano ou pavimento – a circulação precisa 

ser nivelada, livre de barreiras, antiderrapante e bem iluminada. É importante, também, verificar a 

continuidade destes percursos, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. 

O deslocamento vertical, por sua vez, refere-se à circulação entre pavimentos ou níveis 

distintos. Para tanto, podem ser utilizadas soluções como escadas, rampas, elevadores e plataformas 

elevatórias (figuras 11 e 12). 

Figura 11: Plataforma de Acessibilidade para escadas, 
Estação do Chiado, Lisboa – Portugal 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 12: Plataforma Elevatória, Castelo de São Jorge, 
Lisboa - Portugal. 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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Em projetos de construção ou reforma, para ambos os tipos de deslocamento, é fundamental 

seguir a legislação vigente e as normas sobre acessibilidade e elevadores de passageiros. Além disso, 

faz-se necessária a manutenção e atualização dos equipamentos. 

Comunicação 

O componente de Comunicação refere-se à troca de informações interpessoais ou através da 

utilização de equipamentos de tecnologia assistiva, permitindo o acesso, a compreensão e 

participação nas atividades existentes, visto que a informação deve ser acessível a todos 

(DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de 
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres 
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e 
oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e 
formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da 
informação e das comunicações; (BRASIL, 2015a, não paginado)  

A informação deve ser acessível e, para tanto, os espaços devem dispor de recursos em 

diferentes formatos e possibilitar a comunicação entre usuários com diferentes deficiências, como a 

deficiência auditiva e visual (figuras 13 e 14).  

Figura 13: Informações em braile, Battistero di San 
Giovanni, Florença - Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 14: Placa com informações em português, inglês, 
áudiodescrição e QR Code, Sintra - Portugal 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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Uso de textos em braile e diferentes línguas, audiodescrição e aplicativos para comunicação 

em linguagem de sinais são formas de ampliar a comunicação e melhorar a autonomia dos usuários. 

Orientação espacial 

Entende-se por Orientação Espacial, ou Orientabilidade, propriedades como configurações 

arquitetônicas e os suportes informativos, que possibilitam o reconhecimento da identidade e das 

funções dos espaços, para definir estratégias de deslocamento e uso (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 

2012). 

O uso de  mapas táteis, piso tátil e placas são meios de informar ao usuário como deslocar-se 

no espaço. Na figura 15, observa-se a sinalização no piso do aeroporto de Lisboa, Portugal, para 

orientação do passageiro acerca da rota a ser percorrida, dependendo do seu destino. Já na figura 

16, indicam-se quais pontos turísticos estão nas proximidades do Mosteiro dos Jerónimos, também 

em Lisboa - Portugal, o tempo de deslocamento e a distância até o destino, além de um QR Code 

para acesso a mais informações. 

Figura 15: Sinalização para orientação no piso, Aeroporto de 
Lisboa - Portugal 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 16: Sinalização com QR Code no Mosteiro dos 
Jerónimos, Lisboa - Portugal 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Os aspectos sobre sinalização acessível serão aprofundados no Capítulo 2, Orientação Urbana 

em Sítios Históricos, precisamente no Tópico 2.2. sobre Sinalização Urbana. 
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1.3. ACESSIBILIDADE EM SÍTIOS HISTÓRICOS URBANOS 

A Acessibilidade é um direito de todo cidadão e deve ser garantido em quaisquer espaços. 

Adequar áreas urbanas, particularmente sítios históricos, é um desafio e uma necessidade.  

Os centros urbanos são reconhecidos pela dinamicidade e por abrigar importantes atividades 

econômicas, culturais e sociais. Monumentos e edifícios históricos, instituições políticas e religiosas, 

em geral, estão localizados nessa área da cidade e rememoram parte do seu desenvolvimento, 

construção e ocupação. Por sua importância, os sítios históricos têm de ser inclusivos e articulados 

com outras áreas da cidade. 

1.3.1. Intervenções em Sítios Históricos Urbanos 

A Revolução Industrial provocou importantes transformações sociais, culturais e econômicas 

na sociedade. O desenvolvimento de novas tecnologias mudou a relação das pessoas com o meio 

urbano e as cidades, especialmente na Europa, passaram por adaptações, como melhorias no 

saneamento, renovação dos espaços, adequação no uso do solo e avanços no transporte, encurtando 

distâncias. Foi, então, a partir do final do século XIII que surgiu a preocupação com aspectos relativos 

à urbanização das cidades. 

O crescimento urbano e o incremento demográfico, muito rápidos no século XIX, 
mudam a paisagem da cidade transformando-a num ambiente caótico e 
desordenado, sendo necessário buscar soluções através de reflexões sobre o 
processo pelo qual passam. Na primeira metade do século XIX, são feitas as 
primeiras observações sobre o urbano, dando-se uma atenção especial aos 
problemas sociais. A princípio, as considerações baseiam-se nas acusações dos 
moralistas contra os maus hábitos da população, nas preocupações com as 
condições de vida dos pobres nas cidades e nos relatórios dos sanitaristas sobre a 
saúde das classes populares. (PINHEIRO, 2011, p. 37-38) 

Segundo Vargas e Castilho (2015), o desenvolvimento e a expansão territorial das cidades 

levaram ao surgimento de subcentros e, consequentemente, ao esvaziamento dos centros 

tradicionais. Essa dinâmica acelerou o processo de degradação das áreas e edificações, tornando-se 

foco de discussão na América do Norte e na Europa, em meados da década de 1950. Apenas a partir 

dos anos de 1980, o debate sobre o tema foi ampliado no Brasil e passou a ser objeto de intervenção. 

Frequentemente, associa-se a degradação urbana à perda de função ou empobrecimento da 

população que ocupa o território. Além do valor histórico, econômico e funcional, inúmeros fatores 

justificam a intervenção nos centros urbanos, conforme demonstrado no quadro 9.  
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Quadro 9: Motivações que conduzem as intervenções em centros urbanos 

Referência e identidade Os centros têm um papel essencial quanto à identidade e à referência de 
seus cidadãos e visitantes. 

História Urbana O centro é o lugar onde se encontram as sedimentações e as 
estratificações da história de uma cidade. 

Sociabilidade e 
diversidade 

A variedade de atividades e a tolerância às diversidades reforçam o 
caráter singular dos centros urbanos em relação aos subcentros mais 
recentes. 

Infraestrutura existente 

Nos centros das cidades, geralmente, há um sistema viário consolidado, 
saneamento básico, energia e serviços de telefonia, transporte coletivo, 
equipamentos sociais e culturais de diversas naturezas. O descarte dessa 
infraestrutura, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, é 
injustificável. 

Mudanças nos padrões 
sociodemográficos 

Alterações como maior expectativa de vida e consequente 
envelhecimento da população; redução do número de componentes da 
família; ampliação do trabalho feminino, entre outros aspectos, facilitam 
e reconduzem ao retorno de habitações em áreas centrais. 

Deslocamentos 
pendulares 

Estatisticamente, o centro de muitas cidades ainda concentra um maior 
número de postos de emprego. O retorno do uso residencial para o 
centro diminui sensivelmente a necessidade de movimento pendular 
diário moradia-trabalho. 

Distribuição e 
abastecimento 

Durante muitas décadas, vem ocorrendo a dispersão locacional dos 
negócios. Em diversas escalas, entretanto, os centros ainda retêm uma 
parcela da distribuição de bens e serviços. 

Fonte: Vargas e Castilho (2015). 

Diversos estudos apontam o processo de retorno aos centros urbanos em períodos e por 

motivações diferentes. Vargas e Castilho (2015) mencionam que a reflexão sobre a vida urbana se 

intensificou durante o Século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.  

Sabe-se que o surgimento do Iphan desencadeou as primeiras ações de preservação do 

patrimônio histórico-cultural no Brasil, na década de 1930. No entanto, estas ações se tornaram mais 

evidentes em antigas áreas históricas nas décadas de 1980 e 1990, com as políticas patrimoniais que 

incentivavam os investimentos e a preservação dos bens culturais por parte dos governos estaduais e 

municipais (ENDRES; OLIVEIRA; MENEZES, 2007). 

Segundo Assunção (2014), as intervenções em patrimônios culturais, no Brasil, têm 

priorizado valores econômicos, reconhecendo os valores culturais como ativos econômicos e objetos 

de consumo, e são realizadas por meio de transformações físicas, com implantação de usos 

direcionados ao lazer e ao consumo, buscando retorno financeiro. Logo, o público usuário destas 

áreas são visitantes eventuais, visto que não há preferência por habitações ou estabelecimentos 

voltados às necessidades diárias. 
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Fridman, Araújo e Daibert (2019) destacam três programas nacionais voltados para proteção 

do patrimônio histórico, implementados entre 1973 e 2016: o Programa Integrado de Reconstrução 

das Cidades Históricas - PCH (1973-1979), o Monumenta - Programa de Preservação do Patrimônio 

Histórico Urbano (1999-2010) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) − Cidades Históricas 

(2009-2016).  

Segundo Fridman, Araújo e Daibert (2019, p. 634), um ponto em comum entre o PCH e o 

Monumenta foi a transversalidade das “ações e equipes técnicas dentro e fora da esfera 

governamental em diversas áreas, como planejamento econômico, preservação do patrimônio 

cultural, desenvolvimento urbano, gestão, turismo e meio ambiente”. Além disso, ambos os 

programas tinham como mote relacionar as intervenções em edifícios e centros históricos ao turismo 

local. O discurso do primeiro programa, entretanto, considerava o patrimônio como recurso 

econômico voltado para o consumo, o que conduziu a expulsão dos moradores de baixa renda das 

áreas requalificadas. Por outro lado, o Monumenta, pautado no direito da utilização dos espaços 

urbanos por toda a população, teve como objetivo recuperar e dinamizar áreas centrais. 

A experiência do PAC Cidades Históricas, por sua vez, reafirmou o papel do município e da 

participação da comunidade, como uma questão social. Sem deslocar-se das iniciativas voltadas para 

o desenvolvimento do turismo, o programa observou: 

[…] a defesa do patrimônio cultural, da ambiência e do meio ambiente como 
indutores da reabilitação urbana e indicou uma nova ideia: aliar os instrumentos do 
planejamento urbano às ações de preservação e restauração não limitadas às 
intervenções físicas sobre os conjuntos históricos. (FRIDMAN; ARAÚJO; DAIBERT, 
2019, p. 634) 

Esse programa13, lançado pelo governo federal, possuía linha destinada exclusivamente aos 

sítios históricos urbanos protegidos pelo Iphan e destinou recursos para a preservação do patrimônio 

histórico nacional. Embora não tenha sido formalmente interrompido, desde o impeachment da 

Presidenta Dilma Rousseff, em 2016, percebeu-se uma descontinuidade no programa e na execução 

das obras. Até março de 2018, mais da metade das obras contempladas pelo PAC Cidades Históricas 

não estavam concluídas ou sequer haviam sido iniciadas (FRIDMAN; ARAÚJO; DAIBERT, 2019). 

 

13 Informação sobre o PAC Cidades Históricas extraída do site do Iphan. Fonte: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235. Acesso em 07 de novembro de 2021.  
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Segundo informações da Relação de Obras Concluídas/Valores publicadas na página do Iphan14, 58 

obras foram concluídas até 05 de outubro de 2018. 

Elaborar projetos de intervenção na preexistência15, seja no meio urbano ou edificado, exige 

conhecimento sobre os contextos cultural, econômico e social, os valores arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos, materiais e técnicas construtivas, entre outros, pois é importante não 

descaracterizar o patrimônio, tampouco criar falsos históricos.  

Para Jeudy (2005, p. 123), “a recomposição de uma paisagem urbana supõe uma pluralidade 

de escolhas que podem parecer contraditórias, mas que deixam de sê-lo quando a harmonia do 

espaço urbano é pensada como uma absorção patrimonial de tudo que faz por tudo que já se fez”.  

O conceito de Patrimônio é amplo e, mais do que elementos de uma elite social, representa 

uma sociedade, com sua riqueza construída e vivenciada por um determinado grupo, como obras 

reconhecidas de artistas, arquitetos, paisagistas, músicos, entre outros (REIS, 2015). Deve-se, 

portanto, democratizar o acesso ao patrimônio por todas as pessoas em condição de igualdade. 

1.3.2. Turismo e Acolhimento 

Além da valorização e preservação do Patrimônio Cultural, uma das principais motivações 

para intervir em Sítios Históricos Urbanos tem sido o fomento do turismo local e cultural, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento econômico da região. As ações de restauração de imóveis e 

monumentos, implementação de equipamentos culturais e melhoria dos acessos e transportes, são 

parte de um planejamento maior, que envolve diferentes áreas e equipes, iniciativas públicas e 

privadas. 

O turismo é uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base cultural, 
com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia natural, relações 
sociais de hospitalidade, troca de informações interculturais. O somatório desta 
dinâmica sociocultural gera um fenômeno, recheado de 
objetividade/subjetividade, consumido por milhões de pessoas, como síntese: o 
produto turístico. (MOESCH, 2002, p. 09) 

 

14 Idem. 

15 Aquilo que tem uma existência anterior ao momento da intervenção, ou seja, que já era/estava: era 
porque conformado não só fisicamente, mas também por signos e valores agregados e atribuídos ao longo do 
tempo por aqueles que dele, e de seu entorno, foram se apropriando; estava porque já construído, 
incorporado ao contexto de alguma forma, com localização conhecida. 



73 

 

Segundo Mota (2001), enquanto fenômeno social, o turismo ocorre a partir do deslocamento 

de um local habitual para outro, por um indivíduo ou um grupo, sem exercício de atividade lucrativa 

ou remunerada, promovendo múltiplas interrelações entre núcleos emissores e receptores, 

importantes nos âmbitos cultural, socioeconômico e ecológico. Para Beni (2020, p. 1), o Turismo 

“está sujeito a vetores de transformação de diferentes origens advindas da ausência de 

sustentabilidades: ambientais, sociais, culturais, econômicas e político institucionais”.   

O desenvolvimento tecnológico, como a criação de plataformas digitais de reservas e 

serviços, contribuiu para o crescimento do turismo. Em contrapartida, comprometeu o desempenho 

de agências e empresas tradicionais de viagens, hospedagem e eventos (feiras, congressos, 

convenções etc.), que passaram por adaptação nos últimos anos. Fatores externos ao sistema de 

turismo e hotelaria, no entanto, podem afetar seus resultados, como mudanças climáticas, 

instabilidade política e econômica, riscos meteorológicos e epidemias. A retração econômica somada 

a pandemia de Covid-19, que assolou o mundo em 2020 e aumentou o desemprego, por exemplo, 

refletiu no corte de itens de consumo considerados não essenciais: lazer, turismo e entretenimento 

(BENI, 2020). 

No processo de retomada às viagens de lazer e turismo, após avanço nas campanhas de 

vacinação contra Covid-19 e redução no número de casos, aspectos como atendimento humanizado, 

limpeza dos espaços, contato com a natureza, conforto, salubridade, passam a ser ainda mais 

valorizados.  

Para Avena (2006) o acolhimento é um conceito abrangente e importante para o turismo, 

envolve uma série de elementos como o reconhecimento, a hospitalidade e o cuidado. É comum a 

associação entre serviço e acolhimento, embora o ato de acolher esteja mais relacionado ao 

comportamento daqueles que recebem o turista. Não obstante, as características espaciais 

contribuem sobremaneira para o sentimento de pertença dos visitantes. 

[...] a arquitetura para o acolhimento requer que os espaços devam ter dimensão 
“humanizada”. As palavras-chave nesse aspecto são medida e equilíbrio, um 
equilíbrio entre três pontos: espaço, homem e função. Para que se chegue ao 
“ambiente de trabalho” os espaços devem ser funcionais, a escolha dos materiais 
deve levar em conta dois dos principais elementos sensoriais do acolhimento: o 
calor humano e o prazer delicado. (AVENA, 2006, p. 149)  

A princípio, as viagens realizadas por pessoas com deficiência tinham, principalmente, 

motivações religiosas, para regiões de peregrinação, curativas e medicinais. Após a I e a II Guerras 

Mundiais, os países implicados precisaram adequar os serviços e as instalações para oferecer 
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atendimento de reabilitação, educação, transporte público, lazer e uma série de atividades 

específicas aos veteranos de guerra com limitações (CAMISÃO, 2010).  

Segundo Camisão (2010), a realização de congressos e assembleias por grupos de pessoas 

com deficiência, a partir do século XX, aumentou a necessidade de deslocamento e hospedagem em 

diferentes regiões e países. Outro aspecto propulsor de viagens, foi a popularização de esportes 

praticados por pessoas em cadeira de rodas, incentivados pela utilização do atletismo para 

reabilitação dos veteranos. No ano de 1960, em Roma, foram realizados os primeiros Jogos 

Paralímpicos, que confirmou a necessidade de adaptação dos transportes e hotéis, a fim de torná-los 

acessíveis e acolher as centenas de atletas oriundos dos mais diversos países. 

Anos depois, em 1989, foi realizado um congresso no Reino Unido e, como resultado das 

discussões, publicou-se um relatório intitulado “Turismo para Todos”. Esse documento trazia 

recomendações para Indústria do Turismo, com objetivo de atender às necessidades de todas as 

pessoas. Organizações europeias e americanas acompanharam a tendência e potencializaram o 

“Turismo para Todos”, “Tourism for All”, “Tourism pour Tous”, “Turismo per Tutti” (CAMISÃO, 2010). 

[…] as pessoas com deficiência e idosos, são atualmente alvos do avanço do 
turismo global. A partir daí, dentre as demandas em crescimento no Turismo, se 
assinala a busca por Acessibilidade e a incorporação do Desenho Universal nos 
serviços e na infra-estrutura, de forma a incorporar todos os segmentos da 
população. Torna-se grande o interesse em criar locações, passeios e desenvolver 
atividades turísticas acessíveis, no esforço de atender a esse mercado. Portanto é 
crítico reconhecer a necessidade e aplicar abordagens de “desenho inclusivo” que 
acomodem a pessoas de todas as idades e níveis de habilidade, em todas as escalas 
do ambiente construído. (CAMISÃO, 2010, p. 211) 

O objetivo do “Accessible Tourism for All” (Turismo Acessível para Todos) é promover a 

inclusão de todas as pessoas de forma independente, com equidade e dignidade, através da oferta 

de produtos, ambientes e serviços turísticos concebidos segundo os princípios do Desenho Universal, 

a partir de um processo colaborativo entre os agentes envolvidos (UNWTO, 2013). 

Em publicação com recomendações para o Turismo Acessível, a Organização Mundial de 

Turismo (OMT) – ou World Tourism Organization (UNWTO) – sugere algumas soluções para garantir 

o acesso das pessoas com deficiência ao ambiente físico, aos meios de transporte, à informação e 

comunicação, aos serviços e instalações de uso público, em áreas urbanas ou rurais. A UNWTO 

ressalta que a acessibilidade deve estar presente em toda a cadeia de turismo, que envolve os 

elementos a seguir (UNWTO, 2013). 
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a) Gestão de destinos turísticos: avaliar os serviços e identificar os ajustes necessários, a 

fim de torná-los acessíveis; criar um ambiente estimulante e facilmente acessível; evitar a 

divulgação de atrações turísticas ou acomodações em áreas inacessíveis, sem 

possibilidade de transporte ou conexão com outros locais turísticos. 

b) Informação turística e publicidade (Preparação, informação e reserva): incluir no 

material promocional de turismo informações claras sobre as condições de acessibilidade 

dos serviços e instalações; indicar os meios de contato com o estabelecimento; 

disponibilizar sistemas de reserva acessíveis, para que o turista possa utilizar de forma 

autônoma. 

c) Ambientes urbanos e arquitetônicos: 

i. Áreas de estacionamento: destinar, próximo aos acessos de edifícios e atrações 

turísticas, vagas de estacionamento e áreas de embarque e desembarque para 

veículos de pessoas com deficiência; 

ii. Comunicação: utilizar a linguagem de sinais, braile, Comunicação Aumentativa e 

Alternativa16 e outros meios e modos de comunicação escolhidos por pessoas 

com deficiência; colocar à disposição telefones e outros sistemas de 

comunicação pública (internet), de maneira que possa ser utilizado por pessoas 

com diferentes alturas e com área de aproximação, seguindo os princípios de 

Desenho Universal; 

iii. Sinalização: sinalizar, de forma clara, os balcões de informação, check-in e venda 

de bilhetes, que devem ser acessíveis e localizados próximo à entrada; instalar 

sinalização visual e sonora; informar serviços e instalações acessíveis com 

símbolos de fácil compreensão, tamanho adequado e cor contrastante com o 

fundo; utilizar alarmes de incêndio com sinais visuais e sonoros; dispor de mapas 

que mostram o ponto de encontro e de marcação das saídas de emergência, de 

forma clara e bem iluminada; 

iv. Circulação horizontal: possuir corredores e passagens com circulação livre de 

barreiras físicas e/ou visuais, garantindo a movimentação independente por 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

v. Circulação vertical: quando não for possível o espaço ter um único nível, oferecer 

possibilidades de deslocamento entre planos, como elevadores, rampas, 

 

16 Tecnologia Assistiva que utiliza métodos para complementar ou substituir a linguagem falada ou 
escrita por pessoas com deficiência cognitiva ou na fala. 
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plataformas elevatórias e planos inclinados; os equipamentos devem possuir 

dimensão e sinalização adequadas; 

vi. Sanitários públicos: instalar bacias sanitárias e cubas acessíveis, com barras de 

apoio e área de transferência para cadeira de rodas; dispor de espaço para 

aproximação e uso da bacia, cuba, torneira e demais equipamentos; incluir sinais 

e interruptores de emergência dentro dos espaços; 

vii. Custos: incluir as despesas para adaptação da infraestrutura e dos serviços para 

torná-los acessíveis no orçamento de manutenção e obras em geral; não cobrar 

do público com deficiência os custos adicionais necessários para oferecer 

acessibilidade; 

d) Modos de transporte e estações: 

i. Meios de transporte: os veículos de transporte de passageiros, públicos ou 

particulares, sejam rodoviários, aéreos ou aquáticos, deverão ser projetados para 

utilização segura, confortável e equitativa por pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; oferecer informações sobre a viagem e os procedimentos 

de segurança, antes e durante o transporte, através de diferentes formatos, 

incluindo linguagem de sinais e escrita; 

ii. Estações, terminais de passageiros e instalações relacionadas: ter fácil acesso; 

manter os terminais no mesmo nível ou, quando não for possível, instalar 

equipamentos para circulação vertical; instalar informações em diferentes 

formatos, considerando a diversidade de deficiências; oferecer canais 

alternativos de comunicação, a exemplo de aplicativos para dispositivos móveis; 

nas faixas de travessia, dispor de semáforo com sinais sonoro e visual; 

iii. Vias principais: em intervalos regulares, fornecer paradas para descanso, com 

instalações acessíveis, como sanitários e telefones de emergência; 

e) Hospedagem, serviço de alimentação e convenções:  

i. Instalações de alojamento: oferecer quartos e sanitários acessíveis, evitando a 

necessidade de assistência, localizados em rotas acessíveis e próximos às saídas 

de emergência. 

ii. Estabelecimentos de alimentação: dispor de um número razoável de 

restaurantes, lanchonetes, cafés e bares, com instalações, mobiliário, cardápios, 

circulações e acessos externos acessíveis; os cardápios devem estar em 
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diferentes formatos, como braile, texto e web/aplicativos, e incluir informações 

para pessoas com restrições ou intolerâncias alimentares. 

iii. Ambientes para conferências: instalar assentos especiais e espaços reservados 

para pessoas em cadeira de rodas; oferecer tecnologias assistivas para pessoas 

com deficiência auditiva; garantir que as informações audiovisuais sejam 

complementadas com audiodescrição, legendas e/ou intérprete de língua de 

sinais; 

f) Atividades culturais (museus, teatros, cinemas e outros): garantir o acesso aos materiais 

e às atividades culturais em formatos acessíveis; possibilitar a participação e o 

desenvolvimento do potencial artístico, criativo e intelectual das pessoas com 

deficiência. 

g) Outras atividades e eventos turísticos: permitir que pessoas com deficiência participem 

de atividades esportivas, recreativas e de lazer, em condição de igualdade com os demais 

turistas. 

O atendimento às recomendações não traz benefícios apenas para pessoas com deficiência. 

Camisão (2010, p. 211) destaca que o Turismo Inclusivo promove, entre outros resultados, “melhores 

negócios para o setor privado; melhorias no desenvolvimento das comunidades locais; melhora na 

infra-estrutura e qualidade de vida da população em geral”. 

Neste sentido, em julho de 2021, foi divulgada a primeira norma global sobre turismo 

acessível, a “ISO 21902 – Turismo e serviços relacionados – Turismo acessível para todos”, lançada 

pela Organização Internacional de Padronização (ISO), em conjunto com a Organização Mundial do 

Turismo (OMT), a Fundação ONCE e a Associação Espanhola de Normalização (UNE). A norma define 

requisitos e recomendações para projetos de serviços, informação e comunicação, treinamento e 

ambiente construído, a fim de promover melhores práticas de turismo. O documento é dividido em 

diferentes tópicos e aborda questões relativas às políticas e estratégias para o setor público, 

transporte, espaços turísticos urbanos e rurais, atividades de lazer, espaços para realização de 

reuniões, convenções e exposições, acomodações, serviços de alimentação, operadores turísticos e 

agências de viagem. 

Especificamente sobre Informação e Comunicação, a ISO 21902 (ISO, 2021) propõe soluções 

para comunicação escrita, comunicação interpessoal e comunicação digital, em busca de contemplar 

a maior diversidade de pessoas e suas habilidades.  
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1.3.3. Sítios Históricos Urbanos e Acessibilidade 

As cidades brasileiras de colonização portuguesa, em sua maioria localizada no litoral, eram 

estabelecidas em sítios urbanos elevados, aproveitando a topografia acidentada, com o intuito de 

proteger o território contra possíveis ataques. Sua implantação reflete na existência de inúmeras 

ladeiras e escadarias, além de passeios estreitos.  

Nesta época, pessoas com deficiência não circulavam nos espaços públicos e, em geral, 

ficavam em casa, excluídas do convívio social. A preocupação com a acessibilidade é recente, fato 

observado nos sítios históricos, que em geral apresenta configuração supracitada. Alguns elementos 

arquitetônicos, próprios de um processo histórico, são considerados barreiras arquitetônicas e 

impendem, ou dificultam, o acesso de pessoas com deficiência. 

Para adaptação de áreas tombadas, é importante considerar as características originais e 

evitar intervenções que alterem a estrutura original do bem. Quando houver inserção de novos 

elementos, seu carácter e tecnologia contemporâneos devem ser evidentes, reconhecíveis e 

manterem a harmonia visual do conjunto (REIS, 2015). Além disso, é imprescindível atender as 

necessidades dos usuários com deficiência e/ou mobilidade reduzida, através de um diagnóstico 

específico da região.  

A mobilidade na cidade vai além das condições de deslocamento e uso dos meios 
de transporte e diz respeito às relações dos indivíduos com o espaço, com os 
objetos e os meios empregados para o deslocamento. Por isso, é necessário 
considerar os processos históricos que refletem as características culturais de uma 
sociedade. Nos centros históricos, muitas vezes, as ruas são estreitas e isso reflete 
como esse espaço atendia aos desejos e às necessidades de seus usuários nos 
séculos passados, quando o meio de locomoção exigia pouco espaço, o número de 
pessoas era menor, o uso do solo era diferenciado, bem como as distâncias a 
serem percorridas eram menores (IPHAN, 2014, p. 13-14). 

Se compararmos ao período de conformação dos inúmeros sítios históricos tombados de 

cidades brasileiras, a discussão sobre o acesso e circulação de pessoas com deficiência aos bens 

patrimoniais é um tema recente. Uma alternativa utilizada como forma de acolher os visitantes com 

deficiência, é a criação de rotas acessíveis, a exemplo dos planos de Laguna (SC), Ouro Preto (MG), 

São Francisco do Sul (RS) e Paranaguá (PR) (IPHAN, 2014). A NBR 9050 (ABNT, 2020, p. 5) define rota 

acessível como: 

trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou 
internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e 
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade 
reduzida. A rota acessível pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, 
faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. 



79 

 

Por outro lado, pesquisas recentes acerca da Acessibilidade em Centros Históricos 

demonstram que, mesmo com a criação de rotas acessíveis e adaptação dos espaços, os usuários 

ainda possuem dificuldade para acessibilidade plena (ANDRADE; BINS ELY, 2010; BINS ELY; GERENTE, 

2004; MATIAS, 2015). 

Embora as características físicas comprometam o deslocamento por parte dos usuários com 

deficiência ou mobilidade reduzida, o componente da acessibilidade espacial menos contemplado é 

o da “orientação espacial”, ocasionado pela ausência, ou insuficiência, de sinalização. Outro aspecto 

negativo, no que se refere à acessibilidade em centros históricos, é a falta de informações a respeito 

do patrimônio (obras, edifícios, praças, entre outros), especialmente para pessoas com deficiência 

visual, que não conseguem contemplá-lo plenamente.  

Problemas ligados à orientação espacial e a comunicação, não afetam só os usuários com 

deficiência, mas a todos aqueles que desconhecem o local e necessitam de informação para garantir 

sua autonomia. Neste sentido, faz-se necessário em pontos estratégicos (locais de passagem, 

encontro ou descanso) a disposição de informações em diferentes formatos, como textos em Braille, 

texto-falado, maquetes táteis, placas, mapas, folders, terminais computadorizados e, se possível, 

pessoas treinadas para comunicar-se em Libras. 

Considerando a importância de garantir o acesso da pessoa com deficiência aos bens 

culturais e atendendo a legislação pertinente, o Iphan publicou em 2014 um caderno técnico que 

dispõe sobre Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos, direcionado aos gestores do 

próprio Iphan, secretarias estaduais e municipais, com a finalidade de orientá-los sobre a elaboração 

de um Plano de Mobilidade e Acessibilidade. A publicação apresenta conceitos, princípios e diretrizes 

gerais sobre mobilidade e acessibilidade em centros históricos e uma metodologia de elaboração dos 

planos (IPHAN, 2014). Segundo o documento os principais requisitos de acessibilidade para o espaço 

urbano são: 

● Integração com os entornos arquitetônicos e com o transporte; 
● Acessibilidade a qualquer pessoa; 
● Equilíbrio estético-funcional; 
● Minimização dos percursos dos usuários; 
● Garantia da segurança nos percursos; 
● Utilização de soluções integradas; 
● Áreas de estacionamento próximas e bem sinalizadas; 
● Facilitação do acesso aos transportes públicos; 
● Facilitação dos acessos aos edifícios; 
● Eliminação de substâncias nocivas e/ou inflamáveis; 
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● Especial atenção ao mobiliário e equipamentos urbanos: desenho, 
localização e quantidade; 

● Organização clara e sistemática dos distintos fluxos de circulação; 
● Fácil conservação, manutenção e limpeza dos revestimentos adotados; 
● Desenho antivandalismo; 
● Transparência estrutural evitando zonas escondidas; 
● Sinalização clara e completa; 
● Desenho de acordo com o caráter histórico do espaço urbano. (IPHAN, 

2014, p. 84–85, grifo nosso) 

O caderno técnico recomenda que os planos e projetos de mobilidade e acessibilidade em 

sítios históricos respeitem e atendam as recomendações previstas na norma vigente, a NBR 9050 

(ABNT, 2020), e o Guia Brasileiro de Sinalização Turística (IPHAN, 2021). 

Algumas boas práticas 

Florença, Itália: 

Além de contemplar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, através do 

nivelamento das ruas e calçadas (figura 17), do rebaixamento das travessias, há inúmeras soluções 

referentes à sinalização acessível, a exemplo de maquetes táteis  (figura 18). O centro histórico de 

Florença possui quatro rotas acessíveis e, em cada uma delas, é possível encontrar uma maquete 

tátil, executada em bronze, que possui informações em texto e braile, incluindo o público com 

deficiência visual, sem excluir os demais indivíduos, com diferentes habilidades. 
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Figura 17: Nivelamento e rebaixamento das calçadas, 
Florença, Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 18: Maquete tátil do centro histórico de Florença, 
Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Veneza, Itália: 

Seguindo o princípio de reversibilidade e menor impacto ao patrimônio, rampas foram 

instaladas sobre as inúmeras pontes da cidade de Veneza, Itália (figuras 19 e 20). Os materiais 

utilizados são mais recentes do que os materiais originais, deixando claro que aquela intervenção 

tem o objetivo de contemplar a acessibilidade. Foi possível observar, também, que os turistas, 

mesmo sem deficiência ou mobilidade reduzida, optam por circular pelas rampas, visto que são mais 

confortáveis e seguras. 
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Figura 19: Rampa sobre ponte, Veneza, Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 20: Rampa reversível sobre ponte, Veneza, Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Roma, Itália: 

Construído em Roma, entre 68 e 79 d.C., o Coliseu dispõe de rota acessível em seu interior, 

com elevador (figura 21) e circulações niveladas, com piso antiderrapante e livres de obstáculos, 

possibilitando a circulação de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida (figura 22). 

Figura 21: Elevador em rota acessível no Coliseu, Roma, 
Itália 

 
Fonte: Autora, 2018. 

Figura 22: Turistas com carrinho de bebê e em cadeira de 
rodas no Coliseu, Roma, Itália 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Assim como no interior do Coliseu, as soluções para contemplar a acessibilidade são 

identificadas no contexto urbano. Em ruas pavimentadas com pedras escorregadias e irregulares, 
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foram construídas passarelas centrais, utilizando materiais resistentes, antiderrapantes e sem 

desníveis, como ilustrado na figura 23. 

Rampas, removíveis ou reversíveis, foram instaladas para superar os desníveis existentes no 

acesso a algumas edificações. Na figura 24 tem-se um exemplo de solução adotada: rampa com 

inclinação suave, em aço inox, com corrimão e guarda-corpo, e piso revestido por emborrachado 

antiderrapante, que pode ser facilmente reconhecida como intervenção recente e, ao ser removida, 

não causará danos ao bem patrimonial. 

Figura 23: Passarela para pedestre em rua de Roma, Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 24: Rampa reversível sobre degraus, Roma, Itália 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Lisboa, Portugal: 

Solução semelhante à maquete tátil do sítio histórico de Florença está disponível em bens 

tombados, mesmo em pontos fora de rotas acessíveis, como é o caso da Torre de Belém, situada na 

freguesia de Belém, distrito de Lisboa, Portugal. O monumento possui em sua adjacência uma 

maquete tátil e um totem com informações em texto e braile, permitindo que pessoas com 

deficiência visual possam contemplar através do tato a arquitetura que não podem perceber através 

da visão (figura 25). 
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Figura 25: Totem com texto em braile e maquete tátil, Belém, Portugal 

 

Fonte: Autora, 2018. 

É importante ressaltar que semelhanças nos casos apresentados acima, todos são sítios 

históricos e considerados Patrimônio Mundial da UNESCO. Percebe-se que há alternativas para 

promover a inclusão de pessoas com deficiência através de soluções simples, contemplando o que já 

preconiza a legislação pertinente. 
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2. ORIENTAÇÃO URBANA EM SÍTIOS 
HISTÓRICOS  

A orientação do indivíduo no espaço pode se dar de inúmeras maneiras. A forma da cidade, a 

arquitetura de suas construções, os mobiliários urbanos e os sistemas de sinalização são capazes de 

favorecer, ou prejudicar, a compreensão espacial e a tomada de decisão sobre estratégias de 

deslocamento. 

Neste capítulo, são abordadas questões relativas à percepção e orientação do sujeito no 

espaço, a relação entre a forma urbana e sua fruição, a sinalização urbana como um meio de 

comunicação em massa, que contribui para autonomia do indivíduo, e, por fim, conceitos e 

definições sobre Semiótica, seu rebatimento na arquitetura e no urbanismo 

2.1. ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

No tocante à orientação espacial do usuário no ambiente construído, o Wayfinding pode ser 

definido como o comportamento humano em busca do entendimento de onde se está, para onde ir, 

como chegar ao seu destino, identificar o que encontrou no local, bem como inverter o percurso 

(ARTHUR; PASSINI, 2002; BINS ELY, 2004; RIBEIRO, 2009). Arthur e Passini (2002) destacam a 

importância do Wayfinding para as áreas de design, arquitetura e ergonomia, visto que está 

relacionado à interação humana com os espaços, não se restringindo à concepção de gráficos e 

ilustrações. 

O termo Wayfinding tem sido usado para identificar a temática da Orientação Espacial e de 

“navegação”, sobretudo em espaços urbanos. A orientação espacial, por sua vez, está relacionada à 

capacidade do indivíduo desenvolver um mapa cognitivo, ou seja, construir mentalmente a 

representação do espaço construído. O termo foi usado pela primeira vez por Kevin Lynch, em 1960, 

no seu livro “A imagem da cidade”, considerando a “maneira de se encontrar” em um espaço através 

de mapas, ruas, numeração, sinais direcionais e outros elementos que auxiliam na busca (LYNCH, 

2011). 

A configuração do ambiente e seus elementos são percebidos para identificação e 

orientação, contribuindo para a percepção e a imagem mental que o indivíduo faz do espaço a fim de 

traçar o percurso desejado (RANGEL, 2011). No entanto, problemas de orientação espacial são 
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enfrentados com frequência em diferentes níveis de dificuldade e, invariavelmente, devido à falta de 

sinalização adequada, além do desconhecimento do espaço em questão ou distração do usuário.  

Perder-se em ambientes de usos, dimensões e complexidades diferentes pode ocorrer com 

qualquer pessoa, sem importar idade, sexo ou profissão (RIBEIRO, 2009). Para evitar este problema, 

o indivíduo deve ter a possibilidade de obter e processar informações como as que se relacionam ao 

uso e orientação no espaço, para localizar-se e encontrar o seu caminho.  

Bins Ely (2004) afirma que, para o usuário se orientar, é necessário “[...] receber informação 

do ambiente a partir de sua arquitetura e de mensagens adicionais”. Neste sentido, são algumas 

características da configuração arquitetônica do espaço: a) arranjo físico: layout e sistema de 

circulação; b) zoneamento funcional: separação das atividades distintas e c) presença de elementos 

referenciais. Assim, o arquiteto deve considerar a realização de atividades específicas a que o edifício 

se destina, ao desenvolver um projeto arquitetônico, pois o uso se reflete na diversidade (e 

individualidade) da tipologia.  

Para Lamas (2004), os valores estéticos são comunicáveis por meio dos sentidos, e estes são 

determinantes para sua compreensão, apesar das características formais não se resumirem aos 

aspectos sensoriais. Esse autor cita quatro sistemas: 

 Sistema de Orientação: permite a orientação do homem na cidade, é fundamentado em 

sistemas de referência, como marcas ou monumentos, zonas ou bairros etc.; 

 Sistema Visual: observação do espaço urbano a partir do movimento e da apreensão do 

espaço em sequência visual;      

 Sistema Tátil: percepções térmicas e de fricção com a atmosfera (ar, vento, calor, frio 

etc.); 

 Sistema Olfativo: relativa à experiência da cidade, embora seja um fator de menor 

controle e influência no desenho da forma urbana. 

Estes sistemas favorecem, em menor ou maior grau, a orientação do sujeito, principalmente 

pessoas com deficiência. Ora, uma pessoa com deficiência visual (cega) pode se orientar a partir do 

tato, através da percepção do vento ou da maresia, identificando a posição do mar; ou com ajuda 

dos sons, seja de ondas, de um trem passando nos trilhos ou do berimbau de uma roda de capoeira. 

Da mesma forma, por meio do olfato, é possível perceber a presença de jardins, o cheiro do incenso 

da igreja ou do dendê do acarajé da baiana. 
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Em grandes distâncias, recolhemos grande quantidade de informações, mas das 
distâncias curtas recebemos impressões sensoriais muito intensas e 
emocionalmente significativas. O que é comum aos sentidos que operam a curtas 
distâncias – olfato e tato e também a capacidade de reconhecer sinais de 
temperatura – é que eles estão mais proximamente ligados às nossas emoções.  
(GEHL, 2015, p. 49) 

A fim de ampliar as possibilidades de acesso à informação por usuários com diferentes 

restrições, são utilizadas mensagens adicionais como informações gráficas (placas de sinalização), 

tátil (braile, mapas e texturas), auditiva (informação sonora) e luminosa, a exemplo de alerta 

luminoso de emergência (BINS ELY; DISCHINGER; MATTOS, 2002).  

2.2. SINALIZAÇÃO URBANA 

Além da sinalização urbana, meio explícito de comunicação, a própria arquitetura é capaz de 

transmitir uma mensagem ao usuário e contribuir para sua compreensão. Isto é, o edifício é um canal 

de informação, que comunica fisicamente uma mensagem ao observador. Estas mensagens, 

recebidas por um ou vários sentidos do usuário, são decodificadas de acordo com sua experiência 

pessoal anterior (BROADBENT, 2008). Assim, cada observador pode interpretar a mensagem 

recebida de forma distinta. 

[...] o que vemos no objeto lido é resultado de uma operação singular entre o que 
efetivamente está no objeto e a memória das nossas informações e experiências 
emocionais e culturais, individuais e coletivas; logo, o resultado da leitura é sempre 
possível, mas jamais correto ou total. (FERRARA, 1993, p. 31) 

Os sinais são um meio de comunicação, capaz de transmitir uma mensagem visual, de um 

remetente para um receptor e influenciá-lo conforme a mensagem for recebida. São inseridos dentro 

de um contexto público, pois comunica em ambientes coletivos e, diferente de outros meios de 

comunicação, para extrair sua informação não requer muita atenção por parte das pessoas que 

recebem a comunicação (CLAUS; CLAUSE, 1976). 

Depois do Século XX, pós-revolução industrial, a invenção de máquinas capazes de produzir, 

armazenar e difundir linguagens (a fotografia, o cinema, os meios de impressão gráfica, o rádio, a TV, 

as fitas magnéticas etc.) promoveu a proliferação de mensagens e informações nos espaços e no 

cotidiano (SANTAELLA, 1983).  

A supermodernidade trouxe consigo a multiplicação de não lugares, definidos por (AUGÉ, 

2012) como espaços não identitários, não relacionais e não históricos, a exemplo de autoestradas, 

rodoviárias, supermercados e postos de gasolina. 
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Estes não lugares, isentos de identidade, em geral, são dotados de recursos que ditam como 

o usuário deve apropriar-se ou utilizá-lo de maneira prescritiva, proibitiva ou informativa, através de 

textos ou palavras, ideogramas explícitos (ou implícitos) e codificados, como os de trânsito ou 

turismo e a língua local. Diante destes direcionamentos ou condições de uso, instalados em suportes 

que compõem a paisagem contemporânea, subentende-se que os indivíduos interajam apenas com 

textos, ou seja, aqueles que o anunciam, instituições, empresas, governantes, polícia.  

Augé (2012) destaca que a experiência de parar na estrada e contemplar uma paisagem é 

cada vez mais rara e está sendo substituída pela leitura de um outdoor, que traz imagens de um 

ponto notável da cidade e algum comentário. 

Percebe-se que a propagação de informações no espaço, prática de comunicação exaustiva, 

atingiu os centros históricos transformando-os em “não lugares”, ou seja, lugares de passagem ou 

consumo, sem identidade própria, como cenários que reproduzem um padrão produzido pelo 

marketing, deixando de ser um espaço de contemplação ou apropriação. Sabe-se que uma 

linguagem (comunicação) universal, com vocabulário generalizado, é uma necessidade para aqueles 

que estão de passagem ou estrangeiros. No entanto, é imprescindível considerar a identidade e a 

história do lugar, utilizando a comunicação e recursos informativos, no sentido de contribuir para 

compreensão e apropriação do espaço, sem limitar ou definir regras para sua fruição. 

Segundo Claus e Clause (1976), muitas pessoas transitam em espaços onde estão instalados 

determinados sinais, porém grande parte não percebe ou sente a sua presença. Um grupo menor vai 

perceber e refletir sobre a mensagem que o sinal transmite, mas poucos seguirão sua indicação. Isso 

acontece quando a informação, passada através da sinalização, atende à necessidade do indivíduo. 

Nesse contexto, a sinalização é um aspecto importante da comunicação ambiental, uma vez que as 

pessoas buscam, no meio ambiente, informações necessárias para realizar atividades e satisfazer 

seus interesses de forma eficaz. 

Ao elaborar elementos de comunicação visual, é indispensável considerar os elementos 

gráficos dos sinais: cores, disposição da mensagem, estilo de letra, informações, dimensionamento 

do espaço, utilização de símbolos, entre outros detalhes; buscando atender as necessidades de 

percepção do público pretendido. Venter et al. (2002) ressaltam, ainda, a importância da utilização 

de símbolos que podem superar os problemas de analfabetismo e barreiras linguísticas, enfrentadas 

por turistas e deficientes auditivos que não se expressam através da fala.  
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A constante evolução dos materiais utilizados na produção de sinais permite maior 

flexibilidade no design e influência na legibilidade da mensagem final, que deve ser sutil e eficaz. 

Sabe-se, ainda, que as características gráficas da sinalização estão diretamente relacionadas à 

mensagem a ser transmitida e o público-alvo. Confiabilidade, acessibilidade, sobriedade, reputação, 

padrão de qualidade, são exemplos de significados que a sinalização pode imprimir. 

No que se refere à eficácia dos sinais, pesquisas apontam que o processo de percepção visual 

depende do “reconhecimento de padrões”, que permite ao usuário organizar mentalmente a 

informação que visualiza. Os padrões familiares são reconhecidos mais rapidamente do que os 

desconhecidos, que devem ser analisados e ter significados atribuídos (CLAUS; CLAUSE, 1976). Logo, 

o indivíduo aprende a reconhecer e a lembrar-se de uma mensagem se a ver ou ouvi-la diversas 

vezes e se o comportamento for recompensado quando a mensagem chega ao receptor esperado. 

A sinalização pode ter diferentes funções e objetivos, sendo utilizada por profissionais de 

áreas distintas, como publicidade, educação, transportes e planejamento territorial. É também o 

único meio de comunicação em massa que o urbanista pode controlar, capaz de otimizar viagens, 

indicar a localização e direção de determinados locais, ou até mesmo corrigir erros de planejamentos 

anteriores. A implantação e o controle da sinalização urbana são de responsabilidade dos gestores 

municipais, que conhecem as necessidades e interesses de sua comunidade, visto que cada cidade 

tem peculiaridades.  

2.2.1. Sinalização x Deficiência 

Berger (2009) ressalta que até o século XX não havia preocupação com a mobilidade de 

forma autônoma por pessoas com deficiência visual e cegas, estas circulavam apenas em suas 

residências e em espaços que atendiam às suas necessidades específicas. Uma iniciativa importante 

para independência de pessoas cegas foi a criação da primeira escola de cães-guia, em Nashville, 

capital do estado de Tennessee-EUA, em 1929, porém neste período a sinalização ainda era 

inapropriada e os espaços não eram adequados para este público, com muitas escadas e poucas 

rampas. Décadas depois, nos anos de 1970, foram criados os primeiros sinais em Braille e letras em 

relevo, mesmo período em que grupos passaram a reivindicar a criação de leis que garantissem o 

direito de pessoas com deficiência circularem sem a necessidade de assistência. Os EUA e o Reino 

Unido foram pioneiros na criação dessas leis, no final dos anos 1980.  E a partir da década de 1990 o 

número de pesquisas e ações educativas na área de acessibilidade cresceu, com o objetivo de 
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encontrar a melhor maneira para desenvolver projetos que atendam às necessidades de pessoas 

com deficiência e implementá-los com base nos novos códigos de design. 

Desse modo, o projeto de sinalização deve considerar a diversidade de usuários e não ser 

direcionado para um grupo específico. No entanto, pensar e atender as especificidades de 

determinados grupos, como o de pessoas com deficiência, contribui para uma sinalização mais 

inclusiva para todos. Berger (2009) sugere três grupos de pessoas com deficiência com necessidades 

de orientação distintas: pessoas cegas, pessoas com deficiência visual (não cegas) e pessoas com 

deficiência física. 

As pessoas cegas representam de 2 a 3% da população e entre suas principais características 

está a impossibilidade de enxergar sinais, cores e textos. Por outro lado, esse grupo é capaz de 

identificar pessoas e espaços através do tato e esperam que as informações estejam às mãos, pés e 

bengalas. Na ausência de sinalização tátil e sonora, que colaboram para sua independência, como 

estratégia de deslocamento esse grupo precisa seguir o fluxo de pessoas ou pedir informações a 

transeuntes. 

Quase 25% da população possui algum tipo de deficiência visual, mas não são 

completamente cegas, como é o caso de pessoas com baixa visão. Esse grupo consegue enxergar, 

mas com dificuldade, especialmente textos e cores. Neste sentido, a falta de legibilidade de textos, 

principalmente aqueles pequenos e com fontes complexas, inseridos na sinalização aumenta a 

desorientação. 

O terceiro grupo citado por Berger (2009) é o de pessoas com deficiência física, que navegam 

no ambiente a partir dos recursos oferecidos para atender às suas necessidades – como rampas, 

elevadores e portas largas – logo, uma sinalização adequada deve considerar a configuração espacial 

e o projeto arquitetônico. 

Para Dalton e Dalton (2010), a sinalização é uma das maneiras em que os ocupantes ou 

visitantes podem superar as deficiências de configuração ou simplesmente adaptar-se a 

complexidade de grandes edifícios. O mesmo acontece para espaços urbanos, onde o traçado 

possibilita diferentes percursos e quanto mais pontos de tomada de decisão, maior a necessidade de 

sinalização que oriente o usuário em seu deslocamento. 

É notável a necessidade de melhorar a disposição e a qualidade das informações destinadas 

às pessoas com deficiência, através de uma política de implementação de sinalização acessível. Para 
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isso, Venter et al. (2002) sugerem o desenvolvimento de estratégias que consultem os usuários sobre 

suas necessidades antecipadamente, como informações que exigem diferentes formatos. Devem-se 

priorizar as informações destinadas às pessoas com deficiência e suas peculiaridades, como formatos 

de áudio e visual para deficientes visual e auditivo, respectivamente. 

É necessário, portanto, propor comunicações para o meio ambiente que sejam menos 

codificadas e com maior utilização dos conceitos da semiótica de orientação, ou seja, a partir das 

formas de expressão ou dos tipos de sinais, que precedem os sistemas de significância e são 

estritamente simbólicos. Um dos elementos icônicos e indexais mais poderosos é a cor, porque a cor, 

mais do que significante, estimula a significância (ZINGALE, 2010).  

Sem a visão é muito difícil locomover-se de forma independente e autônoma, sobretudo em 

grandes espaços, como em áreas urbanas, onde há inúmeras possibilidades de circulação e 

necessidades de tomada de decisão, dificuldade acentuada pela predominância de sinalização visual. 

Nesse sentido, estudos indicam que pessoas com deficiência visual, em geral, tomam como 

referência a sua formação e experiência anterior para se movimentar dentro do ambiente construído 

(PADZI; IBRAHIM, 2002). A partir da observação das especificidades das pessoas com deficiência, 

Berger (2009) propõe diretrizes para projetos de sinalização acessível:  

 Localização dos dispositivos de sinalização: na utilização de dupla informação, colocar 

símbolos e textos acima da informação em Braille; 

 Posição dos sinais (signage / informação): pessoas cegas precisam acessar a informação 

em locais específicos e o espaço deve fornecer pelo menos do tipo direcional 

(especialmente para pessoas com deficiência visual) e de identificação (para todos os 

grupos); 

 Contraste de cor e iluminação: não se aplica para pessoas cegas, mas é uma questão 

relevante para pessoas com deficiência visual e idosos, visto que a medida que o olho 

envelhece torna-se menos capaz de diferenciar a cor; Separar a sinalização para pessoas 

cegas e com deficiência visual, pois o que é tátil não precisa ser visto; 

 Tatibilidade dos signos / sinais / informações: tais elementos, destinados especialmente 

para pessoas cegas, devem consistir em superfícies elevadas – preferencialmente na 

horizontal ou diagonal, pois para quem enxerga a textura no sentido vertical pode gerar 

sombra; 

 Tipografia: as fontes tipográficas representam a necessidade mais distinta entre pessoas 

que enxergam e cegas. Para pessoas cegas recomenda-se o uso de fontes sem serifa, 
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altura entre 1,3 cm e 2,5 cm, com tamanho e espaçamento suficientes para permitir a 

leitura pelo toque; estas pessoas acham mais fácil a leitura quando o texto possui todas 

as letras maiúsculas. Por outro lado, textos com letras em maiúsculo e minúsculo são 

mais legíveis para as pessoas que enxergam. 

A sinalização para pessoas com deficiência visual contribui para circulação de forma segura e 

independente, e diversos dispositivos podem ser utilizados a fim de ampliar a mobilidade. A norma 

ISO 9999 (ISO, 2016) apresenta uma série de categorias de dispositivos de navegação, orientação, 

identificação ou reconhecimento do ambiente circundante, tais como: bastões táteis ou bastões 

brancos, produtos de apoio para orientação eletrônica, produtos de apoio para navegação acústica, 

bússolas, mapas táteis, materiais de orientação tátil e visual, cartões inteligentes ligados a sistemas 

de voz e/ou GPS, bengalas com sensores eletrônicos e outros recursos já consolidados e de fácil 

aplicação, como a pavimentação tátil dos passeios, que orientam o percurso e advertem a presença 

de obstáculos ou mudança de direção, bem como sinais sonoros utilizados em travessias de 

pedestres, que identificam o momento seguro para atravessar uma rua.  

Os sistemas informacionais possuem diferentes objetivos e funções, a depender do local a 

ser instalado, do público-alvo, entre outros aspectos. A partir de um levantamento teórico sobre as 

diferentes abordagens acerca desses sistemas, Andrade (2016) elaborou uma proposta de categorias 

de sinalização com base em estudos de diversos autores, são elas: direcional, de identificação, de 

orientação, informativa, regulatória, de advertência e de emergência (Quadro 10). 

Quadro 10: Proposta de Categorias de Sinalização 

CATEGORIA FUNÇÃO 

DIRECIONAL Indicar como proceder para chegar ao destino. 

DE IDENTIFICAÇÃO Identificar um ambiente, equipamento ou mobiliário e informar que o 
indivíduo alcançou o destino. 

DE ORIENTAÇÃO Oferecer aos indivíduos uma visão geral do local visitado. 

INFORMACIONAL Auxiliar na compreensão do significado de um ambiente e de tudo aquilo 
que nele está inserido. 

REGULATÓRIA Definir o que pode ou não fazer no local. 

DE ADVERTÊNCIA Alertar sobre os perigos e procedimentos de segurança em um ambiente. 

DE EMERGÊNCIA Indicar as rotas de fuga e saídas de emergência da edificação. 

Fonte: Adaptado de Andrade (2016). 

Entre as referências utilizadas para elaboração da proposta de categorias apresentada 

anteriormente, está a NBR 9050 (ABNT, 2020, p. 32) que sugere: “as informações devem ser 
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completas, precisas e claras [...] devem ser dispostas segundo o critério de transmissão e o princípio 

dos dois sentidos”. Ou seja, as informações podem ser transmitidas por meios de sinalizações visuais, 

táteis e sonoras, conforme Quadro 11, garantindo que ocorra através do uso de, no mínimo, dois 

sentidos: visual e tátil ou visual e sonoro. 

Quadro 11: Aplicação e formas de informação e sinalização 

APLICAÇÃO INSTALAÇÃO CATEGORIA 
TIPOS 

VISUAL TÁTIL SONORA 

Edificação/ 
espaço/ 

equipamentos 

Permanente 
Direcional/ 

Informativa a 
   
   

Emergência    

Temporária 

Direcional/ 
Informativa a    

Emergência a 
   
   

Mobiliários 
Permanente Informativa a 

   
   

Temporária Informativa a    
NOTA: As peças de mobiliário contidas neste quadro são aquelas onde a sinalização é necessária, 
por exemplo, bebedouros, telefones etc. 
a   Apresenta duas formas de aplicação: linha superior ou linha inferior 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) baseado em ABNT (2020, p. 34).  

Sobre a sinalização, especificamente, a NBR 9050 (ABNT, 2020, p. 32) recomenda que deve 

ser “autoexplicativa, perceptível e legível para todos, inclusive às pessoas com deficiência”. A norma 

estabelece, ainda, que as informações com textos devem ser complementadas com os símbolos 

apresentados no mesmo documento.  

Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou forma 
convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto e a informação de sua 
representação e expressam alguma mensagem. Devem ser legíveis e de fácil 
compreensão, atendendo a pessoas estrangeiras, analfabetas e com baixa visão, ou 
cegas, quando em relevo. (ABNT, 2020, p. 40) 

Além de abordar questões relativas à diagramação, linguagem, contraste, legibilidade e 

simbologia, a norma discorre sobre a localização desses dispositivos informacionais, e sugere que 

estes devem ser posicionados de modo a identificar claramente as funções e utilidades do espaço e 

que sejam fixadas onde existir tomada de decisão, seguindo uma sequência lógica e inseridos 

novamente durante o percurso sempre que uma nova mudança de direção possa ocorrer. Destaca-se 

que, para situações de incêndio, pânico e evacuação, devem ser aplicadas as normas estabelecidas 

pelo Corpo de Bombeiros local. 
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Até 2015 a norma regulamentadora para pisos táteis era a própria NBR 9050 (ABNT, 2004). 

No entanto, com a revisão publicada em outubro de 2015, a NBR 9050 (ABNT, 2015) passou a indicar 

outras normas e legislações para determinados assuntos, como é o caso da norma NBR 16537 (ABNT, 

2016) referente à “Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de 

projetos e instalação”. 

A NBR 16537 (ABNT, 2016) é indispensável para a elaboração de projetos e instalação de piso 

tátil em edifícios ou espaços públicos, em construção ou reforma, pois, estabelece critérios e 

parâmetros técnicos, a fim de garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual ou surdo-

cegueira. No entanto, é importante destacar que esta norma deve ser aplicada em consonância com 

a NBR 9050 (ABNT, 2020). 

São dois os tipos de piso tátil ou podotátil, como também é chamado: direcional e de alerta 

(figura 26). O piso tátil de alerta tem como função a identificação de perigos, como existência de 

desníveis, e mudança de direção ou opções de percursos. Enquanto o piso tátil direcional, como o 

próprio nome indica, tem o objetivo de conduzir e orientar o sentido seguro para deslocamento. Para 

cumprir a função de marcação de atividades são aplicados os pisos táteis direcionais e de alerta, 

orientando o posicionamento adequado de equipamentos e serviços (ABNT, 2016). 

Figura 26: Piso tátil de alerta e piso tátil direcional 

 

Fonte: ABNT (2016, p. 36). 

 

Além de estabelecer o dimensionamento e paginação adequada para instalação do piso tátil, 

a norma recomenda a utilização de contraste entre piso tátil e piso adjacente, onde está sendo 

instalado (figura 27). A NBR 16537 (ABNT, 2016) destaca que este contraste claro-escuro é percebido 

por grande parte da população, com quaisquer que sejam as cores determinadas. 
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Figura 27: Contrastes recomendados para o piso tátil 

 

Fonte: ABNT (2016, p. 10). 

Ainda no contexto da sinalização acessível, tem-se a NBR 15599 (ABNT, 2008), Acessibilidade 

- Comunicação na prestação de serviços, que define barreiras à comunicação como “qualquer 

entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sendo ou não de massa” (ABNT, 2008, p. 2). A 

norma aponta a necessidade de dispor diferentes recursos em planos ou mapas táteis ou maquetes 

com a descrição de seus espaços e gravações com a descrição dos ambientes, dos percursos e 

roteiros dos pontos de interesse e das obras. 

Em 10 de outubro de 2017, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) divulgou a 

Resolução nº 704 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que estabelece padrões e critérios 

para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres com deficiência visual 

(CONTRAN, 2017). O objetivo é estabelecer um padrão de sinal que seja comum em todo o território 

nacional, uniformizando não só os sinais sonoros, visuais e vibratórios do equipamento, como 

também o modo de utilização desse dispositivo. 

Além das mensagens verbais “pressione por três segundos para modo sonoro” e “travessia 

solicitada. aguarde.” (CONTRAN, 2017, n.p.), a resolução detalha a intensidade dos sinais sonoros (10 

dBA acima do ruído momentâneo mensurado no local pela botoeira), intermitência, duração e 

frequência em onda senoidal, e, em seu anexo, apresenta as regras de funcionamento para 

programação do semáforo com sinal sonoro. 
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O atendimento à Resolução nº 704 do CONTRAN (2017), obrigatório a partir de 01 de janeiro 

de 2020 em todas as cidades brasileiras, oferecerá maior segurança à travessia das pessoas com 

deficiência visual, além de atender à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência). 

2.2.2. Sinalização Urbana em Sítios Históricos  

Entendendo que a Sinalização Urbana está relacionada a Orientabilidade e Comunicação, 

pode-se afirmar que esta é um componente importante para alcançar a Acessibilidade Espacial e 

favorecer a fruição dos sítios históricos por uma diversidade de pessoas. 

Como meio de comunicação em massa, é necessário avaliar o que é importante informar, 

qual é o público-alvo, pesquisar a história, tradições e costumes do local; inclusive a cultura 

transmitida oralmente por gerações, e que agregam valor, tendo a comunidade como parte 

fundamental do processo de construção do sistema de sinalização. 

Ao propor a sinalização de um sítio histórico, projetistas tendem a inserir mais textos, 

acreditando que a informação será passada de forma eficaz, o que, segundo Goodey (2002b), 

eventualmente acontece. Por esta razão, sugere observar alguns critérios ao elaborar um sistema de 

informações, com placas e painéis de sinalização, a fim de propor uma comunicação adequada, como 

demonstrado no quadro 12. 

Quadro 12: Critérios para elaboração de sinalização interpretativa 

O
BJ

ET
IV

O
S 

Realçar a experiência do lugar: observar como pode contribuir para compreensão do espaço 

Situar o usuário: localizar o visitante (a exemplo do “você está aqui” no mapa) e indicar rotas de 
navegação, através de uma sequência de sinalizações (placas, painéis etc.) facilmente identificáveis  

Direcionar os visitantes: utilizar elementos chaves, que podem se repetir em guias turísticos, em 
placas e painéis que direcionem para uma sequência de pontos ou local específico 

Especificar: chamar atenção do observador e informar sobre especificidades do ambiente 

Ilustrar: o uso de diagramas, figuras axonométricas, mapas históricos ou fotografias antigas para 
acrescentar detalhes históricos e ambientais, chama atenção e quebra a barreira da linguagem 

Reforçar temas: reforçar histórias e temas que contribuem para interpretação do lugar 

Contar histórias: através de painéis, transmitir histórias (inclusive da cultura oral) e favorecer 
intercâmbio entre comunidade e visitantes  

 
CONTINUA 
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O
BJ

ET
IV

O
S CONTINUAÇÃO 

Estabelecer responsabilidades: identificar propriedade, patrocínio e regulamento para visita e uso 

Propostas para o futuro: esclarecer mudanças (propostas ou em andamento) 

LO
CA

LI
ZA

ÇÃ
O

 Marcar os roteiros: precisam ser visíveis, podendo servir de marcos em cruzamentos e rotas 

Valorizar o local: chamar a atenção para sua área imediata e entorno, podendo envolver o paisagismo 

Controlar o movimento no local: devido ao uso frequente e seu desgaste, pode necessitar de novas 
instalações e serviços de apoio  

FO
RM

A 

Visibilidade: respeitar a altura de crianças e pessoas com deficiência, utilizar tipos, letras e outros 
recursos para os que pouco enxergam e todo o painel dever estar acessível ao público 

Formas adequadas: sugere-se que o painel esteja a um metro do solo e sobre base inclinada, o que 
facilita a leitura, evita o acúmulo de água e impacta menos na paisagem 

Tamanho: devem ser grandes o bastante para serem visualizados à distância, sem poluir visualmente 
a paisagem 

Fixação: observar a adequação dos fixadores ao design e à localização 

M
AT

ER
IA

IS
 

Clima: verificar o desempenho de materiais tradicionais e modernos em condições climáticas locais 

Vandalismo: propor materiais resistentes e de fácil limpeza 

Cor e revestimento: utilizar técnicas que aumentem a vida útil do painel, a exemplo de gravação em 
metal, madeira entalhada e trabalhos artísticos revestidos por vidro; sugere-se observar a 
luminosidade e a umidade do lugar, visto que as cores serão afetadas a médio e longo prazo 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) baseado em Goodey (2002b). 

Além das recomendações sugeridas no quadro, Goodey (2002b, p. 185-186) destaca que 

painéis em tamanhos grandes “podem acarretar problemas de fixação e renovação ou, ainda, 

problemas de excesso de texto e de detalhes, que dificultam a apreciação”, enquanto painéis 

menores ou modulares são mais fáceis e baratos de fazer manutenção ou serem substituídos. 

O Governo Federal, através de um trabalho conjunto entre IPHAN, Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR) e DENATRAN, desenvolveu e publicou, em 2001, o “Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística”. No ano de 2013, IPHAN e UNESCO publicaram um novo documento, 

“Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil – Orientações técnicas para aplicação”, com referências 

para desenvolvimento de projetos de sinalização dos sítios históricos chancelados como patrimônio 

mundial. 

A publicação tem como objetivo estimular e orientar gestores e comunidades locais a 

adotarem a identidade visual do Patrimônio Mundial na sinalização dos sítios culturais, naturais e 
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mistos do país, contribuindo para valorização do título internacional concedido pela UNESCO, cujos 

benefícios ainda são pouco explorados pelos brasileiros (IPHAN, 2013). Assim como o Guia Brasileiro 

de Sinalização Turística (IPHAN, 2001) utilizado no período, essa publicação apresenta os princípios a 

serem adotados na Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil: padronização, qualificação, 

informação e comunicação, acessibilidade e exclusividade. Referente ao princípio da Acessibilidade, 

recomenda-se que se respeitem “as regras de acessibilidade às pessoas com deficiência, 

considerando nos projetos a altura das peças, facilidade de aceso a elas e, sempre que possível, a 

leitura em braile para deficientes visuais” (IPHAN, 2013, p. 3). 

A publicação IPHAN-UNESCO apresenta detalhadamente os elementos propostos (placas e 

totens) para sinalização, inclusive com medidas, composição formal, paleta de cores, tipografia, 

montagem e instalação, textos, setas e ilustrações. Esses elementos possuem diferentes funções: 

placas interpretativas, identificação de entrada, indicativas (de direção) e marcos (localização e 

distância). 

Embora utilizassem o Guia Brasileiro de Sinalização Turística (IPHAN, 2001) como referência 

para os pictogramas, incorporando o emblema do Patrimônio Mundial da UNESCO, os sítios 

poderiam adaptá-los ou criar novos, garantindo a sinalização de monumentos que, por suas 

características, não sejam representados adequadamente pelos pictogramas padrão (Figura 28). 

Devendo ser aplicado em branco, sobre o fundo na cor referente à natureza do patrimônio: dourado 

para Bens Culturais, verde para naturais e terracota para Bens Mistos (IPHAN, 2013). 

Figura 28: Pictogramas criados representar monumentos específicos 

 

Fonte: Iphan (2013). 

Quase duas décadas após publicação da primeira versão, em 2021, o Iphan, em conjunto com 

Ministério do Turismo e o Denatran e em cooperação com a Unesco, divulgou a segunda edição do 

Guia Brasileiro de Sinalização Turística. O documento tem como objetivo orientar estados e 

municípios brasileiros sobre a forma adequada de sinalizar e identificar locais de interesse turístico, 

cumprindo determinações expressas na regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, no 
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Decreto-Lei nº 25, de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, na 

Portaria do Iphan que regulamenta a matéria, na Lei n° 3924, de 1961, que dispõe sobre os sítios 

arqueológicos brasileiros, Portaria do IPHAN Nº 420/2010, Lei Nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de 

Inclusão) e a Instrução Normativa Nº 01/2003. A atualização do guia fez-se necessária para atender 

novas demandas, como: 

(…) uso da tecnologia aplicada à sinalização turística, a escolha dos materiais 
empregados na confecção das placas, a utilização de idiomas estrangeiros e da 
língua local nas placas, a sinalização de bens reconhecidos como patrimônio e a 
acessibilidade. (IPHAN, 2021, p. 11) 

A estrutura do guia possui cinco capítulos: 1. Fundamentos, 2. Estratégia (sobre etapas de 

diagnóstico, sistema referencial turístico e sistema de mobilidade  estrutura direcional, 3. Plano 

Funcional (sobre viagens motorizadas e viagens por transporte ativo), 4. Projeto Básico (com 

conceitos gerais, diretrizes, elementos de composição das placas e outras orientações para projeto 

de placas de orientação de destino, identificação turística e interpretativa) e 5. Projeto Executivo 

(sobre compatibilização dos projetos básicos, locação das placas, consolidação e representação 

gráfica). Há, por fim, cinco anexos, com glossário, critérios de abreviação, tipografia, setas, emblemas 

e pictogramas. 

Embora o Guia traga critérios e normas para elaboração da sinalização turística, cabe ao 

IPHAN analisar e aprovar os projetos de sinalização para monumentos, núcleos urbanos tombados, 

sítios arqueológicos, ainda que estes sigam as normas estabelecidas, visto que o órgão é responsável 

pela regulamentação de intervenções em áreas protegidos em nível federal. É importante destacar 

que a sinalização não deve conter nenhuma logomarca, mensagem ou publicidade de qualquer tipo, 

de acordo com o Artigo 82 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro - CTB (BRASIL, 1997). No entanto, deverá receber a chancela das instituições 

oficiais responsáveis pelo tombamento do bem, em nível federal, estadual ou municipal e, em alguns 

casos, deverá ser incluída a marca do Patrimônio Mundial da UNESCO (IPHAN, 2001). 

Para atingir o destino pretendido, a orientação eficaz dos usuários deve ser garantida. Nesse 

sentido, o Guia Brasileiro de Sinalização Turística (IPHAN, 2021) sugere que haja um levantamento 

dos bens culturais – atrativos turísticos – e as condições de acesso para o público-alvo, para, então, 

definir as estratégias de sinalização, que segue duas etapas: diagnóstico da situação existente 

(levantamento e análise das informações essenciais da região, do município e do local de 

intervenção) e definição da lógica a ser adotada (a partir do conhecimento e da análise das condições 

existentes). Essa lógica deve contemplar a melhor forma para atender às necessidades de 
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informações sobre a região, as cidades e os atrativos turísticos. Além disso, deve-se assegurar a 

homogeneidade e eficácia devem ser alcançadas através da elaboração de projetos e da aplicação de 

sinalização que atendam os seguintes objetivos e princípios básicos: 

Legalidade 
• Cumprir o estabelecido no Volume III (Sinalização Vertical de Indicação) do 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e nas resoluções do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). 
• Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados pelo Iphan e protegidos 
pela Lei de Arqueologia (Lei nº 3.924/1961). 
Padronização 
• Seguir um padrão preestabelecido quanto a: formas e cores dos sinais; letras, 
tarjas, setas e pictogramas; aplicação (situações idênticas sinalizadas da mesma 
forma); colocação na via ou nas localidades. 
Visibilidade, legibilidade e segurança 
• Promover a visualização e leitura a uma distância que permita segurança e tempo 
hábil para a tomada de decisão, de forma a evitar hesitação e manobras bruscas. 
• Selecionar trajetos de fácil compreensão para os usuários, com o objetivo de 
valorizar os aspectos de interesse cultural e turístico, levando em conta a 
segurança do trânsito. 
• Garantir a integridade dos monumentos destacados e impedir que a sinalização 
interfira em sua visualização e contemplação. 
• Resguardar as peculiaridades dos sítios. 
Suficiência 
• Oferecer as mensagens necessárias a fim de atender os deslocamentos dos 
turistas. 
• Auxiliar a adaptação dos usuários às diversas situações viárias. 
Continuidade e coerência 
• Assegurar a continuidade das mensagens até atingir o destino pretendido, 
mantendo coerência nas informações. 
• Ordenar a cadência das mensagens, para garantir precisão e confiabilidade. 
• Garantir a eficácia da sinalização turística (fácil acesso aos atrativos). 
Atualidade e valorização 
• Acompanhar a dinâmica dos meios urbano e rural, adequando a sinalização a 
cada nova realidade. 
• Assegurar a valorização da sinalização, mantendo-a atualizada e evitando gerar 
desinformações sucessivas. 
Manutenção e conservação 
• Garantir que esteja sempre conservada, limpa, bem fixada e, quando for o caso, 
corretamente iluminada. 
Eficácia 
• Garantir fácil acesso aos atrativos turísticos. 
(IPHAN, 2021, p. 23-25) 

O guia, em sua versão mais recente, incorpora soluções relativas à tecnologia como 

ferramenta para planejamento de atividades turísticas e orientação, antes e/ou durante a visita. 

Entre as inovações tecnológicas, que não substituem a sinalização física, sugerem-se o uso da 

internet, realidade aumentada, beacons (dispositivos emissores de sinais de rádio), placa de 

orientação inteligente, autoguia, estacionamento inteligente e totem interativo (IPHAN, 2014). 
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Dentre as diferentes funções da sinalização, tem-se a interpretativa, que busca a 

compreensão do patrimônio (IPHAN, 2014). Essa experiência de interpretação patrimonial pode 

provocar diferentes sentimentos àquele que visita o sítio histórico.  

No caso de centros históricos, a sinalização urbana pode definir trajetos 
interessantes a serem percorridos para visitação de bens patrimoniais, delimitando 
circuitos temáticos, como os de monumentos, igrejas, parques, ou rotas de figuras 
históricas, ou ainda relativas às manifestações culturais.  
A definição de caminhos turísticos para pedestres e pessoas com deficiência deve 
considerar os aspectos de segurança, acessibilidade, conforto e atratividade. Se 
houver espaços adequados, o sistema de sinalização deve conter placas de 
sinalização interpretativa, que apresentam informações históricas e ilustrações, 
possibilitando maior interação do visitante com o objeto de interesse e melhor 
planejamento de seu tempo para visitação. (IPHAN, 2014, p. 66) 

Sobre o mobiliário e a sinalização, o Caderno Técnico 9 (IPHAN, 2014), que trata de 

Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos, sugere alguns cuidados norteadores dos 

projetos de intervenção em sítios históricos que possuem este objetivo: 

● Adoção de uma mesma linguagem para os objetos, de forma compatível com o 
patrimônio cultural; 

● Os materiais devem ser resistentes, de fácil manutenção e conservação; 
● A implantação deve ser cuidadosa, de maneira a não interferir na visibilidade dos 

bens tombados e permitir o amplo uso; 
● O desenho dos objetos deve evitar o falso histórico, mostrando que se trata de 

uma intervenção contemporânea (a exceção deve ser aquele objeto original, que 
deve ser preservado e valorizado); 

● A forma, dimensão, localização e implantação dos objetos devem facilitar seu 
uso, além de proporcionar acessibilidade para pessoas com deficiência; 

● Se possível, procurar uma unidade de linguagem para o mobiliário urbano e a 
sinalização. (IPHAN, 2014, p. 68) 

Além dos totens e das placas de sinalização, têm-se buscado inserir soluções mais modernas 

e tecnológicas. Nesse sentido, no ano de 2017, um projeto idealizado pela Fundação Gregório de 

Mattos no âmbito do Programa “Salvador Memória Viva”, o #reconectar17, instalou em alguns 

monumentos da cidade de Salvador, placas metálicas com Código QR (QR Code) (figuras 29 e 30). Ao 

escanear o código pelo celular, o visitante tem acesso a mais informações sobre o monumento, 

podendo escolher entre as línguas portuguesa, espanhola e inglesa. 

 

17 Informação extraída do site da Fundação Gregório de Mattos. Disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php/noticias/890-reconectar-um-link-com-a-nossa-
historia>, acesso em 20 de agosto de 2018.  
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Figura 29: Largo da Igreja do Bonfim, Salvador, Bahia 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 30: Sinalização do Projeto Salvador Memória Viva 

 

Fonte: Autora, 2019. 

2.3. A FORMA URBANA 

A cidade é resultado de sucessivos processos históricos, com muitas transformações e 

algumas permanências. Assim, a configuração verificada em uma análise representa a forma daquele 

momento. Lamas (2004) destaca que a Forma Urbana tem influência da sociedade que a produz, das 

condições históricas, sociais, econômicas e políticas, mas também de teorias e posições culturais e 

estéticas de quem idealiza e constrói a cidade. O autor sugere, ainda, que a leitura da cidade, num 

primeiro momento, se dá a nível físico-espacial e morfológico, pois são estes aspectos que 

caracterizam e atribuem singularidade à urbe. 

[...] um espaço se transforma em lugar sob impacto funcional do meio ecológico 
(complexos territoriais), das firmas (que produzem bens, serviços e ideias), das 
instituições (que criam normas, ordens e legitimações), das infraestruturas (que 
constituem a expressão material e local do trabalho humano) e dos homens (que 
correspondem à força de trabalho capaz de modificar um espaço em lugar). 
(FERRARA, 1993, p. 38) 

Entende-se por morfologia o estudo da forma, da estrutura que configura o exterior de um 

objeto, interligando-a aos fenômenos que lhe dão origem. Logo, a morfologia urbana se dedica a 
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estudar questões exteriores ao meio urbano e suas relações, a fim de definir e explicar a paisagem 

urbana e sua estrutura, considerando aspectos físicos e evolução histórica (LAMAS, 2004). 

Pode-se afirmar que a construção do espaço físico está intrinsecamente ligada à arquitetura, 

ou seja, ao conjunto de objetos arquitetônicos unidos entre si por relações espaciais. Nesse contexto, 

Zevi (1996) diz que: 

[...] A experiência espacial própria da arquitetura prolonga-se na cidade, nas ruas e 
praças, nos becos e parques, nos estádios e jardins, onde quer que a obra do 
homem haja limitado vazios, isto é, tenha criado espaços fechados [...] todo o 
espaço urbanístico, tudo o que é visualmente limitado por cortinas, quer sejam 
muros, fileiras de árvores ou cenários, é caracterizado pelos mesmos elementos 
que distinguem o espaço arquitetônico. (ZEVI, 1996, p. 25) 

Além dos elementos físicos citados anteriormente, é importante considerar que há outras 

questões envolvidas, pois, a cidade é mais que uma estrutura espacial. A apropriação social e 

cultural, a economia, a política e a história também determinam sua configuração. Ao analisar esta 

forma, deve-se observar a escala e a dimensão18 do espaço, visto que estas se refletem em sua 

compreensão e concepção. Este conjunto de fatores contribui para a construção da imagem da 

cidade, pois o indivíduo faz associações com algum trecho de sua cidade a partir de lembranças e 

atribuição de significados (LYNCH, 2011). 

A fruição do meio-ambiente provoca reações emocionais no indivíduo, e alguns aspectos, 

como a Ótica, o Local e o Conteúdo, influenciam nesta experiência. O primeiro está relacionado à 

Visão Serial, ou seja, a sequência de visões proporcionadas pela forma urbana da cidade, por 

exemplo: o sujeito transita por uma rua linha reta (visão 1), que desemboca no pátio (visão 2) e em 

seguida numa rua curva (visão 3). O segundo aspecto, o Local, refere-se à reação pessoal diante de 

sua posição no espaço, tendo em vista o hábito, instintivo e contínuo, de se relacionar com o meio-

ambiente compreendendo a localização e as sensações. Por último, o Conteúdo diz respeito às 

características da cidade (cor, textura, escala, estilo, natureza e outros elementos que a 

individualiza), apresentadas em sua morfologia e acumuladas pela sobreposição de estilos, escalas e 

irregularidades no traçado de diferentes períodos arquitetônicos (CULLEN, 2017).   

Para Lynch (2011), a cidade não é estática, mas uma imensa obra arquitetônica em constante 

transformação, na qual os sentidos podem ser explorados para apreensão do espaço. Além de 

construções – e outros elementos físicos –, pessoas e atividades compõem a paisagem urbana, 

 

18 Lamas (2004) menciona três dimensões espaciais: a) dimensão setorial: escala da rua; b) dimensão 
urbana: escala do bairro; e c) dimensão territorial: escala da cidade. 
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vivenciada de formas distintas por cada cidadão, já que a relação com o entorno e experiências 

anteriores influenciam na imagem criada a partir da combinação dos sentidos que estão em 

operação. Lynch sugere que a imagem coletiva da cidade seja a sobreposição das imagens 

individuais, que são únicas e possuem influências, como significado social, função, história e o nome 

de uma determinada área.  

As cidades podem dispor de algumas qualidades, como Legibilidade e Imaginabilidade. A 

primeira refere-se à qualidade visual, clareza e facilidade para reconhecimento e organização das 

partes em um modelo coerente. A segunda, imaginabilidade, está relacionada à qualidade física dos 

objetos que facilitam a produção de imagens mentais em qualquer observador (LYNCH, 2011). 

Para locomover-se nos espaços, os seres humanos – e outros animais – precisam identificar e 

estruturar o ambiente. Para tanto, utilizam alguns indicadores como sensações visuais (cores, 

formas, movimentos, luz), olfato, audição, tato e cinestesia. Outros elementos e recursos favorecem 

a orientação, como mapas, placas com nome das ruas, números das edificações e sinalização de 

trânsito. Em obra da década de 1960, Lynch (2011) ressalta que tantas informações disponíveis, além 

das memórias adquiridas a partir de vivências em outros espaços similares de cidades modernas, faz 

com que seja raro perder-se no meio urbano. Na contemporaneidade, percebe-se que o fenômeno 

de se perder pode ser ainda menos frequente, diante de inúmeros recursos tecnológicos 

desenvolvidos, a exemplo do GPS (Global Positioning System) presente em aplicativos de 

smartphones. 

A legibilidade, imagem clara do espaço, pode contribuir de diversas formas para apropriação 

e deslocamento no espaço, favorecendo uma locomoção mais fácil e rápida, servindo como sistema 

de referências, organizando atividades, cumprindo uma função social a partir da oferta de matéria-

prima para símbolos e reminiscências coletivas e promovendo segurança emocional, que é o oposto 

da sensação de desorientação e medo que se sente ao estar perdido (LYNCH, 2011). 

A construção da imagem ambiental se dá por um processo mútuo de interação entre 

observador e ambiente, com relações e especificidades. O observador seleciona elementos presentes 

e dispostos na paisagem, organiza e dá significado àquilo que vê a partir de seus objetivos. Logo, a 

imagem ambiental pode variar entre diferentes observadores. A individualidade dessa imagem se 

contrapõe à imagem pública, entendida como imagem mental comum a um grande coletivo de 

habitantes de uma cidade (LYNCH, 2011). 
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Segundo Lynch (2011), a imagem ambiental é composta por identidade, estrutura e 

significado. A identidade está relacionada à identificação de um objeto e ao que o difere de outros – 

é o que o torna uma entidade separável. A estrutura, por sua vez, refere-se à relação espacial ou 

paradigmática do objeto com o observador e outros objetos. Estes objetos devem ter um significado, 

prático ou emocional para aquele que o observa. Por exemplo: “uma imagem útil para a indicação de 

uma saída requer o reconhecimento de uma porta como entidade distinta, de sua relação espacial 

com o observador e de seu significado enquanto abertura para sair” (LYNCH, 2011, p. 9). 

No caso de uma cidade, identificar os significados torna-se mais complexo. Por ser um espaço 

frequentado por pessoas com diferentes experiências, os significados individuais podem ser 

inúmeros. O mesmo elemento presente na paisagem pode ter significados diferentes: a “imagem da 

skyline, da silhueta de Manhattan pode ser um símbolo de vitalidade, poder, decadência, mistério, 

congestionamento, grandiosidade ou o que mais se queira, mas, em cada caso, essa imagem vigora, 

cristaliza e reforça o significado” (LYNCH, 2011, p. 10). 

Por sua diversidade, é impraticável para o planejador urbano considerar os significados 

individuais, devendo concentrar-se na clareza física da paisagem, ou seja, na identidade e na 

estrutura das imagens da cidade, permitindo que o significado se desenvolva sem sua interferência 

direta. Para contribuir com a orientação espacial, a imagem ambiental deve ser suficiente para o 

indivíduo definir sua estratégia de deslocamento de forma segura e sem grande esforço mental. 

A legibilidade é, portanto, uma qualidade relacionada à compreensão. Enquanto a 

imaginabilidade é entendida como: 

[…] característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade de 
evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, cor ou 
disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente identificadas, 
poderosamente estruturadas e extremamente úteis do ambiente. (LYNCH, 2011, p. 
11) 

O desenvolvimento da imagem se dá pela interação entre observador e a coisa observada, 

podendo ser reforçada por artifícios simbólicos, reaprendizado de quem a percebe e pela 

reestruturação do seu entorno (LYNCH, 2011). Em síntese, imagens “fortes” – imaginabilidade – 

aumentam a probabilidade de construir uma visão clara e estruturada da cidade – legibilidade. 

Neste sentido, a forma física da cidade não nega seu significado, mas o reforça, e pode ter 

seus elementos classificados em: vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos (quadro 13). 
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Quadro 13: Elementos da imagem da cidade 

ELEMENTO DESCRIÇÃO ILUSTRAÇÃO 

VIAS 

Canais de circulação usados pelo 
observador de maneira habitual, 
ocasional ou potencial, como ruas, 
ferrovias, alamedas, canais e becos. 

 

LIMITES 

Elementos lineares, não utilizados ou 
entendidos como vias, que funcionam 
como fronteiras naturais ou 
construídas, a exemplo de praias, rios 
e muros. São referências laterais e 
podem ser mais ou menos penetráveis. 

 

BAIRROS 

Regiões, médias ou grandes, de uma 
cidade. Com extensão bidimensional, o 
interior dos bairros possui 
características comuns, facilmente 
reconhecíveis pelo observador que o 
adentra mentalmente e, quando 
visíveis de fora, servem de referência.  

PONTOS 

NODAIS 

Podem ser esquinas, praças, bairros, 
centros puramente comerciais, pontos 
de confluência do sistema de 
transporte ou mesmo uma cidade 
inteira, caso a análise seja feita em 
nível regional. Tem caráter tanto de 
conexão quanto de concentração.  

MARCOS 

Referências físicas externas, nas quais 
o observador não pode entrar. 
Dependendo de sua dimensão e 
localização, pode ser visto de 
diferentes ângulos ou, se for pequeno, 
servirá de referência radial. Exemplos: 
torres de igrejas, obeliscos, edifícios 
etc. 

 
Observação: As imagens utilizadas para ilustrar as vias, limites, bairros e pontos nodais foram extraídas do Google 

Earth (2021) e editadas pela autora. Já a imagem do marco, referente ao Farol do Cabo Branco, é do acervo da autora. 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) com base em Lynch (2011). 
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Para ilustrar os elementos definidos por Lynch foram utilizados exemplos da cidade de João 

Pessoa, capital da Paraíba. Na primeira situação, são destacadas as vias situadas no entorno do Hotel 

Tambaú, importante edificação modernista projetada pelo arquiteto Sérgio Bernardes em meados da 

década de 1960, localizado no Bairro de Tambaú, que pode ser considerado um marco na paisagem 

daquela região. 

O segundo elemento apresentado trata-se de limites e, no caso ilustrado, uma barreira 

natural, constituído pela Falésia do Cabo Branco. Na mesma área, próximo à Ponta dos Seixas, 

extremo oriente das Américas, encontra-se o Farol do Cabo Branco, projetado pelo arquiteto Pedro 

Abraão Dieb e inaugurado no ano de 1972, considerado um marco referencial e ponto turístico da 

cidade.  

Para demonstrar os bairros, foi feito um recorte na imagem área da cidade, no qual é 

possível perceber as configurações espaciais de dois bairros: São José e Manaíra. O primeiro 

corresponde a uma área de ocupação informal, mais espontânea, às margens do Rio Jaguaribe, com 

pouca infraestrutura disponível e onde as casas são, em sua maioria, autoconstruídas. O segundo é 

um bairro mais formal, dotado de infraestrutura urbana, verticalizado e com boa oferta de comércio 

e serviços.  

Outro elemento referencial na paisagem do centro da capital paraibana é o Parque Sólon de 

Lucena, popularmente conhecido como “Lagoa”. A Lagoa possui um anel viário em seu entorno, que 

pode ser compreendido como ponto nodal, no qual circulam pedestres, ciclistas e automóveis, além 

de ser rota de inúmeras linhas ônibus que circulam por diferentes bairros. 

Ao analisar os casos de João Pessoa, percebe-se que tais elementos não são observados de 

forma isolada, pois compõem a imagem complexa do espaço urbano. Isso pode ser visto nos bairros, 

compostos por vias (ruas, avenidas, caminhos), limites (físicos ou naturais, rios, praias, barreiras), 

pontos nodais (cruzamentos, rotatórias, praças) e marcos (monumentos ou edificações referenciais 

para população). 

Destaca-se também que, a depender do observador, os elementos referenciais podem 

assumir funções diferentes na paisagem. Lynch (2011) menciona o exemplo de uma via expressa, que 

pode ser um limite para o pedestre ou uma via, canal de deslocamento, para um motorista. 
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2.4. A SEMIÓTICA NA SINALIZAÇÃO URBANA 

O estudo dos signos, definido como “Semiologia” por Saussure (1955) e “Semiótica” por 

Peirce (1999), aborda, como um sistema, a questão do significado, seja em linguística, artes, 

arquitetura ou cinema, a teoria geral da significação discorre sobre como uma coisa19, qualquer coisa 

– uma palavra, uma pintura, um diagrama, nuvens, fumaça, um prédio – representa algo ou faz 

lembrar outra. 

Santaella (1983) afirma que a Semiótica é a ciência geral de todas as linguagens, ou seja, 

linguagens verbais e não verbais. Durante o Século XX, acompanhou-se o nascimento e o 

desenvolvimento de duas ciências da linguagem: Linguística, ciência da linguagem verbal, e 

semiótica, ciência de toda e qualquer linguagem (SANTAELLA, 1983).  

Sabe-se que a comunicação e a orientação acontecem por meio de imagens, gráficos, sinais, 

setas, números, luzes; por meio de objetos, sons musicais, gestos, expressões e dos sentidos (olfato, 

tato, paladar, visão e audição). Para Santaella (1983, p. 14), “[...] somos uma espécie animal tão 

complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, 

isto é, seres de linguagem”. 

Segundo Saussure (1955) o signo é composto por duas partes, significante e significado, 

combinadas por um contrato social20, onde significante é a representação material (como fala, sons e 

imagens) e significado o conceito ao qual o significante se refere. Logo, ao escutarem a palavra 

“mesa”, as pessoas associam este termo ao conceito de mesa (objeto). 

Ainda sobre a relação entre significante e significado, Ferrara (1993, p. 7) afirma que “toda 

ação interpretante é, pois, uma relação entre uma representação presente e outras representações 

possíveis, eventuais e virtuais”. Uma escada, como a da Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Olinda 

(figura 31), é um significante que porta um significado: o ato de subir. Se a escada for de uma igreja, 

a mensagem interpretada, para alguém religioso, será de ascender ao céu (“paraíso”); se o 

observador é uma pessoa com deficiência motora e usuária de cadeira de rodas, todavia, a escada 

pode ter outro significado: exclusão. Da mesma forma, o contexto urbano dos sítios históricos, com 

ladeiras íngremes e calçadas estreitas, podem transmitir diferentes mensagens ao observador.  

 

19 O que é ou pode ser um objeto de percepção, conhecimento ou pensamento. 

20 Entende-se como contrato social, o consenso entre as pessoas para o uso de determinadas palavras 
com o objetivo de se referir a algo. 
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Figura 31: Igreja Nossa Senhora do Carmo, Olinda 

 

Fonte: Autora, junho de 2019. 

No que se refere ao Interpretante, um dos elementos que compõem o signo, tem-se o 

Interpretante Imediato, o Interpretante Dinâmico (intérprete) e o Interpretante em Si. O primeiro diz 

respeito àquilo que o Signo está apto a produzir em uma mente interpretadora qualquer, e de forma 

mais genérica. Por outro lado, o Interpretante Dinâmico refere-se ao que o signo produz em uma 

mente singular – sentimentos de qualidade consoante de experiências, conhecimentos ou 

repertórios anteriores. E o Interpretante em Si, um signo convencional tal qual uma lei, palavra ou 

frase que produz o mesmo em todos os sujeitos (FERRARA, 1993). Exemplificando, pode-se concluir 

que a luz vermelha de um semáforo produz em qualquer mente o significado de “pare”, enquanto a 

luz verde indica “siga”; logo, constitui um Interpretante em Si. 

[...] uma consideração fenomenológica da nossa relação com o objeto 
arquitetônico diz-nos, antes de mais nada, que comumente fruímos a Arquitetura 
como fato de comunicação, mesmo sem dela excluirmos a funcionalidade [...] (ECO, 
1976, p. 188) 

A Semiótica de Peirce (1999) possui também relação com a Fenomenologia, de onde extrai 

seus princípios e uma base para a sequência das ciências normativas, que distinguem o que deve ou 

não deve ser: Estética, Ética, Semiótica ou Lógica. Considera-se Estética a ciência daquilo que pode 

ser admirado sem qualquer razão ulterior e que serve de base para a Ética. Esta, por sua vez, refere-

se à ciência da ação ou conduta, que recebe da Estética seus primeiros princípios. Com base na 
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Estética e na Ética – e delas extraindo seus princípios – formam-se três ramos: a Ciência Semiótica, 

Teoria dos Signos, Pensamento Deliberado (SANTAELLA, 1983). 

A definição de Fenômeno utilizada é de qualquer coisa que esteja de algum modo ou sentido 

presente à mente, que apareça de maneira externa (sons, cores, ruídos, etc.), internas ou viscerais 

(dor, lembrança, expectativa, desejo, etc.), sonho ou ideia geral e abstrata da ciência (SANTAELLA, 

1983).  

Peirce (1999) criou categorias para os elementos formais de qualquer experiência, que 

podem ser: a) Primeiridade: que corresponde ao acaso, originalidade irresponsável e livre, variação 

espontânea ou primeira apreensão das coisas; b) Secundidade: referente à ação e reação dos fatos 

concretos, existentes e reais; e c) Terceiridade: diz respeito à mediação ou processo, crescimento 

contínuo e devir sempre que possível pela aquisição de novo hábitos, camada da inteligibilidade, ou 

pensamento em signos, por meio da qual representamos e interpretamos o mundo, ideias como 

generalidade, infinitude, continuidade, difusão, crescimento e inteligência. 

[...] o azul, simples e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, aqui 
e agora, onde se encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, elaboração 
cognitiva – o azul no céu, ou o azul do céu –, é um terceiro. (SANTAELLA, 1983, p. 
79) 

Em síntese, para Peirce a experiência de Primeiridade está relacionada a uma qualidade; a de 

Secundidade é equivalente a uma reação a um choque, a um conflito de ações e hábitos, ocorrida 

uma única vez, no aqui e agora; e a Terceiridade é caracterizada quando essa reação acontece de 

forma repetida e frequente, como uma representação ou mediação, passando a ser uma reação com 

força de lei (FERRARA, 1993). 

Outra tricotomia criada por Peirce, e ainda mais útil, é a classificação dos signos em Ícone, 

Índices e Símbolos. Tais conceitos são utilizados, com frequência, tanto no estudo dos signos quanto 

pelo senso comum, pois, ainda que aplicados de forma arbitrária, os termos estão incorporados à 

linguagem popular. No entanto, em se tratando da Semiótica, estes conceitos podem ser definidos 

como: 

[...] ícone é sempre o signo de uma qualidade do objeto, e sua representação é 
sempre possível e não necessária, porém única, intransitiva e intraduzível; um 
índice é realmente afetado pelo objeto que representa e tem, portanto, com ele 
uma relação direta; o símbolo liga-se ao objeto que representa com força de uma 
convenção, de uma lei, uma associação de ideias obrigatórias. (FERRARA, 1993, p. 
11) 
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Aplicando esta classificação à arquitetura e ao urbanismo, é possível considerar que mapas, 

desenhos arquitetônicos e fotografias são ícones, visto que existem por si só, embora possuam 

elementos em comum com outros objetos e sejam utilizados para representá-los. Os índices, 

enquanto signos que indicam um objeto ou circunstância especial quanto sua relação física, podem 

ser representados por museus e galerias de arte que indicam o itinerário a ser seguido, ou edifícios 

funcionais do modernismo, no qual a forma indica a função que abriga. O símbolo se refere a um 

signo portador um significado genérico, como uma igreja que simboliza o cristianismo (BROADBENT, 

2008). 

2.4.1. Os signos na arquitetura e no urbanismo 

Durante séculos, havia inúmeras tentativas conscientes de dar significado às construções, 

narrando uma ou mais histórias, como os jardins ingleses pitorescos, arcos do triunfo e obeliscos, 

construídos para memorar fatos da época. Por outro lado, durante o período moderno, arquitetos e 

urbanistas projetavam edifícios e cidades como uma máquina isenta de significados. No entanto, 

Broadbent (2008) destaca que até mesmo a arquitetura funcional se tornou símbolo e portadora de 

significado, pois cria associações na mente do observador, independente da intenção do arquiteto.  

[…] E uma linguagem está presente nessas obras, uma linguagem urbanística onde 
o fechado e  o aberto se completam, e o previsível com o inesperado, o protegido e 
o exposto, o privado e o comum, o geométrico e o orgânico, em suma: a unidade e 
a variedade. Essa é uma linguagem completa, onde o indivíduo faz parte da cidade 
e a cidade, perte fundamental do indivíduo. O homem vive na cidade e da cidade, e 
a cidade não deixa de viver do homem. (COELHO NETTO, 1979, p. 9) 

A Semiótica se aproxima dos fundamentos da hermenêutica apresentados por Gadamer 

(1993), que se refere ao saber e à interpretação das coisas, indo além dos textos, mas tratando de 

diferentes formas de comunicação verbal. Segundo o autor, quando compreendemos um texto não 

nos colocamos no lugar do autor e em sua atividade espiritual, mas buscamos identificar o sentido, o 

significado e a pretensão do que está sendo transmitido. Nesse sentido, há uma semelhança com a 

arquitetura e o urbanismo, quando o sujeito não se coloca na posição do arquiteto ou construtor 

para identificar sua intenção. A mensagem é compreendida, em geral, a partir do senso comum, de 

conceitos e narrativas estabelecidas historicamente, que constituem uma consciência histórica. Logo, 

a mensagem transmitida será interpretada de formas distintas por aqueles que a observam, visto 

que cada indivíduo tem sua própria experiência anterior e esta reflete no processo de significação. 

Em algumas situações, a distância temporal é importante para que o sujeito se coloque na 

perspectiva de uma determinada época e pense a partir de conceitos e representações próprias do 

período (GADAMER, 1993). 
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Corroborando com Gadamer (1993), Ferrara (1993) discorre sobre a estrutura informacional, 

que não precisa necessariamente ser verbal. Desta maneira, o que se veste ou usa, por exemplo, 

serve para comunicar um gosto pessoal ou condição social, econômica e cultural. Ainda no que se 

refere ao texto não verbal, a cidade, em escala macro, é composta por microlinguagens tais como 

paisagem, urbanização, arquitetura, desenho industrial ambiental, comunicação visual, a 

publicidade, sinalização viária – que pode também ser verbal –, comunicação de massa, rádio e TV. 

Assim, a cidade pode ser considerada uma fonte de informações, provida de diferentes estímulos 

projetados e de percepção. 

[...] os textos não verbais acompanham nossas andanças pela cidade, produzem-se, 
complementam-se, alteram-se ao ritmo dos nossos passos e, sobretudo, da nossa 
capacidade de perceber, de registrar essa informação. É esse registro que 
transforma textos não-verbais em marcos referenciais da cidade; signos da cidade, 
esses marcos aglutinam objeto e signo urbanos. (FERRARA, 1993, p. 20) 

A cidade, enquanto texto não-verbal, deixa de ser vista apenas como espaço abstrato de 

especulações projetivas, sociológicas ou econômicas e passa a ser apreendida como espetáculo, 

imagem. Para Ferrara (1993), uma característica importante do “não-verbal urbano” é a 

contextualização que qualifica o espaço e a identifica social, econômica e culturalmente. Por 

exemplo, em “centro” da cidade, cidade “velha” ou “nova”, cidade “alta” ou “baixa”; e suas funções, 

comercial, industrial etc., transformando assim a cidade em imagem (espetáculo). A autora sugere 

ainda que o texto não-verbal é mudo, não agride a atenção nem impõe algo àquele que o observa, 

pois se encontra dissolvido no cotidiano do espaço urbano. 

Toda leitura não-verbal é um ato complexo de recepção da mensagem. Sabe-se que ler o 

homogêneo é impraticável, para tornar o espaço heterogêneo, permitindo sua leitura e chamando a 

atenção do observador, é preciso haver uma operação mental capaz de provocar valor 

(predicado/juízo) aos ambientes. Assim, é possível perceber os fragmentos espaciais específicos, que 

projetem uma imagem valorativa, que possa valer pelo espaço como um todo, operando como 

índice. A produção das imagens valorativas é resultado de uma operação da mente do receptor, 

através da sensação e da atenção. Para Ferrara (1993, p. 24) “[...] sensações e associações despertam 

a memória das nossas experiências sensíveis e culturais, individuais e coletivas de modo que toda a 

nossa vivência passada e conservada na memória seja acionada”. Como resultado dessas operações, 

tem-se a leitura, uma metalinguagem que se produz sobre o não-verbal espacial/ambiental, capaz de 

revelá-lo ou produzi-lo enquanto texto não-verbal (FERRARA, 1993). 
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3. ACESSIBILIDADE E ORIENTAÇÃO NOS 
SÍTIOS HISTÓRICOS DE OLINDA E SALVADOR

Para promover a inclusão social e a fruição dos espaços por pessoas com deficiência, é 

preciso oferecer condições para descolamento (horizontal e vertical), uso (dos equipamentos, 

ambientes, mobiliário etc.), comunicação e orientação espacial. Isso inclui a sinalização urbana e 

demais recursos informativos. Nada, ou pouco, adianta nivelar as calçadas e inserir rampas se não se 

promove a independência e autonomia espacial. Nesse sentido, destaca-se a importância do 

reconhecimento do espaço e dos signos existentes na elaboração da sinalização. 

Foram feitos estudos em sítios históricos reconhecidos como Patrimônio Mundial da 

Humanidade pela UNESCO e que possuem rotas acessíveis implantadas em duas cidades localizadas 

no nordeste brasileiro: Olinda e Salvador. Para tanto, buscou-se compreender o processo de 

ocupação através do reconhecimento do traçado urbano original e suas permanências, bem como 

das construções históricas, que funcionam como marcos visuais e servem de referência espacial para 

orientação dos indivíduos. Também foram analisadas as rotas acessíveis, sobretudo como elas 

contemplam a orientabilidade das pessoas com deficiência, além de identificar signos existentes no 

sítio e, em seguida, verificar sua inserção nos sistemas de informação e comunicação, como as placas 

e mapas dispostos em todo território tombado. 

Neste capítulo, portanto, apresenta-se os resultados encontrados, contextualizando o 

desenvolvimento dos sítios históricos urbanos estudados, os processos de proteção, gestão e 

manutenção; avaliação de suas rotas acessíveis, os signos e a sinalização urbana existente. Por fim, 

será apresentada uma análise comparativa entre os dois sítios históricos estudados e serão traçadas 

algumas estratégias de sinalização urbana acessível, na perspectiva de favorecer, em diferentes 

graus, a liberdade de deslocamento dos frequentadores, inclusive as pessoas com deficiência, 

entendendo que, ao atender as especificidades das pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida, é possível aplicar os princípios do Desenho Universal, visto que seria contemplada uma 

maior diversidade de usuários. 

3.1. METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO 

Para verificar a relação entre acessibilidade e a sinalização urbana existente nos sítios 

históricos urbanos, foram realizados dois estudos de caso, na Rota Acessível de Olinda e no Plano 
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Piloto da Rota Acessível do Pelourinho, Salvador. Após levantamentos bibliográfico e documental, 

que fundamentam este trabalho, realizou-se a pesquisa de campo, incluindo a Avaliação Pós-

Ocupação, em três etapas: visita exploratória, mapeamento dos elementos referenciais da paisagem 

e levantamento da sinalização urbana existente nas rotas. 

Para realização da APO e caracterização dos sítios históricos, foram utilizadas algumas 

técnicas, estabelecidas a partir dos objetivos desta pesquisa. O reconhecimento dos sítios se deu 

através de visitas in loco e os espaços foram avaliados sob um olhar técnico, tomando como base a 

literatura, a legislação vigente e as normas relativas à comunicação e acessibilidade, como NBR 9050 

- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2020), NBR 16537 

- Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação (ABNT, 

2016), e NBR 15599 - Acessibilidade - Comunicação na prestação de serviço (ABNT, 2008).  

3.1.1. Visita exploratória 

As primeiras visitas aos sítios se deram para reconhecimento preliminar e posterior 

planejamento das técnicas e instrumentos de coleta de dados a serem aplicados. Para tanto, foram 

utilizados métodos observacionais. Para Ono et al. (2018, p. 127), observação é: 

[…] um procedimento básico da pesquisa científica, na medida em que serve a um 
objetivo formulado e é sistematicamente planejado, registrado, ligado a propósitos 
e passível de ser submetido a verificações e controles de validação e precisão. […] 
envolve visão, audição, olfato e percepção sobre atitudes e comportamentos dos 
sujeitos/pessoas inseridos no fenômeno em observação. 

Foram percorridas as áreas tombadas pelo IPHAN e incluídas na Lista da UNESCO, 

observando, especialmente, os trechos que passaram por requalificação urbana e implementação de 

rotas acessíveis. Além da identificação dos monumentos e pontos turísticos e da verificação das 

condições de acessibilidade, foi analisado o comportamento dos frequentadores. Por onde circulam, 

quais são os espaços de permanência, como se apropriam e que atividades desempenham na área, 

foram alguns dos aspectos percebidos in loco. Conversas informais com alguns usuários também 

forneceram informações importantes para melhor compreensão e percepção do espaço. Fotografias, 

vídeos, croquis, mapas comportamentais, anotações verbais, diagramas e esquemas, foram as 

técnicas de registro utilizadas durante as visitas exploratórias (figura 32).  
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Figura 32: Síntese das observações no Alto da Sé, Olinda 

 

Fonte: Mapa Google Earth, 2021. Fotografias e edição da autora, 2021. 

Por sua facilidade e flexibilidade de aplicação, este método antecedeu as etapas seguintes, 

seu resultado e o conhecimento adquirido contribuíram para mapeamento dos elementos 

referenciais e elaboração dos instrumentos de coleta. 

3.1.2. Mapeamento dos elementos referenciais da paisagem 

Após etapa de reconhecimento dos trechos analisados, referente às rotas acessíveis dos 

centros históricos de Olinda e Salvador, foram mapeados os elementos referenciais existentes, 

definidos por Lynch (2011) – vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos – e realizada uma análise 

de Visão Serial, proposta por Cullen (2017) e demonstrada por Panerai (2014) e Kohlsdorf (1996).  

A identificação dos elementos que compõem a paisagem urbana aconteceu de três maneiras 

distintas: oficina com especialistas, participação de usuários e a partir do olhar técnico da 

pesquisadora. É importante destacar que a Pandemia de COVID-19, decretada pela OMS em março 

de 2020, impôs inúmeros desafios e a necessidade de revisão no planejamento da metodologia e de 

adaptação das técnicas escolhidas. 

Oficina no V Enanparq 

Conduzida pelas pesquisadoras Larissa Scarano e Rosana Reis, a oficina realizada no âmbito 

do V Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 



116 

 

(Enanparq), em Salvador, entre os dias 13 e 19 de outubro de 2018, teve como objetivo principal 

provocar uma reflexão acerca das condições de acessibilidade no Pelourinho, além de sensibilizar os 

participantes, no sentido de enxergar melhor a importância da implantação de rotas acessíveis e da 

supressão de barreiras que limitam a fruição de sítios e edifícios históricos. Para tanto, a oficina 

aconteceu nos dois primeiros dias e foi dividida em três momentos: Conhecimento, Vivência e 

Diagnóstico.  

Etapa Conhecimento 

No primeiro momento, ainda no local do evento, Faculdade de Arquitetura – UFBA, foram 

apresentados alguns conceitos pertinentes, como Acessibilidade Espacial, Desenho Universal e Rota 

Acessível; além da legislação vigente e alguns projetos de implantação de acessibilidade em sítios 

históricos. Este momento foi importante para aproximar os participantes do contexto que seria 

conhecido na vivência e nivelar o conhecimento sobre tais temas, muitas vezes negligenciado na 

formação acadêmica dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Ao final da apresentação, foram 

dadas as instruções para realização da Vivência. 

Etapa Vivência 

A segunda etapa da oficina consistiu numa experiência de empatia, uma Vivência de 

Acessibilidade, momento em que os participantes simularam possuir algum tipo de deficiência ou 

mobilidade reduzida, a fim de perceber as dificuldades encontradas na fruição do Centro Histórico de 

Salvador. Para tanto, foram fornecidas muletas, botas imobilizadoras, cadeiras de roda, bengalas e 

vendas, utilizadas pelos participantes para circular no Pelourinho (figura 33).  

O ponto de encontro e partida foi o Terreiro de Jesus, de lá o grupo circulou pela rota 

acessível e adjacências, incluindo o acesso a alguns edifícios existentes no trecho. O último edifício 

visitado foi o Museu Eugênio Teixeira Leal, que já passou por adaptações para contemplar a 

acessibilidade, onde foi encerrada a vivência, realizada uma conversa sobre a experiência vivida 

naquela tarde e foram elaborados mapas mentais (figura 34).  
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Figura 33: Participantes durante Vivência de Acessibilidade 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 34: Mapas mentais elaborados por participantes 

 

Fonte: Rosana Reis, 2018. 

A técnica conhecida por mapa mental ou mapeamento cognitivo foi desenvolvida por Kevin 

Lynch em meados dos anos 1950, e se refere à “elaboração de desenhos ou relatos de memórias 

representativas das ideias ou da imageabilidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas têm de um 

determinado ambiente” (RHEINGANTZ et al., 2009, p. 13). Os desenhos elaborados demonstraram 

perspectivas diferentes sobre o mesmo espaço, contribuindo para a etapa seguinte, de diagnóstico. 

Etapa Diagnóstico 

Na manhã seguinte, o grupo de participantes se reuniu para discutir a experiência e traçar 

estratégias para melhoria do espaço. Essa etapa foi cumprida em três passos: 

1. Discussão e troca de experiências: Os participantes fizeram um breve relato sobre as 

dificuldades enfrentadas e como superaram os obstáculos; 

2. Mapa colaborativo: Para sua construção, foi impressa em lona uma imagem aérea da 

área visitada, no tamanho 140 x 95 cm (figura 35). Munidos de fitas adesivas coloridas e 
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blocos de notas autoadesivas, os participantes criaram legendas e marcaram pontos 

importantes no mapa, como possíveis expansões da rota, pontos de interesse (turísticos 

ou não) e sugestão de localização de novos ascensores urbanos. 

3. Diretrizes de intervenção: Além da construção do mapa colaborativo, os participantes 

elencaram diretrizes de intervenção urbana visando à ampliação da rota existente e 

soluções alternativas.  

Figura 35: Elaboração do mapa colaborativo 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Mapa Mental 

Nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019, durante visita à Olinda, solicitou-se à alguns 

frequentadores do sítio histórico que elaborassem o mapa mental da área, especificamente o 
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caminho realizado da origem ao destino. Os voluntários receberam lápis e uma folha de papel 

tamanho A4, com cabeçario para preenchimento de dados e um espaço em branco, destinado ao 

desenho (figura 36). 

Figura 36: Ficha do Mapa Mental 

 
Fonte: Autora, 2019. 

A experiência, que contou com a colaboração de turistas e pessoas que trabalhavam no 

entorno, serviu como teste e seria aprimorada. Com a pandemia, no entanto, não foi possível 

reaplicar a técnica com usuários, cabendo a pesquisadora verificar os elementos presentes na 

paisagem. 

É importante registrar que a realização dos Mapas Mentais, em Salvador e Olinda, seguiu os 

critérios éticos de pesquisa e os voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), declarando que entendeu os objetivos e as condições de sua 

participação na pesquisa, concordando em participar e autorizando o arquivamento e divulgação do 

material coletado nesta Tese de Doutorado, em artigos e eventos científicos. 

Levantamento técnico 

Após investigação com voluntários em Salvador e Olinda, foi feita uma análise a partir dos 

registros fotográficos, mapas e imagens aéreas, buscando identificar os elementos referenciais 

classificados por Lynch (2011). 

Outra técnica utilizada foi a da Visão Serial, na qual se registra uma sequência de pontos de 

vista à medida que se percorre a passo uniforme uma rota, buscando identificar os efeitos 
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provocados por sua configuração tridimensional na percepção espacial (CULLEN, 2017). As vistas 

foram registradas em fotografias e sinalizadas no mapa, conforme ilustrado na figura 37, e, em 

sequência analisadas. 

Figura 37: Mapa esquemático com indicação dos pontos da Visão Serial, Olinda 

 

Fonte: Mapa Google Earth, 2019. Fotografias e edição da autora, 2019. 

As visões obtidas ao circular nos sítios históricos foram analisadas com base nos efeitos 

topológicos e perspectivos, propostos por Kohlsdorf (1996) e ilustrados na figura 38, e serão 

apresentados nos próximos tópicos. 

Segundo Kohlsdorf (1996, p. 89), “os efeitos topológicos representam elaborações a partir 

das referências topológicas básicas do corpo humano: à frente/atrás, acima/abaixo, ao lado, à 

direita/à esquerda etc.” e existe em função do deslocamento do indivíduo no espaço, provocando 

efeitos como alargamento, estreitamento e amplidão.  

Os efeitos perspectivos são produzidos pela composição plástica da cena contida 
nos campos visuais do observador. Os elementos estruturantes dessas cenas se 
organizam segundo relações próprias às perspectivas cônicas: alteração de 
tamanhos, deformação de contornos e proporções e ocultação de umas figuras 
pelas outras. (KOHLSDORF, 1996, p. 96) 

Direcionamento, impedimento, emolduramento, conexão e realce são exemplos de efeitos 

perspectivos citados por Kohlsdorf (1996). Destaca-se que, frequentemente, mais de um efeito é 

percebido no campo visual do observador. 
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Figura 38: Quadro-síntese dos efeitos visuais 

 

Fonte: Kohlsdorf (1996, p. 102) 

3.1.3. Levantamento da sinalização urbana existente nas rotas 

Para catalogar a sinalização urbana existente nos sítios históricos urbanos foi elaborado um 

instrumento de coleta, que consiste em um quadro com espaços destinados a levantar e registrar as 

seguintes informações: 

● Dados relativos ao trecho: número da ficha, rota, endereço, referência, avaliador e data 

de avaliação; 

● Mapa para registrar a localização e a posição da sinalização analisada; 

● Características da sinalização: tipo (sonora, visual, tátil ou mista), estado de conservação 

(bom, regular ou ruim), material (metálico, madeira, PVC, vinílico, pedra, outro), 

dimensões, classificação (direcional, de identificação, de orientação, informacional, 

regulatória, de advertência ou de emergência); 
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● Além de espaço para registrar outras informações relevantes (como monumentos, signos 

e elementos inseridos na sinalização, podendo utilizar um mapa ou fotos para ilustrar) e 

inserir as fotografias (da sinalização com entorno, outra mais próxima e algumas dos 

detalhes). 

É importante ressaltar que foram registradas as sinalizações existentes na rota e partindo dos 

acessos de transporte público, como os pontos de ônibus e ascensores urbanos (plano inclinado e 

elevadores). Por se tratar de uma grande área, os sítios históricos foram divididos em trechos 

menores e, assim, obteve-se uma melhor visualização das imagens aéreas. 

Para situar a sinalização catalogada, criou-se uma legenda com diferentes representações, 

como demonstrado na figura 39. Esses símbolos foram inseridos no mapa, conforme sua 

configuração e posição, com objetivo de ilustrar a ficha (figura 40). Também foram utilizadas algumas 

referências espaciais, como os nomes das ruas adjacentes e alguns monumentos e edificações 

importantes.  

Figura 39: Legenda utilizada no cadastro da sinalização 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 40: Exemplo de Ficha de Cadastro da Sinalização 

 

Fonte: Autora, 2019. 

As fichas preenchidas e os mapas elaborados a partir da pesquisa de campo encontram-se 

nos Apêndices B e C deste trabalho, correspondentes a Olinda e Salvador respectivamente. Enquanto 

a análise e a discussão sobre os resultados serão apresentadas nos próximos tópicos. 
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3.2. SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA 

A partir do século XVI os portugueses deram início ao processo de ocupação colonial no 

Nordeste brasileiro, a exemplo da cidade de Olinda, situada no litoral do estado de Pernambuco, que 

ainda preserva o traçado urbano e o conjunto arquitetônico do período. Durante os três primeiros 

séculos de colonização, Olinda foi um importante centro político, econômico, administrativo e 

cultural, perdendo a função de sede para Recife no ano de 1827 (MILET, 1995).  

Segundo Milet (1995, p. 66), “[...] a perda do prestígio político acompanhada da estagnação 

econômica, foram decisivas para a manutenção do padrão urbanístico, das tipologias arquitetônicas 

e da sua ambiência paisagística”. Além disso, o isolamento – ou a falta de comunicação e a 

dificuldade de acesso a Recife – fez com que Olinda tivesse baixa densidade demográfica, com 

desenvolvimento de apenas 1% entre 1871 e 1940, e preservasse seu traçado urbano, com núcleo 

colonial praticamente intocável até 1960 (MILET, 1995). 

Durante a década de 1960, áreas periféricas e metropolitanas passaram por um intenso 

processo de urbanização a partir do desenvolvimento industrial de Recife, quando houve uma 

integração viária por meio da construção de vias expressas do Complexo Rodoviário de Sobradinho. 

Essa mudança impactou drasticamente na dinâmica da cidade de Olinda, especialmente o núcleo 

histórico, que teve sua população triplicada até os anos de 1990.  Os novos habitantes ocuparam a 

orla marítima, com a construção de conjuntos habitacionais, e as áreas vazias de morros e alagados, 

através de ocupação informal e espontânea. Milet (1995) destaca que, entre 1960 e 1995, vinte e 

duas favelas ocuparam o entorno do sítio histórico, alterando significativamente a paisagem e o 

patrimônio artístico, cultural e natural de Olinda.  

Também podem ser percebidas as diferentes configurações espaciais do traçado urbano do 

município, uma no núcleo histórico e outra mais recente, resultado do parcelamento do solo sem 

planejamento. Além disso, nas décadas seguintes, cresceram a ocupação e a verticalização da região 

metropolitana de Recife, cada vez mais próxima de Olinda (figura 41).  



125 

 

Figura 41: Vista do Sítio Histórico de Olinda com Recife ao fundo 

 

Fonte: Autora, junho de 2019. 

Entre as características mais marcantes do Sítio Histórico de Olinda (SHO) estão os casarios 

de diferentes tipologias, a topografia acidentada, a relação com o mar e a presença da vegetação nos 

jardins, quintais, praças e parques. No entanto, estes são apenas os aspectos físicos, facilmente 

percebidos por aqueles que o visitam. Para Barreto e Milet (2010), o SHO possui um conjunto de 

valores preservados até os dias atuais, sejam eles históricos, paisagísticos, urbanísticos, 

arquitetônicos, artísticos e culturais. 

Barreto e Milet (2010) afirmam que o valor histórico, identificado em documentos e relatos, 

bem como no seu traçado urbano, refere-se a marcos importantes na história de Pernambuco e de 

Olinda, como a retomada do estado pelos holandeses e as iniciativas de libertação da coroa 

portuguesa; também, por ter sido palco de disputas políticas e ideológicas. 

A forma urbana também se constitui em valor histórico por conter o registro 
material do processo de ocupação territorial implantado pelos portugueses no 
nordeste brasileiro ainda no século XVI. Esse processo seguia a tradição medieval 
de defesa por altura, traçado urbano irregular e conjunto arquitetônico composto 
de casario homogêneo e por monumentos predominantemente religiosos que se 
destacavam na paisagem. (BARRETO; MILET, 2010, p. 11) 

As características espaciais do SHO, além de registrar a história de sua ocupação, contribuem 

também para seu valor paisagístico, percebido na singularidade da implantação da cidade sobre as 

colinas próximas ao mar, na vegetação, na forma urbana, no conjunto arquitetônico e nos 

monumentos dispostos em diferentes pontos do território, que juntos compõem uma paisagem 

harmônica (BARRETO; MILET, 2010). A paisagem marcante do sítio histórico pode ser contemplada 
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do alto da Caixa D’Água de Olinda21, um dos pontos mais altos da cidade, na qual tem-se no primeiro 

plano o Largo e a Igreja da Sé, em segundo plano os telhados dos casarios envolvidos pela abundante 

vegetação existente, e, mais ao fundo, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, o verde do mar e o céu 

azul (figura 42). 

Figura 42: Paisagem do sítio histórico visto do alto da Caixa D'Água de Olinda 

 

Fonte: Autora, junho de 2019. 

A forma urbana, os diferentes estilos e tipologias das edificações civis ou religiosas, os 

materiais, as técnicas construtivas e os elementos estilísticos registram os valores urbanísticos, 

arquitetônicos e artísticos do SHO. É possível encontrar ali exemplares de diferentes períodos 

históricos da arquitetura introduzida no Brasil, do Barroco – das fachadas das igrejas e conventos – 

aos conjuntos arquitetônicos ecléticos dos séculos XIX e XX (BARRETO; MILET, 2010). 

O valor urbanístico também é garantido pela preservação do desenho urbano do núcleo 

histórico, com suas vias, quadras e lotes, mesmo após quatro séculos de fundação, e pela 

manutenção da implantação de importantes edificações, como as igrejas e conventos (BARRETO; 

MILET, 2010). Esse é um patrimônio material da cidade, mas há também o que chamamos de 

patrimônio imaterial, que são as manifestações culturais, como a música, dança, culinária e tradições 

 

21 Com projeto de Luiz Nunes, a Caixa D’Agua de Olinda possui altura equivalente a seis pavimentos e 
é um monumento da arquitetura moderna. Construída em 1934, entre a Igreja da Sé e a Casa da Câmara, foi 
implantada no alto da colina escolhida para fundação da cidade. A obra, com formato de um prisma retangular 
branco, é elevada da base por pilotis, tem duas de suas fachadas cegas e as demais vedadas por cobogós.  
(SERRAGLIO, 2018). 
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profanas e sagradas, como o carnaval e as procissões. Segundo Barreto e Milet (2010), o valor 

cultural está relacionado à permanência dos testemunhos do passado, a exemplo dos patrimônios 

imateriais transmitidos por gerações, do sentimento de pertença dos moradores e da relação afetiva 

dos frequentadores com o sítio, resultante da configuração espacial e participação social. 

Sobre a significância cultural de Olinda, trata-se dos modos como os distintos 
grupos de moradores ou usuários atribuem significados à própria estrutura do Sítio, 
seus usos e registros, ou seja, à base material ou imaterial. Pode ser entendida 
como uma qualificação atribuída ao bem em determinado período histórico e/ou 
por um grupo social específico ou estar a ele associada (BARRETO; MILET, 2010, p. 
17). 

Tais valores têm sido reconhecidos por diferentes órgãos de proteção – nas esferas 

internacional, federal, estadual e municipal – desde a década de 1930, quando as primeiras 

iniciativas foram tomadas, no sentido de salvaguardar as características do seu traçado urbano, 

paisagem e conjunto arquitetônico, além dos bens imateriais. Milet (1995) ressalta que a primeira 

política de preservação aconteceu no ano 1938, quando o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) resguardou treze monumentos representativos de arquitetura barroca do Brasil 

Colônia em Olinda, através da figura jurídica do tombamento. A partir do tombamento até o início da 

década de 1960, o órgão de proteção dedicou-se aos trabalhos de conservação e/ou restauração 

desses monumentos. Já entre o final dos anos de 1960 e o início de 1970, as ações foram voltadas 

para valorização do acervo de Olinda e para a criação de um sistema municipal de proteção deste 

patrimônio. 

Milet (1995) destaca que as primeiras mudanças de postura conceitual acerca da gestão do 

patrimônio ocorreram em 1967, com a visita de Michel Parent, técnico da UNESCO. Essa visita foi 

uma iniciativa do SPHAN, que tinha por objetivo a elaboração de uma política de salvaguarda que 

preservasse os valores arquitetônicos, urbanísticos e, especialmente, paisagísticos do sítio diante de 

um processo de renovação urbana. Barreto e Piccolo (2012) afirmam que em 1968 o Sítio Histórico 

de Olinda, que já possuía monumentos tombados individualmente pelo SPHAN, recebeu proteção 

federal como acervo arquitetônico e urbanístico. Nesse mesmo ano, foi definida a poligonal de 

proteção do Centro Histórico de Olinda, a partir do relatório elaborado por Michel Parent, que 

sugere o tombamento da colina correspondente ao núcleo histórico, a oferta de infraestrutura 

necessária para acolhimento de turistas e elaboração de plano urbanístico, que integrasse a 

preservação e o crescimento urbano (MILET, 1995). 

A gestão do sítio, a partir da década de 1970, tomando como referência doutrinas 

internacionais de salvaguarda, tinha como diretriz a preservação de monumentos e sítios históricos 
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para promover o turismo e o lazer cultural. Além disso, fez-se necessário a descentralização de 

questões técnicas e políticas, a fim de compatibilizar os interesses entre preservação e 

transformação do território, através do planejamento urbano (BARRETO; PICCOLO, 2012). 

Nesse sentido, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), em articulação com o 

SPHAN, coordenou a elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) em Olinda, no 

ano de 1972, que orientava o planejamento municipal, equilibrando os princípios de conservação e 

desenvolvimento (MILET, 1995, BARRETO; PICCOLO, 2012).  

As propostas do PDLI foram transformadas em Legislação Básica Urbanística e, desde então, 

os instrumentos de proteção passaram a integrar os instrumentos urbanísticos (MILET, 1995). O PDLI 

marcou o início da participação do poder municipal na gestão de preservação do sítio, através do 

mapeamento e zoneamento funcional da poligonal antiga do território – que difere das outras áreas 

pelo seu valor histórico, paisagístico e cultural – propondo usos cívico, administrativo, turístico, 

cultural e habitacional, a fim de garantir o desenvolvimento econômico (BARRETO; PICCOLO, 2012). 

Milet (1995, p. 69) cita outros aspectos da legislação, como o estabelecimento de “[...] regras para o 

disciplinamento e construção de novas obras ou de reformas, recomendações de preservação no 

tocante à cor, proporções, escala, volumetria, e ainda índices urbanísticos tais como: taxas de 

ocupação, gabarito, áreas non aedificandi e zoneamento de usos”. 

Concomitantemente à implantação do PDLI, outros programas e projetos nacionais foram 

desenvolvidos com o objetivo de revitalizar e recuperar sítios históricos, como o Programa de 

Cidades Históricas, em 1973, o Projeto Cura e o Plano de Desenvolvimento Integrado, ambos em 

1976 (BARRETO; PICCOLO, 2012). Na esfera estadual, destaca-se a criação de dois importantes 

órgãos no final da década de 1970, a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Recife (FIDEM/RMR) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), a 

primeira era responsável pela gestão da região metropolitana e a segunda pela preservação e obras 

de recuperação do patrimônio (MILET, 1995). 

Segundo Milet (1995), entre as ações desenvolvidas pela FIDEM/RMR está a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Integrado (1976), do Plano de Preservação dos Sítios Históricos da Região 

Metropolitana do Recife (PPSH/RMR) de 1978, e do Plano de Organização Territorial da Região 

Metropolitana do Recife (POT/RMR) de 1982, planos estes que tinham como objetivo transformar o 

município de Olinda em centro de lazer e turismo, deixando de ter apenas a função de cidade 

dormitório. A FUNDARPE, por sua vez, operacionalizou o Programa Integrado de Reconstrução de 
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Cidades Históricas do Nordeste, em 1973, criado por um grupo interministerial do governo federal, 

que tinha a intenção de elaborar estudos sobre o Patrimônio Histórico e Artístico do Nordeste e, 

assim, captar recursos para restauração de monumentos e sítios históricos. 

Um importante marco na gestão municipal foi a criação e operacionalização integrada do 

Sistema de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, em 1979, composto por um órgão deliberativo 

de ordem político institucional, um órgão técnico de apoio e execução, um suporte financeiro e um 

mecanismo jurídico institucional, representados respectivamente pelo Conselho de Preservação, a 

Fundação Centro de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, o Fundo de Preservação e o instituto 

de Tombamento municipal (MILET, 1995, BARRETO; PICCOLO, 2012). 

Barreto e Piccolo (2012) ressaltam a importância da implementação das inúmeras ações 

técnicas, políticas e normativas no Sítio Histórico de Olinda, que foram iniciadas na década de 1970 e 

seguiram pelos anos de 1980. Foi nesse período que o sítio recebeu os títulos de Monumento 

Nacional, em 1980, e o de Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade, pela UNESCO em 1982, 

quando foi incluída na lista de Cidades Patrimônio Mundial (figura 43).  

Figura 43: Boletim próMemória do SPHAN anunciando Olinda como Patrimônio da Humanidade 

 
Fonte: Boletim SPHAN/Pró-Memória, 1982. 
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Também na década de 1980, marcada pela experiência municipal de proteção, foi executado 

o Projeto Piloto de Olinda e criada a Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta (SODECA), uma 

associação de moradores que tinha como causa a preservação do sítio histórico (MILET, 1995). 

[...] Para os moradores a política patrimonial implementada, visando a restauração 
e valorização do Centro Histórico e o desenvolvimento de atividades turísticas, 
significou perda de qualidade de vida. De fato, esta política foi responsável pela 
substituição do uso residencial, da população tradicional, e dos hábitos e costumes 
da “cidade dormitório”. Bares, restaurantes e antiquários ocuparam antigas 
residências; ruas e praças foram ocupadas por automóveis. (MILET, 1995, p. 71) 

Tais mudanças na dinâmica do uso do núcleo histórico de Olinda implicaram em conflitos 

constantes entre os moradores e os demais usuários do território, pois esta realidade não se 

adequava as características espaciais de ruas e ladeiras estreitas.  Nesse sentido, a SODECA, criada 

em 1984 e que tinha inicialmente o objetivo de promover ações de proteção do carnaval tradicional 

que ocorria no sítio histórico, conseguiu, em 1987, a interdição federal da circulação de veículos 

pesados e do trânsito indisciplinado, considerando a Poligonal de Preservação Rigorosa do Centro 

Histórico de Olinda, a fim de preservar o conjunto arquitetônico e urbanístico (BARRETO; PICCOLO, 

2012). 

O final dos anos de 1980 foi marcado por uma crise nos investimentos em ações de 

conservação do patrimônio, especialmente com o fim do Fundo de Preservação. Desta forma, quase 

a totalidade das iniciativas de recuperação e requalificação do sítio histórico passa a depender da 

municipalidade. Por falta de recursos, o munícipio buscou investimento privado, a exemplo de alguns 

proprietários de imóveis, empresários e produtores culturais (BARRETO; PICCOLO, 2012).  

Milet (1995) destaca o desmonte do sistema de preservação entre os anos de 1988 e 1995, 

quando as atribuições da Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda (FCPSHO) 

foram reduzidas, a partir da criação da Fundação de Cultura e Esportes de Olinda (FCEO), em 1989, e 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET), em 1992. Já em 1995, uma reforma 

administrativa extinguiu a FCPSHO, a FCEO e a SEDET, e criou a Secretaria do Patrimônio Cultural e 

Turismo de Olinda, que integrava os três órgãos extintos, com objetivo de desenvolver ações 

voltadas para o patrimônio cultural e o turismo. 

Segundo Barreto e Piccolo (2012), a partir dos anos de 1990, o Ministério da Cultura e o 

Governo do Estado de Pernambuco criaram “programas alternativos de preservação do patrimônio 

com financiamento, como foi o caso do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 
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(PRODETUR), do Programa Monumenta - Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Lei 

Rouanet”.  

Mudanças políticas e administrativas provocam descontinuidade nas ações, prejudicando o 

sucesso das iniciativas, algumas, inclusive, não são concluídas, a exemplo da rota acessível que não 

foi executada em sua totalidade. Alterações no quadro de servidores dos órgãos competentes 

também promove a perda do conhecimento acumulado através das experiências desenvolvidas. 

3.2.1. A Rota Acessível 

Buscando atender a Instrução Normativa nº 1 do IPHAN (2003), a Lei Federal nº 10.098 

(BRASIL, 2000) e a NBR 9050 (ABNT, 2004) – versão da norma vigente no período –, um dos 

municípios brasileiros pioneiros a propor soluções para implantação de acessibilidade foi Olinda, 

através do Plano de Acessibilidade do Sítio Histórico (figura 44). Seu sítio histórico é composto por 

um conjunto arquitetônico rico, com exemplares dos séculos XVI ao XX e traçado urbano original do 

século XVI. Sua área correspondente à cidade alta e seu entorno imediato, mais precisamente 

definido por um polígono de tombamento (1968), equivale a uma área de 1,2 km². 

O plano foi elaborado em 2004 pela Prefeitura Municipal de Olinda, com consultorias do 

CREA-PE e IPHAN-PE, e contempla rotas definidas de acordo com a ordem de relevância cultural e de 

fluxo de visitantes, a densidade populacional e serviços oferecidos na área (LIRA, 2009).  

O Plano de Acessibilidade sugere duas rotas prioritárias, a Rota São Bento e a Rota da Sé, ao 

longo das quais foram identificadas as principais edificações de uso público e de interesse histórico 

que devem receber intervenções e adequação para fruição de pessoas com deficiência física e 

mobilidade reduzida (LIRA, 2009). No entanto, somente em 2008 a primeira rota foi executada, a 

Rota São Bento. 

Durante as visitas exploratórias, verificou-se que apenas a Rua Prudente de Morais e o 

entorno da Praça do Carmo, inseridas na Rota São Bento, possuem algum nível de acessibilidade e 

sinalização. Os outros trechos, correspondentes a Rota São Bento Secundária, Rota Sé, Rota Sé 

Secundária e Rota Complementar, não possuem acessibilidade, apenas placas de sinalização. A Rua 

Henrique Dias, considerada Rota Complementar, não possui sequer sinalização. O percurso entre 

Igreja N. S. Graça e Igreja da Misericórdia, embora tenha sido requalificado, não há rota acessível. 
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Figura 44: Mapa do Plano de Acessibilidade do Sítio Histórico de Olinda 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Olinda, adaptado por Lira, 2009. 

Na figura 45, observa-se a requalificação na Praça do Carmo, na qual faixas de circulação 

livres e niveladas, com revestimento antiderrapante, foram criadas, em contraste ao piso em pedra 

portuguesa existente previamente. As faixas de travessia nas vias adjacentes foram elevadas e as 

pedras de pavimentação foram repostas, de forma a eliminar desníveis e evitar trepidação.  

O piso tátil da praça, no entanto, foi instalado fora de conformidade com a norma vigente. 

Além de estar na extremidade da faixa livre de circulação, sem o piso liso adjacente, foi utilizado 

apenas o piso direcional. Como pode ser visto na figura 46, não há piso tátil de alerta, sinalizando a 

existência de uma placa. 
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Figura 45: Praça do Carmo, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 46: Sinalização na Pç. do Carmo, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Outro trecho que apresenta soluções de acessibilidade é a Rua Prudente de Morais, 

localizada na Rota São Bento. As calçadas foram alargadas e niveladas, as esquinas foram rebaixadas, 

e o mobiliário urbano (postes de iluminação, balizadores, sinalizações etc.) e as rampas de acesso 

foram alinhadas em uma faixa de serviço, conforme figuras 47, 48 e 49. 

Figura 47: Rota Acessível na Rua Prudente de Morais, Olinda 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 48: Rebaixamento da calçada  na esquina 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 49: Faixas de acesso e circulação livre na calçada 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Diferente da Rua Prudente de Morais, o trecho entre a Igreja N. S. da Graça e a Catedral da 

Sé possui inúmeras barreiras arquitetônicas, distribuídas em calçadas estreitas (figura 50). O entorno 

imediato da Catedral, entretanto, foi requalificado e teve seu passeio nivelado, a travessia foi 

elevada e teve sua pavimentação substituída, deixando-a mais plana e sem trepidações durante 

circulação (figuras 51 e 52). 

Figura 50: Barreiras arquitetônicas na calçada, Alto da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 51: Entorno da Catedral da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 52: Faixa de travessia entre Catedral e Alto da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Com recursos do PAC Cidades Históricas, Programa de Aceleração do Crescimento do 

Governo Federal, foi realizada a obra de “Requalificação e Reintegração do Conjunto Arquitetônico: 

Convento, Adro e Largo do Cruzeiro” e implementação de “Acessibilidade e Sinalização Turística”, na 

área entre a rua e a travessa de São Francisco, concluída em 2018 (figuras 53 e 54). 

Figura 53: Imagem panorâmica do Adro do Convento de São Francisco ao Cruzeiro, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 54: Adro do Convento de São Francisco, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Embora as placas com informações sobre o projeto informassem que a acessibilidade seria 

contemplada na obra – e, de fato, foi sob alguns aspectos – verifica-se que há inadequações neste 

quesito.  

Na figura 55, destaca-se a presença de grelha metálica, com largas aberturas, próxima a 

sinalização com informações sobre a história do Convento de São Francisco de Olinda. O 

espaçamento da grelha pode impedir a aproximação de pessoas com deficiência e provocar 

acidentes, como, por exemplo, prendendo a bengala, muletas ou cadeira de rodas.  

Um problema semelhante ao encontrado na Praça do Carmo pode ser observado no Adro do 

Convento, onde o piso tátil não alerta ou direciona o visitante à placa de sinalização. Além disso, não 

foi inserida qualquer solução para superação dos desníveis na entrada do convento (figura 56). 

Figura 55: Grelha metálica próxima a sinalização, Largo do 
Cruzeiro 

 

Fonte: Autora, 2019.  

Figura 56: Desnível no acesso e piso tátil desconectado da 
sinalização, Adro do Convento  

 

Fonte: Autora, 2019. 

Em toda a poligonal visitada, foram encontradas calçadas com circulação obstruída. 

Mobiliários urbanos, lixo, mau estado de conservação e uso de mesas e cadeias, são algumas das 

barreiras encontradas. Paradoxalmente, pontos que deveriam ser acessíveis, como a Rota de 

Pedestres e a Casa do Turista, não permitem a passagem de pessoas. 
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Na figura 57, percebe-se que, além do lixo, a própria sinalização da rota de pedestre é uma 

barreira arquitetônica impeditiva para circulação de pessoas com ou sem deficiência. Da mesma 

forma, a calçada estreita da Casa do Turista, figura 58, possui pelo menos 6 postes de iluminação e 

sinalização.  

Figura 57: Sinalização de Rota de Pedestres na Rua 13 de 
Maio, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 58: Casa do Turista na Ladeira da Misericórdia, 
Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

A Casa do Artista está localizada na esquina entre a Rua Prudente de Morais e a Ladeira da 

Misericórdia, no entanto, suas calçadas não foram adequadas durante a requalificação da Rota São 

Bento. As melhorias na Rua Prudente de Morais foram interrompidas na quadra anterior, calçada 

oposta à Casa do Artista. 

A falta de conexão entre as obras de intervenção, especialmente as voltadas para 

acessibilidade, são percebidas em vários trechos do centro histórico. Um exemplo de solução pontual 

é na Igreja do Bonfim, seu acesso foi adaptado, com construção de rampas e substituição de 

revestimento e nivelamento da calçada, mas não possui ligação acessível com as calçadas vizinhas 

(figuras 59 e 60). A calçada localizada na Rua do Bonfim é praticamente inexistente e a calçada da 

edificação vizinha, na Travessa do Bonfim, possui quatro degraus para superar o desnível. 
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Figura 59: Rua e Igreja do Bonfim, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 60: Igreja e Travessa do Bonfim, Olinda  

 

Fonte: Autora, 2019. 

Verifica-se a intenção de tornar o centro histórico de Olinda mais inclusivo, acolhendo 

diferentes públicos, no entanto, ainda se observam problemas recorrentes e de fácil resolução. O 

nivelamento e alargamento dos passeios, alinhamento dos mobiliários urbanos em faixas de serviço, 

instalação de rampas reversíveis e sinalização adequada podem ampliar a diversidade de turistas e 

melhorar a apropriação dos espaços por visitantes, moradores e trabalhadores locais. 

3.2.2. A sinalização existente 

A sinalização é item fundamental para alcançar a acessibilidade, seja para comunicar ou para 

orientar o indivíduo no espaço. Nesse sentido, foram identificadas e registradas em fichas (Apêndice 

A) a sinalização existente nas vias incluídas no plano de acessibilidade de Olinda, conforme figura 61. 

No total, 84 placas de sinalização foram catalogadas entre os dias 26 e 27 de dezembro de 

2019. As informações sobre tipo, estado de conservação, material e classificação foram tabuladas e 

os gráficos gerados e as imagens serão apresentados a seguir. As fotografias registradas durante 

cadastramento das placas de sinalização foram comparadas com imagens de outras visitas, realizadas 

em junho de 2019 e julho de 2020. 
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Figura 61: Rotas propostas no Plano de Acessibilidade, Olinda 

 

Fonte: Google Earth (2020) adaptado pela autora, 2020. 

Tipo: 

A primeira informação registrada diz respeito ao tipo de sinalização e poderia ser identificada 

como: Sonora, Visual, Tátil ou Mista, quando possuía mais de um recurso. No caso de Olinda, 84% 

das placas são apenas visuais; enquanto 16% possuem, também, informação tátil (figura 62). 

Figura 62: Gráfico sobre o tipo de sinalização identificada, Olinda 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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As placas registradas como “visual e tátil” são semelhantes às demonstradas nas figuras 63 e 

64, que seguem o padrão Iphan/Unesco e possuem uma informação em braile na parte inferior da 

placa, identificando o monumento ou edificação. 

Figura 63: Placa de Sinalização do Arquivo Público Municipal 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 64: Detalhe em braile na placa de sinalização 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Não há, portanto, registro de mapas ou maquetes táteis dentro do perímetro estudado, o 

que contribuiria para autonomia de pessoas com deficiência visual. Observou-se também, como dito 

anteriormente, que a sinalização em piso tátil não direciona ou destaca a existência destas placas. 

Estado de conservação: 

O segundo item preenchido na ficha trata-se do estado de conservação da placa de 

sinalização, podendo ser identificada como: 

 Bom: está conservada e permite a compreensão de suas informações; 

 Regular: precisa de reparos para melhorar a legibilidade; 

 Ruim: degradada e já não é possível identificar a mensagem transmitida. 

Tomando como referência estes parâmetros, concluiu-se que a maior parte das placas 

identificadas está em bom estado de conservação, 61% do total. A parcela que precisa de reparos 

equivale a 21% e 18% encontram-se ilegíveis (figura 65). 

Ao analisar a relação entre estado de conservação e material, verificou-se que as placas 

metálicas e as metálicas com pintura automotiva possuem melhores condições de legibilidade. Outro 

aspecto que contribui é a altura, pois as placas com difícil acesso são menos vandalizadas. 
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Figura 65: Gráfico sobre o estado de conservação das placas, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Na figura 66, verifica-se o avanço no estágio de degradação da placa localizada na Praça do 

Carmo. Em junho de 2019, já havia sinais de vandalismo e desgaste do material, e, durante o 

cadastramento das placas em dezembro do mesmo ano, não era mais possível ter acesso a qualquer 

informação. Esta placa, especificamente, apresentava o mapa de Olinda, com a marcação dos 

principais monumentos históricos e indicação das rotas acessíveis. 

Figura 66: Avanço na degradação da sinalização na Praça do Carmo, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Assim como na praça, a sinalização existente em frente à Igreja do Carmo encontrava-se em 

estágio avançado de degradação, devido ao desgaste do material exposto às intempéries e agravada 

pela ação de vandalismo (figuras 67 e 68). 

Figura 67: Igreja do Carmo, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019.  

Figura 68: Sinalização degradada em frente à Igreja do Carmo 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Material: 

O gráfico abaixo ilustra a diversidade de materiais encontrados e a predominância no uso de 

placas metálicas revestidas com pintura automotiva e com adesivo, seguindo as especificações 

sugeridas pelo Iphan (2014) (figura 69). 

Figura 69: Gráfico sobre os materiais utilizados na sinalização, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Ao contrário das placas metálicas revestidas com material adesivo, figuras 70 e 71, 

especificado no manual “Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil: orientações técnicas para 

aplicação” do Iphan (2013) como películas opacas autoadesivas da 3M, as placas em materiais 

metálicos apresentam melhores condições de conservação (figuras 72 e 73). 

Figura 70: Sinalização em frente ao Mosteiro de São Bento, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Figura 71: Detalhe do material da sinalização 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Figura 72: Placa metálica, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Figura 73: Placa de Patrimônio Cultural da Humanidade, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2020. 
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O segundo material mais utilizado nas placas de sinalização é o de pintura automotiva sobre 

placa metálica, como exemplificada na figura 74, localizada ao lado da Igreja da Misericórdia. Este é 

também o material que apresentou melhor desempenho no que se refere à preservação, quando 

exposto às ações das intempéries. 

Figura 74: Placa metálica com pintura automotiva 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Uma única placa de sinalização em pedra foi identificada no muro da Igreja da Misericórdia, 

mencionando a invasão holandesa em 1630, que resultou no arruinamento do conjunto 

arquitetônico (figuras 75 e 76). 

Ainda que seja um material resistente, a leitura das informações contidas na placa fica 

prejudicada por causa da ausência de limpeza e manutenção. 
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Figura 75: Igreja da Misericórdia, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 76: Placa de sinalização em pedra 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Classificação: 

As placas encontradas foram classificadas em: direcional, de identificação, de orientação, 

informacional, regulatória, de advertência ou de emergência. Nos casos em que a placa cumpria mais 

de uma função, era marcada aquela que fosse predominante. 

Após tabulação dos resultados, constatou-se que as placas são 46% de identificação e 31% 

informacional (figura 77). Estas esclarecem para o visitante, sobretudo os que não possuem 

deficiência visual, o local onde ele está, no caso das placas de identificação, e algumas trazem 

informações sobre a história dos monumentos e edificações (figuras 78 e 79). 

As placas de sinalização que contribuem para orientação espacial, compreensão do contexto 

urbano e circulação dos visitantes, são encontras em pequeno número: 12% são placas de orientação 

e 10% direcional. 
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Figura 77: Gráfico sobre a classificação da sinalização existe, Olinda 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Figura 78: Placa informacional sobre obra de requalificação 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 79: Placa informacional sobre histórica do convento 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Um exemplo de placa de orientação era a existente na Praça do Carmo, que foi 

completamente danificada e perdeu sua função. As fotos tiradas em junho de 2019, figura 80, 

demonstram detalhes das informações disponíveis: mapa do centro histórico de Olinda, sistema 

viário, localização do observador (você está aqui), rota acessível e monumentos tombados. 
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Figura 80: Placa de orientação na Praça do Carmo 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

3.2.3. Os signos de Olinda  

Os mapas mentais, elaborados pelos voluntários e apresentados na figura 80, apontam a 

recorrência de alguns elementos referenciais da paisagem, como: 

a) Vias: as vias de acesso e as principais ruas do centro histórico de Olinda aparecem nos 

quatro desenhos; 

b) Limites: em um dos desenhos, o mar aparece como limite natural da paisagem (mapa 1, 

figura 81); 

c) Marcos: as igrejas, em destaque nos desenhos, são elementos relevantes na percepção 

ambienta e destaca-se na representação dos quatro mapas; a ponte sobre o rio Beberibe 

também é indicada nos mapas 3 e 4. 

Outro aspecto recorrente é a forma orgânica do traçado urbano, verificada nos mapas 

mentais. Os elementos identificados nos desenhos elaborados pelos voluntários foram mapeados, 

também, a partir da análise de imagens aéreas, mapas e fotografias. 

Na figura 82, estão sinalizados alguns limites existentes no centro histórico, como o mar, o 

Rio Beberibe e o Horto D’el Rey. Devido à topografia acidentada, o mar, especialmente, é visto de 

vários pontos da cidade e serve como referência espacial. 
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Figura 81: Mapas mentais do centro histórico de Olinda 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, com desenhos realizados por voluntários. 

Figura 82: Exemplos de limites identificados no centro histórico de Olinda 

 

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019. 
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O desenho do traçado urbano, as praças, os adros e os largos são alguns dos pontos nodais 

que mais se destacam na paisagem (figura 83). Um desses pontos nodais mais conhecidos de Olinda, 

chama-se “Quatro Cantos”, inspiração para música e local de encontro de foliões no famoso carnaval 

olindense. 

Figura 83: Exemplos de pontos nodais identificados no centro histórico de Olinda 

 
Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019. 

A topografia e a forma urbana da cidade, que gera o efeito de alargamento em diversos 

pontos, especialmente nas praças e adros, faz com que alguns elementos se destaquem e sirvam 

como marcos na paisagem, por exemplo: Igreja do Carmo (figura 84), Igreja de São Pedro Mártir de 

Verona (figura 84), Igreja da Sé (figura 85) e Caixa D’Água de Olinda (figura 86). 

Figura 84: Marcos na paisagem de Olinda, vista do Alto da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 85: Catedral da Sé em destaque na paisagem 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 86: Caixa D'Água de Olinda em destaque na paisagem 

 

Fonte: Autora, 2019. 

As formas curvas das ruas de Olinda provocam efeitos topológicos e perspectivos. Ao passo 

que o indivíduo se desloca pelo centro histórico, novos visuais são formados e importantes 

monumentos surgem na paisagem. 
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3.3. SÍTIO HISTÓRICO DE SALVADOR 

O segundo sítio histórico estudado localiza-se na primeira cidade e sede do Governo Geral do 

Brasil, Salvador. Até 1549, quando foi fundada, existiam apenas vilas no território brasileiro, a 

exemplo de Olinda, elevada à vila em 1537. 

A escolha do local para implantação da cidade do Salvador foi uma decisão estratégica. Para 

melhor controle da maior colônia, foram definidas diretrizes como “situar-se num ponto estratégico, 

de onde se possa controlar toa a extensão do litoral, e, ao mesmo tempo, deve estar bem protegida 

de possíveis ataques dos índios e de estrangeiros, por terra ou por mar” (PINHEIRO, 2011, p. 175). 

A posição geográfica da cidade em relação ao território colonizado e seu potencial para 

porto, contribuíram para que fosse parada obrigatória de embarcações oriundas de outros pontos do 

Brasil e passagem para colônias portuguesas em outros continentes, África e Ásia. 

Segundo Pinheiro (2011), o traçado do núcleo central foi projetado em quadrícula, com ruas 

ortogonais, adaptando-se ao revelo acidentado. Em seu entorno, ruas, becos e vielas, abandonavam 

a regularidade do traçado e adequavam-se a topografia acidentada. 

Gabriel Soares de Sousa (Tratado descritivo do Brasil em 1587) descreve a cidade 
do Salvador de 1583/84 com duas praças, a da Casa dos Governadores e a do 
Terreiro de Jesus, e três ruas que as ligavam à Igreja da Sé, continuando-se até o 
Terreiro. A que se estendia à direita alcançava o Mosteiro de São Bento em 
construção. Nesse conjunto estreito ficava a cidade. (TAVARES, 2008, p. 121) 

Além do traçado regular, evidenciado nas plantas e ilustrações do século XVII (figuras 87 e 

88), outra característica marcante da capital foi a divisão em dois planos, definida a partir da falha 

geológica existente. Na parte superior, conhecida como Cidade Alta, encontravam-se os centros 

administrativo, político e religioso; na parte inferior, no nível do mar e próximo a baía, ficava a 

Cidade Baixa, onde localizavam-se o porto e os armazéns. 

O centro e o porto de Salvador consolidaram, desde sua fundação, em meados do 
século XVI, uma centralidade que não delimitava a mancha urbanizada da cidade, 
senão que se estendia por uma vasta área insular e costeira da Baía de Todos-os-
Santos, o Recôncavo. A baía, ao invés de separar, ligava a cidade às ilhas, aos 
engenhos e às vilas isoladas, onde se produzia a riqueza que era exportada por seu 
porto para Portugal, África e Índia. (AZEVEDO, 2011, p. 24) 

A Cidade Baixa, porta de entrada e saída de mercadorias e importante centro comercial, teve 

a sua faixa de terra adjacente à montanha ampliada no século XIX, a partir de aterros que avançavam 

em relação ao mar da Baía de Todos-os-Santos. Essa ampliação, entretanto, não impactou o 
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movimento intenso de comerciantes e trabalhadores, que circulavam entre os planos através das 

ladeiras, do elevador e dos planos-inclinados (PINHEIRO, 2011). 

Figura 87: Planta da Cidade do Salvador - 1605 

 

Fonte: João Teixeira Albernaz22 

Figura 88: Ilustração "Urbs Salvador", do século XVII 

 

Fonte: John Ogilby.23 
 

22 Planta da cidade do Salvador no início do século XVII, elaborado por João Teixeira Albernaz e 
publicado inicialmente no Livro que dá Razão ao Estado do Brasil, de 1612 ou anterior. O mapa e a informação 
estão disponíveis no Guia Geográfico - Cidade do Salvador. Disponível em http://www.cidade-
salvador.com/seculo17/inicio-seculo17.htm. Acesso em 14 nov. 2021 
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Para Pinheiro (2011), ainda que a reforma urbana mais importante tenha ocorrido entre 

1912 e 191624, o processo de modernização de Salvador teve início no século XIX, diante da 

necessidade de estruturar e ampliar sua área, aumentar a quantidade de habitações para população 

que crescia, melhorar a salubridade e erradicar epidemias, implantar meios de transporte e serviços 

urbanos, facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Neste sentido, mais do que uma 

preocupação estética, havia uma atenção a aspectos como salubridade, setorização e fluidez. 

A fim de garantir a preservação do Largo do Pelourinho e seu entorno imediato, vários 

monumentos do centro histórico foram tombados como patrimônio nacional, no período entre 1938 

e 1945. Anos depois, em 1952, o Iphan realizou o tombamento de diversos conjuntos arquitetônicos 

e paisagísticos, formados por espaços urbanos, como ruas e praças; e, entre esses conjuntos, está o 

perímetro da Sé e do Passo25. 

Desde os anos de 1960, o Centro Histórico de Salvador tem sido objeto de diversos 

programas, políticas públicas, planos e projetos de preservação e valorização do patrimônio cultural; 

grande parte voltada para o perímetro tombado, que contempla a região do Pelourinho e Terreiro de 

Jesus. Pinheiro (2011) destaca que a priorização dessa área se dava pela importância histórica 

paisagística, pelo interesse turístico e pelo avançado estado de deterioração. O tombamento do 

conjunto não impediu a degradação do centro histórico, intensificada pela expansão e valorização de 

outros trechos da cidade, que fez esta região perder a dinamicidade. 

Na década de 1960, as ações realizadas pelo Estado, com financiamento federal, visavam a 

recuperação de imóveis isolados na região da Cidade Alta. Na década seguinte, 1970, o foco da 

 

23 Ilustração de Salvador, provavelmente entre 1640 e 1641, conhecida como Urbs Salvador, publicada 
em 1671, como parte da obra De Nieuwe en Onbekende Weereld: Of Beschryving van America en ’t Zuid-land, 
do holandês Arnoldus Montanus, páginas 554 e 555, colorizada por John Ogilby. A ilustração, de domínio 
público, e as informações estão disponíveis no Guia Geográfico da Bahia. Disponível em http://www.bahia-
turismo.com/salvador/seculo-17.htm. Acesso em 14 nov. 2021 

24 “A reforma urbana do período 1912-1916 realiza-se no Centro, um espaço densamente povoado, 
dividido em duas partes, com características e paisagens distintas. Também são dois os tipos de intervenção na 
cidade, objetivando introduzi a modernidade dentro de seus limites. Se a Cidade Baixa ganha terreno ao mar e 
constrói uma nova urbanização, a Cidade Alta inaugura largas avenidas, numa tentativa de romper com seu 
passado.” (PINHEIRO, 2011, p. 213) 

25 “(…) Perímetro da Sé e do Passo: praças Anchieta, José Alencar, Quinze de Novembro, dos Quinze 
Mistérios, e Barão do Triunfo; trechos das ruas Silva Jardim, Doze de Outubro, Joaquim Távora, e Silva Jardim; 
ruas Monte Alegre, Inácio Acióli, Santa Isabel, Moniz Barreto, Frei Vicente, Gregório de Matos, Ângelo Ferraz, 
Padre Agostinho Gomes, Eduardo Carizé, João de Brito, Custódio de Melo, Luís Viana, Ribeiro dos Santos e 
Alfredo Brito”. Conjuntos Arquitetônicos e Paisagísticos Tombados - Salvador (BA) disponível no site do IPHAN. 
Disponível em:  http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1681/. Acesso em 14 nov. 2021. 
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Fundação Pelourinho – atual Instituto do Patrimônio Artísitico e Cultural da Bahia (IPAC) – foi o 

Pelourinho, com obras de saneamento e ações de reeducação da população residente, que havia 

transformado os casarões – antigas residências da classe alta, latifundiários e clero – em cortiços. 

Tais ações, de caráter econômico e social, representavam uma pequena parcela em relação às ações 

de incentivo ao turismo e atividades terciárias na região (PINHEIRO, 2011).Nesse período, foi 

desenvolvido um Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Salvador, que não contemplava 

em seus projetos a área tombada do Centro Histórico de Salvador (CHS). O CHS, por sua vez, possuía 

um plano específico, elaborado pela Fundação Pelourinho e denominado Plano Diretor do 

Pelourinho (PLANDIP). 

Observando as intervenções realizadas no Centro Antigo de Salvador desde a segunda 

metade do século XX, Souza (2010) identifica em três momentos distintos: 

1º Momento: segue até o final da década de 1980, neste período as ações focaram no 

tombamento e recuperação de imóveis históricos de uso institucional. Em 1984, a área foi inscrita no 

Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, e em 5 de dezembro de 1985, sua inscrição 

na Lista do Patrimônio Mundial foi ratificada pela Unesco, reconhecida como Patrimônio Cultural da 

Humanidade (Figura 89). 

Figura 89: Poligonais de proteção, tombamento e reconhecimento do CHS 

 
Fonte: BAHIA, 2010. 
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A década de 1980 também foi marcada pela expansão da cidade e o crescimento de novos 

centros comerciais e administrativos, o que resultou na decadência do centro tradicional, 

transformando-o em área residencial e comercial para  classes de baixa renda. Houve, então, uma 

tentativa de implantação de programas habitacionais do Banco Nacional da Habitação (BNH), 

paralisado, entre outros motivos, pela dificuldade de adaptação dos imóveis unifamiliares em 

multifamiliares 

Em 1986 foi criado Programa Especial de Recuperação e Revitalização dos Sítios Históricos de 

Salvador (PERSH), desenvolvido pela prefeitura municipal com objetivo de recuperar o centro como 

área de trabalho, moradia e lazer, favorecendo a preservação do patrimônio arquitetônico, 

urbanístico, paisagístico e cultural. 

2º Momento: tem início na década de 1990, quando o Governo de Estado passa a atuar na 

área do Pelourinho, desenvolvendo projetos de intervenção com ênfase às atividades voltadas ao 

turismo, eventos festivos, musicais e outras atividades de entretenimento. Através do Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e da Companhia de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Salvador, em 1992, o governo baiano iniciou o projeto concebido em sete etapas, 

com objetivo de realizar obras por quarteirões, tendo como diretriz o Plano de Ação Integrada do 

Centro Histórico de Salvador. 

Os principais parâmetros urbanísticos desse plano foram: 
> restauração, aplicada aos imóveis mais importantes; 
> recuperação predial, mantendo a volumetria e fachada, com mudanças nos 
espaços internos; 
> conservação e manutenção dos imóveis em bom estado; 
> construção de equipamentos em áreas vazias e utilização de imóveis em ruínas; 
> agenciamento, urbanização e paisagismo, com a criação de praças no interior das 
quadras; 
> implantação de estacionamentos nas áreas de entorno; 
> melhoria de infraestrutura e remanejamento do tráfego, com fechamento de 
ruas. (SOUZA, 2010, p. 92) 

Souza (2010) destaca que as ações do projeto de revitalização do Pelourinho incentivaram o 

surgimento de lojas, bares e restaurantes, em detrimento do uso habitacional. Os moradores foram 

indenizados por valores muito baixos, impossibilitando a obtenção de outra moradia, e os cortiços 

eliminados sistematicamente. Por não possuir recursos financeiros suficientes, a população passou a 

ocupar prédios fechados e ruínas existentes no entorno da antiga moradia.  
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Outra intervenção deste período, foi a criação de novos espaços públicos, situados nos 

miolos das quadras, a partir da utilização dos quintais das antigas residências, como as praças Tereza 

Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água.   

É importante ressaltar que os pontos comerciais utilizados pela população em geral foram 

esvaziados e, nos anos seguintes, os novos negócios implantados também foram fechados. Por outro 

lado, a área – numa condição de cenário, visto que a população deixou de morar ali – tornou-se um 

dos principais pontos turísticos e visitados do país, traindo visitantes e ocupando hotéis.  

Após anos de desaceleração nos investimentos para execução do plano, que teve as obras de 

seis das sete etapas executadas intensivamente até 1997, a sétima etapa, com participação do 

Programa Monumenta, passa a ter como foco o uso habitacional (SOUZA, 2010). 

3º Momento: as ações de iniciadas nos anos 2000, se caracteriza pela intenção de recuperar 

o uso habitacional, a partir de uma perspectiva preservacionista, com a oferta de atividades mais 

dinâmicas e duradouras. Destaca-se que o Estatuto da Cidade incentiva o uso habitacional de áreas 

centrais esvaziadas, a fim de garantir o direito à moradia e cidades sustentáveis. Souza (2010, p. 95) 

reforça que “uma maior intensidade do uso habitacional em áreas centrais propicia sua melhor 

integração ao ambiente urbano, além de induzir à um maior grau de conservação e segurança, uma 

vez que diminui a ociosidade no uso desses espaços”. 

Desde sua origem, o Centro Histórico de Salvador tem explorado sua vocação para o 

comércio e a prestação de serviços, sendo até os dias atuais uma importante região 

economicamente ativa da capital baiana. Lojas de confecções, artigos populares e eletrodomésticos, 

escolas, bibliotecas, escritórios e consultórios de diferentes especialidades, além dos shoppings 

centers, atraem um grande público, principalmente de classe média e classe média baixa, e 

sustentam o dinamismo da região, que também é impulsionado pela movimentação intensa de 

pessoas na Estação da Lapa, maior estação de transbordo da cidade, oriundas de diferentes zonas e 

municípios da região metropolitana de Salvador (GOTTSCHALL; DAMASCENO; LOBO, 2011).  

[...] Outros equipamentos, como o Fórum Rui Barbosa, a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Bahia, a Biblioteca Central dos Barris, a Câmara dos Vereadores, o 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o Gabinete Português de Leitura, ou 
ainda, os hospitais de grande porte, a exemplo de Santa Isabel e Santa Luzia, em 
Nazaré sem falar nos diversos templos das igrejas católicas, são importantes pontos 
de atração de pessoas para esta região da capital. (GOTTSCHALL; DAMASCENO; 
LOBO, 2011, p. 16-17) 
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Essas atividades somadas ao comércio informal, serviços relacionados ao turismo, 

moradores, trabalhadores e turistas, representam a diversidade de frequentadores do Centro Antigo 

de Salvador (CAS). Lobo (2011) ressalta que a atração de empresas para região impacta em outros 

aspectos importantes para manutenção do sítio histórico, através de estratégias que envolvem, por 

exemplo, a fixação de moradores, a requalificação urbana, inclusive para promoção da 

acessibilidade, a melhoria dos sistemas de transporte e infraestrutura (como drenagem, saneamento 

e iluminação), a valorização da paisagem urbana e de pontos turísticos, além da reabilitação de 

edificações e monumentos históricos. 

A partir da década de 2000, percebe-se um processo de retorno ao CAS e uma consequente 

valorização imobiliária, sobretudo os bairros Santo Antônio e Comércio. Hotéis de luxo têm sido 

instalados em construções históricas, que passam por restauração e intervenção, a exemplo do 

Convento do Carmo, Fera e Fasano, e atraem um novo perfil de frequentadores. 

A implantação desses imponentes equipamentos, tem dinamizado a região – através do uso 

em horários alternativos – e chamado atenção para melhoria da infraestrutura urbana e 

requalificação do entorno imediato, como pavimentação, transporte e iluminação pública. 

3.3.1. A Rota Acessível 

Inspirado na experiência de Olinda e concebido pela Superintendência dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (SUDEF) do Governo do Estado da Bahia, o Projeto Piloto de Acessibilidade para o 

Centro Histórico de Salvador foi elaborado e coordenado pela Secretaria da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos em parceria interinstitucional com o Escritório de Referência do Centro Antigo 

(ERCAS), da Governadoria e a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). O projeto recebeu o apoio do 

IPHAN, Companhia de Desenvolvimento Metropolitano da Bahia (CONDER) e Secretaria de Cultura da 

Bahia, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural da Bahia (IPAC) (BAHIA, 2013). 

O projeto teve como objetivo quebrar o paradigma de que a acessibilidade e a preservação 

do patrimônio são temas conflitantes e reproduzir o modelo em outros trechos do Centro Histórico. 

Para tanto, realizou-se um cadastramento detalhado dos passeios para, posteriormente, elaborar o 

projeto de Rota Acessível, a primeira a ser executada na Bahia. Após a elaboração de propostas e 

reuniões técnicas com os órgãos competentes, o projeto foi aprovado e executado, sua inauguração 

foi realizada em 2013. 
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A rota do plano piloto passa pela Rua Alfredo de Brito, Rua Gregório de Matos, Rua das 

Laranjeiras, Largo do Pelourinho, Cruzeiro de São Francisco e pelo Terreiro de Jesus, além de 

contemplar o acesso a importantes edifícios: Igreja de São Francisco, Igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco, Galeria Solar Ferrão, Museu da Cidade, Fundação Casa de Jorge Amado, Igreja de São 

Pedro dos Clérigos e Igreja de São Domingos (figura 90). 

Entre as soluções adotadas estão o nivelamento e alargamento das calçadas, que passaram 

de 0,50m para 1,20m, implantação de piso tátil de alerta, construção de rampas, instalação de 

corrimãos, rebaixamento das esquinas e criação de faixas de travessias niveladas. 

Figura 90: Rota Acessível do Pelourinho, Salvador 

 

Fonte: BAHIA, 2013.  

Ao circular pela rota acessível do Pelourinho, percebe-se a atenção dada para circulação de 

pessoas em cadeira de rodas ou pessoas com mobilidade reduzida, pois o projeto contemplou 

inserção de rampas, o nivelamento e alargamento das calçadas e, nos pontos de cruzamento de vias, 

o passeio foi rebaixado, para melhorar a travessia deste público (figuras 91, 92, 93 e 94). 
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Figura 91: Rampa cruzando a escadaria em frente 
a Fundação Casa de Jorge Amado 

 

            Fonte: Autora, 2016. 

Figura 92: Faixa de travessia com alargamento e rebaixamento da 
calçada 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Figura 93: Construção de rampa e instalação de corrimão na rota acessível do Pelourinho 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 94: Rebaixamento da calçada do Pelourinho 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Por outro lado, observa-se que não há preocupação com a sinalização voltada para pessoas 

com deficiência, além do piso tátil de alerta existente nas travessias. Apenas uma placa com o mapa 

da rota acessível foi identificada e, ainda assim, está mal localizada e não atende as necessidades de 

pessoas com deficiência visual, visto que a placa não tem informações táteis, em áudio ou braile. 

Desta maneira, muitas pessoas com deficiência que visitam o Centro Histórico não possuem 

conhecimento acerca do percurso mais seguro e acessível. O projeto tem potencial, porém é 

necessário inserir informações para melhor fruição do espaço por parte dos visitantes com 

deficiência. 

Embora possua rebaixamento nas calçadas das esquinas, facilitando a travessia, a 

pavimentação da rua não foi requalificada e encontra-se irregular e escorregadia. Um problema 

recorrente no perímetro estudado é o desnível para acesso as edificações, mesmo nos trechos que 

passaram por intervenção urbana recentemente (figura 95).  
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Figura 95: Desnível no acesso da edificação 

 
Fonte: Autora, 2019. 

A passarela no Largo do Cruzeiro, projetada pelo escritório de Lina Bo Bardi, foi requalificada 

e teve os rejuntes regularizados, reduzindo a trepidação ao circular em cadeira de rodas ou com 

carrinhos de bebê. Na figura 96 é possível observar imagens da Vivência de Acessibilidade, parte da 

oficina realizada no V Enanparq e um detalhe com a diferença de revestimentos. 
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Figura 96: Passarela nivelada no entorno do Cruzeiro de São Francisco 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Também no Largo do Cruzeiro, foi identificado o uso de uma rampa reversível no acesso à 

Federação Espírita do Estado da Bahia (figura 97). Essa solução pode ser replicada em outros trechos, 

onde há desnível no acesso das edificações, sem danificar permanentemente o bem patrimonial e 

deixando claro para o visitante que se trata de uma intervenção recente para promover a inclusão. 
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Figura 97: Rampa removível na entrada da Federação Espírita do Estado da Bahia 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Em diferentes trechos da poligonal analisada, especialmente durante a realização da oficina, 

foram identificadas dificuldades para deslocamento por pessoas com ou sem deficiência, devido as 

condições da pavimentação irregular e pela presença de desnível, sem a existência de rampas 

(figuras 98 e 99). Apenas uma sinalização sobre a rota acessível foi identificada, na fachada lateral da 

Delegacia de Proteção ao Turista, dificultando o acesso à informação sobre as condições de 

acessibilidade e a tomada de decisões para deslocamento por parte das pessoas com deficiência 

(figura 100).  
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Figura 98: Rampa irregular para acesso ao Largo do Cruzeiro 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 99: Desnível no passeio e pavimentação irregular 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 100: Mapa da rota acessível do Pelourinho 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Algumas edificações, localizadas nas ruas inseridas no plano piloto da rota, também 

passaram por intervenção na entrada e no interior, a fim de permitir o acesso de pessoas com 

deficiência  e/ou mobilidade reduzida (figura 101).  
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Figura 101: Rota acessível na Rua Gregório de Matos 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Um grande obstáculo percebido durante as visitas ao Pelourinho é a presença de barreiras 

atitudinais. Com o alargamento e nivelamento das calçadas, muitos comerciantes passaram a expor 

seus produtos nestes espaços e restaurantes se apropriaram para colocar mesas e cadeiras, 

ampliando o número de atendimentos, ações que prejudicam a livre circulação de pessoas (figura 

102). 

Figura 102: Barreiras atitudinais na rota acessível do Pelourinho 

 
Fonte: Autora, 2018. 
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Recentemente o Terreiro de Jesus passou por uma requalificação, inaugurada em 2019 pela 

prefeitura municipal, que não levou em consideração a rota acessível preexistente. Como é possível 

verificar nas figuras 103 e 104, onde havia rampa e faixa de travessia, o piso foi elevado.  

Figura 103: Mudanças no entorno do Terreiro de Jesus 

 
Fonte: Autora, 2019. 

Figura 104: Mudanças no entorno do Terreiro de Jesus 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Para superar os desníveis e permitir a travessia, os cantos (esquinas) da praça do Terreiro de 

Jesus foram rebaixados, conforme demonstrado na figura 105. Essa mudança, entretanto, está 

desconectada das faixas de travessias e desalinhada com as rampas situadas no lado oposto. 

Figura 105: Rebaixamento das esquinas do Terreiro de Jesus 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Desde a inauguração do Plano Piloto de Rota Acessível, em 2013, várias obras de 

requalificação foram executadas, ampliando, inclusive, alguns trechos da rota. Por outro lado, 

algumas intervenções são isoladas e não possuem sinalização.  

3.3.2. A sinalização existente 

Para análise da sinalização existente no Pelourinho, foram preenchidas as fichas elaboradas 

previamente. O percurso realizado para catalogar as sinalizações, teve início no terminal de ônibus, 

situado entre a Rua Chile e Rua das Vassouras, e seguiu pelas ruas contempladas pela rota acessível 

(figura 106)  
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Figura 106: Percurso realizado para cadastro da sinalização, Salvador 

 

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019. 

Foram identificadas 54 placas de sinalização em visita realizada no dia 01 de dezembro de 

2019. As informações das fichas preenchidas, constantes no apêndice B, foram tabuladas e 

analisadas. 

Tipo: 

O primeiro dado observado é que todas as placas de sinalização são do tipo visual (figura 

107). Ou seja, não foi identificado qualquer recurso ou dispositivo de sinalização tátil ou auditiva, o 

que restringe o público contemplado pela informação. 

Figura 107: Gráfico sobre o tipo de sinalização identificada, Salvador 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Estado de conservação: 

Neste quesito, sobre as condições de conservação das placas de sinalização, Salvador 

apresentou um resultado positivo significativo: 74% em bom estado, com boa legibilidade; contra 

17% de ruim e 9% de regular (figura 108). 

Figura 108: Gráfico sobre o estado de conservação da sinalização, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2019. 

 

Como observado nas figuras 109 a 112, os materiais metálicos apresentam bom estado de 

conservação, semelhante ao verificado em Olinda, devido sua resistência as ações do tempo e da 

natureza, e pouca necessidade de manutenção. 

Por outro lado, as placas informativas com dados sobre a obra de restauração e 

requalificação, localizadas na Praça da Sé, encontram-se ilegíveis e com imagens desbotadas, logo, 

poucas informações podem ser compreendidas. 

Um material encontrado com frequência e com bom estado de conservação é a pedra, 

embora, por ter pouco ou nenhum contraste entre texto e fundo, torne-se ilegível. 
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Figura 109: Placa de Sinalização na Praça da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 110:Placa de Sinalização na Praça da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 111: Placa de Sinalização no piso da Praça da Sé 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 112: Placa metálica, Igreja de São Francisco 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Material: 

Após tabulação dos dados registrados nas fichas, verificou-se que o material predominante 

no Pelourinho é o metálico, representando 35,2% do total de placas mapeadas (figura 113).  

Figura 113: Gráfico sobre os materiais utilizados na sinalização, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Além dos materiais já apresentados anteriormente, encontram-se, também, placas de 

sinalização em azulejo (figura 114) e em PVC, do projeto Vivo na Memória (figura 115). Não foi 

identificado, entretanto, qualquer exemplar de placas sugeridas pelos guias de sinalização turística 

(IPHAN, 2001; IPHAN, 2014). 

Figura 114: Sinalização em azulejo, Fundação Casa de Jorge Amado 

 

Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 115: Sinalização em PVC, Projeto Vivo na Memória 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Classificação: 

As placas de sinalização existentes no perímetro analisado são, predominantemente, de 

identificação (26%) e informacional (59%) (figura 116). Apenas 7% do total foi classificado como de 

orientação e corresponde as placas com mapas, da rota ou do centro histórico (figuras 117 e 118). 

Figura 116: Gráfico sobre a classificação das placas de sinalização, Salvador 

 
Fonte: Autora, 2019. 
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Figura 117: Mapa da rota acessível na fachada da Delegacia de Proteção ao Turista 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Figura 118: Mapa do Centro Histórico no Centro de Artesanato do Pelourinho 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Apesar da importância para orientação espacial dos visitantes, as placas com mapas 

encontram-se em locais de pouco acesso em altura elevada, além de estarem desgastadas e com 

pouca legibilidade. 
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As placas direcionais também foram encontradas em pequena quantidade, 4% do total, o 

que não contribui para uma circulação autônoma das pessoas que não conhecem o espaço. Um 

exemplo de placa direcional, encontra-se próxima a Catedral Basílica (figura 119). 

Figura 119: Placa direcional para acesso à Catedral Basílica 

  

Fonte: Autora, 2019. 

3.3.3. Os signos do Pelourinho 

Um elemento marcante na paisagem de Salvador é diferença de topografia entre o Comércio 

e o Centro Histórico, conhecida popularmente por cidade baixa e cidade alta (figura 120). O desnível 

topográfico pode ser superado através de ascensores urbanos, como elevadores e planos inclinados. 
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Figura 120: Limite natural no centro Histórico de Salvador 

 
Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019. 

Percebe-se, também, a existência de pontos nodais relevantes na área estudada, como as 

praças e os largos (figura 121). Estes pontos são referências espaciais e carregam valores históricos e 

culturais para população soteropolitana. 

Figura 121: Pontos nodais no Centro Histórico de Salvador 

 
Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019. 

O centro histórico de Salvador possui monumentos e edificações que se destacam na 

paisagem e podem ser considerados marcos. O Elevador Lacerda (figura 122), o monumento da Cruz 

Caída (figura 123), a Igreja de N. S. do Rosário dos Pretos (figura 124) e o Cruzeiro de São Francisco 
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(figura 125), são exemplos de elementos referenciais na paisagem, que podem contribuir para 

orientação espacial do indivíduo. 

Figura 122: Elevador Lacerda, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 123: Monumento da Cruz Caída, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 124: Igreja N. S. do Rosário dos Pretos, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 125: Cruzeiro de São Francisco, Salvador 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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3.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em uma análise comparativa entre os dois sítios históricos, constata-se que a rota acessível 

de Olinda possui mais placas de sinalização seguindo os padrões estabelecidos pelo Iphan e pela 

Unesco, do que a Rota Acessível de Salvador, mantidas as devidas proporções, visto que a primeira 

rota é mais extensa. 

Em relação ao tipo de sinalização, percebe-se a predominância de informações visuais. Em 

Salvador, todas as placas e mapas são exclusivamente visuais, enquanto Olinda possui alguns poucos 

exemplares com informação em Braille, inserida junto a sinalização visual. Essa constatação 

evidencia a falta de atenção à sinalização acessível, negligenciada nas rotas acessíveis, e o 

descumprimento da legislação vigente, da NBR 9050 (ABNT, 2020) e do Guia Brasileiro de Sinalização 

Turística (IPHAN, 2021) 

A literatura, a legislação e a experiência de pessoas com deficiência apontam para a 

necessidade de oferecer recursos com mais de um tipo: visual + tátil, visual + sonoro, visual + tátil + 

sonoro. Pode-se incluir, ainda, o uso de tecnologia, como a solução identificada em Salvador, através 

do uso de QR Code em placas metálicas instaladas na rota acessível.  

No que se refere ao estado de conservação, Olinda e Salvador apresentam condições 

semelhantes, sendo, respectivamente, apenas 18% e 17% da sinalização considerada em estado 

ruim. Apesar do bom resultado, Salvador não possui qualquer padronização e a boa conservação se 

dá pela escolha do material, que, em contrapartida, não atende aos requisitos de acessibilidade, 

como legibilidade. As placas em pedra, por exemplo, não possuem contraste entre texto e fundo, o 

que dificulta sua leitura, inclusive, por pessoas sem qualquer deficiência visual.  

É importante ressaltar que, mesmo sendo a menor parcela, as placas e os mapas em estado 

de conservação ruim, precisam passar por reparos ou substituição. Para tanto, deve haver 

fiscalização, gestão e recursos para manutenção. Acrescenta-se, ainda, a importância de ações 

voltadas para conscientização e redução do vandalismo, observado nos dois sítios estudados, nos 

quais, em um curto intervalo de tempo, diversas placas foram danificadas por ação humana. 

Outra problemática observada, foi o número reduzido de placas de sinalização voltadas para 

orientação espacial, classificadas como “direcional” e “de orientação”. Considerando que a 

autonomia e independência são critérios para acessibilidade, esse tipo de sinalização pode favorecer 

o entendimento de onde está e para onde ir pelo indivíduo. É, portanto, recomendável a inserção de 
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mais recursos que orientem o deslocamento, a localização dos monumentos e as condições de 

acessibilidade. 

Os elementos referenciais, identificados na paisagem urbana e registrados nos mapas 

mentais elaborados pelos voluntários, não são explorados na sinalização inserida nas rotas. Em 

Olinda, apesar de possuir um número representativo de exemplares de sinalização urbana propostos 

pelo Iphan (2014), percebe-se a ausência de integração entre a sinalização existente e as rotas 

acessíveis, além de desconsiderar a configuração espacial e os elementos da paisagem, como os 

pontos nodais e topografia. 

De forma semelhante, o centro histórico de Salvador, sobretudo o trecho correspondente a 

rota, não possui sinalização suficiente para compreensão do espaço. Tampouco utiliza-se dos signos 

para favorecer a orientação espacial do indivíduo.  

Nos dois sítios estudados, observa-se a descontinuidade das rotas acessíveis, com trechos e 

edificações isoladas do contexto urbano, e a falta de identificação das rotas e edificações acessíveis. 

No caso de Olinda, o plano de acessibilidade contemplava cinco rotas, correspondente a uma área 

maior da que foi efetivamente implementada. 

Por fim, não foi identificado, em ambas as rotas, o atendimento aos princípios do Desenho 

Universal no projeto de intervenção. Acredita-se que, ao contemplar esses princípios, a inclusão e a 

apropriação dos espaços por pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida seriam alcançadas.  
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CONCLUSÕES 
Na introdução deste trabalho, justifica-se a importância de promover a acessibilidade em 

Sítios Históricos, como forma de garantir o direito de ir e vir e o acesso à cultura. Considerando as 

limitações físicas e restrições legais para intervenção em áreas de valor histórico e protegidas pelas 

instituições responsáveis pelo patrimônio, propõe-se a criação de rotas acessíveis, alternativa 

prevista na legislação vigente. Deve-se, entretanto, ir além dos aspectos relativos ao deslocamento, 

mas incluir sinalização e informações acessíveis, contemplando a habilidades humanas e 

reconhecendo a arquitetura e o urbanismo locais como canais de informação e orientação espacial. 

A partir da problematização, o objetivo principal desta pesquisa, analisar a presença e o 

agenciamento da sinalização urbana para orientação espacial de pessoas com deficiência em rotas 

acessíveis implantadas em sítios históricos urbanos, precisamente de Olinda e Salvador, foi alcançado 

a partir da metodologia aplicada e posterior análise dos resultados pela pesquisadora, com base na 

fundamentação teórica construída neste trabalho. 

Para embasar a pesquisa e definir a metodologia, este estudo teve como primeiro objetivo 

específico, compreender e contextualizar o estado da arte sobre Acessibilidade, Intervenções em 

Sítios Históricos e Sinalização Urbana, que foi atingido a partir da revisão sistemática da literatura. 

O segundo objetivo específico, analisar intervenções desenvolvidas em Sítios Históricos 

realizadas para promover Acessibilidade no Patrimônio, foi cumprido por meio do levantamento 

documental, no qual verificou-se os projetos elaborados, entrevistas e conversas informais com os 

responsáveis pela elaboração e implementação das obras e, por fim, através das visitas in loco, nas 

quais percorreu-se as rotas acessíveis executadas. 

As visitas aos sítios históricos também foram necessárias para cumprir o terceiro objetivo 

específico, identificar a forma urbana e os signos existentes nos sítios históricos. Para tanto, foram 

feitas análises dos mapas, fotografias, imagens áreas e registros das visões seriais, propostos por 

Gordon Cullen (2017), buscando reconhecer os elementos referenciais da paisagem, definidos por 

Kevin Lynch (2011). 

Para atender o quarto objetivo específico, mapear e comparar a sinalização urbana presente 

entre as rotas acessíveis estudadas, foram elaboradas fichas para registro e, em seguida, tabulados 

os resultados encontrados. O quinto, e último, objetivo específico foi verificar a relação entre 
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elementos referenciais da paisagem e meios de sinalização existentes, possibilitado por meio do 

atendimento aos objetivos anteriores.  

Diante do exposto, acredita-se que os objetivos foram alcançados e a hipótese proposta foi 

confirmada. Visto que, a partir do estudo desenvolvido, verificou-se a insuficiência de sinalização e 

informações acessíveis, e que as soluções existentes desconsideram as especificidades do local, como 

a configuração espacial e as condições de acessibilidade dos sítios históricos urbanos de Olinda e 

Salvador. 

Entendendo que a deficiência é uma questão de direitos humanos, uma construção social, e 

não uma característica inerente ao ser humano, os espaços devem ser livres de barreiras 

arquitetônicas, atitudinais, legais e comunicacionais. Se tratando de Sítios Históricos Urbanos, 

reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, a  participação e a apropriação espacial 

por toda a diversidade humana são imperativas. 

A implementação de soluções para acessibilidade é urgente. A ausência de sinalização e 

informações acessíveis torna-se um obstáculo para inclusão de pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. Nos casos de Olinda e Salvador, que se propõem a oferecer acessibilidade 

através da implementação de rotas acessíveis, a falta de sinalização é ainda mais prejudicial.  

Recursos como placas, mapas, dispositivos táteis, sonoros e tecnológicos devem ser 

pensados, propostos e inseridos nas obras de requalificação urbana, seguindo a legislação vigente, os 

manuais de Sinalização Turística, e as normas de Acessibilidade e Turismo para Todos. Além do 

arcabouço legal, ao atender a diversidade e as especificidades do público com deficiência, aplicando 

os princípios do Desenho Universal,  acredita-se que a participação social será favorecida. 

Mudanças políticas e administrativas provocam descontinuidade nas ações, prejudicando o 

sucesso das iniciativas, algumas, inclusive, não são concluídas, a exemplo da rota acessível de Olinda, 

que não foi executada em sua totalidade. Alterações no quadro de servidores dos órgãos 

competentes também promovem a perda do conhecimento acumulado através das experiências 

desenvolvidas. Outra problemática identificada é a dificuldade de articulação entre as instâncias e 

agentes envolvidos, visto que há diferentes setores do poder público responsáveis pelas demandas 

dos sítios históricos, como infraestrutura urbana, restauração e conservação, gestão, obras de 

manutenção etc. 
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Além do conflito de interesses – políticos, econômicos, sociais e culturais –, a redução 

drástica de recursos destinados ao setor cultural tem dificultado a execução de obras e 

implementação de sinalização urbana. Inúmeros projetos encontram-se engavetados, enquanto os 

sítios históricos necessitam de obras de requalificação. 

Durante as visitas de campo percebeu-se que, tanto em Olinda quanto em Salvador, há 

soluções pontuais e desarticuladas do contexto e de outras intervenções, criando “bolhas acessíveis”. 

É necessário pensar a requalificação como um sistema: integrando os meios de transporte e 

circulação com os monumentos e as edificações. Pouco adianta ter trechos de calçada acessíveis, se 

não há informação e/ou acesso ao patrimônio.  

Neste sentido, conclui-se que os sítios não possuem recursos de sinalização para 

comunicação e orientação efetivas. Da mesma forma, não possui informações significativas sobre as 

condições de acessibilidade e aspectos, como topografia, importante para circulação de pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida, são desconsiderados. Os poucos mapas identificados não 

informam sobre a presença de barreiras e os elementos referenciais da paisagem, especialmente os 

marcos e pontos nodais, não são sinalizados.  

As placas e mapas não consideram a diversidade de pessoas, apresentando informações, 

principalmente, em texto na língua portuguesa e, em alguns casos, na língua inglesa. A falta de 

representatividade pode gerar frustração no visitante. Cabe, portanto, aos gestores instalarem 

sinalização em diferentes formatos, inclusive braile e áudio, explorando soluções tecnológicas, como 

sugere o novo manual de sinalização turística do Iphan (2021). Recomenda-se, também, que sejam 

utilizados materiais resistentes e de fácil manutenção, como as placas metálicas com pintura 

automotiva. 

Faz-se necessário a realização de ações de conscientização da população, no sentido de 

evitar a degradação das placas de sinalização e, também, a criação de barreiras atitudinais, como a 

colocação de mercadorias, mesas e cadeiras nos passeios públicos. 

Para novos estudos, sugere-se envolver os usuários com deficiência no processo de 

diagnóstico do sítio histórico e de elaboração da sinalização acessível. “Nada para eles, sem eles”. A 

participação das pessoas com deficiência é importante e reconhecida por esta pesquisadora, que, 

devido a pandemia de Covid-19, precisou reconduzir a metodologia da pesquisa. 
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Como desdobramento desta pesquisa, pretende-se elaborar publicações técnicas e didáticas, 

como manuais e/ou cartilhas, com soluções e diretrizes, sobre como inserir sinalizações e propor 

dispositivos de orientação espacial, adequados ao contexto local. O desenvolvimento de materiais 

mais técnicos, com aplicação do conhecimento adquirido a partir desta pesquisa, tem objetivo de 

disseminação entre os órgãos competentes, responsáveis pela elaboração de projetos e gestão dos 

sítios históricos. Entende-se que as soluções propostas para os sítios históricos – com toda sua 

restrição – podem ser replicadas em outros trechos da cidade. E, portanto, a divulgação das boas 

práticas deve ser estimulada.  
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APÊNDICE A: 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  



 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

Prezado participante, 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Orientação Urbana e 

Acessibilidade: a semiótica e a sinalização em sítios históricos urbanos (título 

provisório)”, desenvolvida por Larissa Scarano Pereira Matos da Silva, discente de 

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, sob orientação 

do Professor Dr. Antonio Pedro Alves de Carvalho. 

 

Sobre o objetivo central  

O objetivo central do estudo é compreender como os signos existentes nos sítios históricos 

podem contribuir para orientação espacial de pessoas com deficiência, a partir das 

mensagens transmitidas, e para implantação de sinalização urbana adequada nestes 

espaços, capaz de favorecer sua legibilidade. 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) 

O convite a sua participação se deve ao fato de você ser um frequentador do centro 

histórico estudado. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia 

para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua 

participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da 

pesquisa. 

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas. 

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser 

feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Identificação do participante ao longo da pesquisa 

Não há risco direto ou indireto de identificação do participante. Mas pode ser inserido 

desde que o participante de pesquisa deseja que seu nome ou de sua instituição conste do 

trabalho final.  

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

A sua participação consistirá na elaboração de um mapa mental (desenho ilustrando o 

percurso no centro histórico estudado) e uma breve entrevista semiestruturada. 
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Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente uma hora, e do questionário 

aproximadamente trinta minutos. 

 

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão 

acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução 466/12. 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes 

da pesquisa 

O benefício (direto ou indireto) relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de 

contribuir para o estudo de um espaço mais acessível com sinalização adequada. 

Previsão de riscos ou desconfortos  

Esta pesquisa não possui riscos potenciais.  

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, artigos 

científicos e na tese. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura da Pesquisadora – (Larissa Scarano Pereira Matos da Silva)  

 

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável: 

Tel.: (71) 99363-7397 

E-mail: larissa.scarano@ufba.br 

 

LOCAL E DATA 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante:  
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APÊNDICE B: 
Fichas de cadastro da sinalização de Olinda 

  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Sigismundo Gonçalves 
Nº 01 a 

Referência Praça do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: película 

Largura: 180cm 
Altura: 150cm 
Profundidade: 90cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Observei que a placa estava ainda mais degrada em 
relação a minha última visita, realizada em 02 de junho 
de 2019 (ver imagens na ficha 01 b). Na visita anterior 
ainda era possível ler algumas informações, o que foi 
impraticável na visita realizada em 26 de dezembro de 
2019. 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Sigismundo Gonçalves 
Nº 01 b 

Referência Praça do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
Fotos de visita realizada em 02 de junho de 2019: 

    



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Sigismundo Gonçalves 
Nº 02 

Referência Praça do Carmo, esquina com Av. Liberdade 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm  
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Em visita realizada em 17 de 
Julho de 2020 observei que 
esta placa havia caído.  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Liberdade 
Nº 03 

Referência Esquina com Rua de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
  [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Liberdade 
Nº 04 

Referência Em frente a Biblioteca Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 05 a 

Referência Entorno do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
Partes incompletas. [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: adesivo 

 
Altura: 205 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: variável 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Informações sobre o projeto de intervenção no âmbito 
do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. 
A sinalização, no dia do preenchimento das fichas, 
estava mais danificada em relação a junho/2019 (ficha 
Nº 05b). 
Neste trecho não foi identificada a rota acessível, 
apenas a requalificação do entorno do Convento de São 
Francisco. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 05 b 

Referência Entorno do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
Fotos de visita realizada em 02 de junho de 2019: 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 06 

Referência Entorno do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 07 

Referência Entorno do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
  [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 08 a 

Referência Entrada do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Croqui com as medidas na 
ficha 08b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
As informações desta ficha são referentes ao totem. No 
entanto, há outras duas sinalizações (indicadas na ficha 
08b).  
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 08 b 

Referência Entrada do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 09 a 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 90cm 
Largura: 150cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 75cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 09 b 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

   



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 10 a 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 50 cm 
Largura: 35 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 110 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 10 b 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 11 a 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: . 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Croqui na ficha 11b 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Dois totens com informações relativas ao Projeto de 
Requalificação do Adro do Convento Franciscano de 
Olinda/PE. 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Travessa de São Francisco 
Nº 11 b 

Referência Adro do Convento de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Luís Gomes 
Nº 12 a 

Referência Esquina com Rua de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Ficha 12b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Luís Gomes 
Nº 12 b 

Referência Esquina com Rua de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 13 a 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 13 b 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 14 a 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: azulejo 

 
Largura: 80 cm 
Altura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 60 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 14 b 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 15 a 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: . 
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 125 cm 
Altura: 70 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 75 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Placa IPHAN/UNESCO. 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 15 b 

Referência Igreja Nossa Senhora da Graça e Seminário 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 16 

Referência Alto da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 17 

Referência Próximo a Igreja da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 18 

Referência Alto da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 19 

Referência Em frente a Caixa D’Água de Olinda 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 20 a 

Referência Ao lado do acesso à Caixa D’Água de Olinda 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60 cm 
Largura: 80 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 110 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Detalhe em braile desgastado. 
Padrão IPHAN/UNESCO; 
Percebi o desgaste entre a visita de junho/19 e 
dezembro/19.  
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 20 b 

Referência Ao lado do acesso à Caixa D’Água de Olinda 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 

Detalhe em braile  

(Foto tirada em 02 de junho de 2019) 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Sé 
Nº 21 a 

Referência Igreja da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 68 cm 
Largura: 125 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 67 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Sé 
Nº 21 b 

Referência Igreja da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 22 a 

Referência Igreja da Sé / Esquina com Ladeira da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 22 b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 22 b 

Referência Igreja da Sé / Esquina com Ladeira da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 23 a 

Referência Mercado de Artesanato Alto da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 83 cm 
Largura: 180 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 84 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 23 b 

Referência Mercado de Artesanato Alto da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
V 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 24 

Referência Alto da Sé (Acesso ao Mercado de Artesanato da Sé) 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 25 

Referência Centro de Apoio ao Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: adesivo 
sobre vidro 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 26 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 27 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: azulejo 

 
Altura: 30 cm 
Largura: 45 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 315 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Olinda – Patrimônio da Humanidade 
Rua Bispo Coutinho 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 28 a 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60 cm 
Largura: 50 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 210 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
Texto da placa: 

“350 anos da restauração Pernambucana e Nordestina 
27/01/1654 – 27/01/2004 

Neste local, onde funcionou o antigo Senado da Câmara de Olinda, ao 
tempo da invasão holandesa, que foi desde Salvador a São Luiz, nesta 

data de 27 de janeiro de 2004, a Sra. Luciana Santos, Prefeita da 
Cidade de Olinda, neste dia capital simbólica de Pernambuco, reunida 
com Governadores, Prefeitos e Câmaras Municipais do Nordeste e a 
Câmara da cidade, descerro esta placa em comemoração aos 350 

Anos da Restauração Pernambucana e Nordestina, comandada pelo 
povo de Olinda e suas Lideranças. 

Salve Henrique Dias! Felipe Camarão! Vidal de Negreiros! João 
Fernandes Vieira!” 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 28 b 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 29 a 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  Foto tirada em 17 de julho de 2020: 
 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 80 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 250 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Olinda Patrimônio Cultural 
 
Metálico com texto em alto relevo. 
 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 29 b 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
Foto tirada em 17 de julho de 2020: 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 30 a 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 80 cm 
Largura: 60 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 111cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Degradou-se ainda mais entre junho/19 e 
dezembro/19. 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 30 b 

Referência Museu de Arte Sacra de Pernambuco  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 

Detalhe em braile. 

(Foto tirada em 02 de junho de 2019) 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 31 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 32 a 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na Ficha Nº 32b. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 32 b 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 33 a 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60cm 
Largura: 80cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 100cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 33 b 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 

 
 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 34 a 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   
Observatório [  ] Sonora 

[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 125 cm 
Profundidade: 70 cm 
Altura: 75 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 34 b 

Referência Passo da Sé / Em frente ao Observatório  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 35 

Referência Ao lado do estacionamento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 36 

Referência Ao lado do estacionamento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bispo Coutinho 
Nº 37 

Referência Igreja da Misericórdia  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Saldanha Marinho 
Nº 38 

Referência Alto da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo / Largo do Amparo 
Nº 39 a 

Referência Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Profundidade: 70cm 
Largura: 125cm  
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 79 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo / Largo do Amparo 
Nº 39 b 

Referência Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Saldanha Marinho / Largo do Amparo 
Nº 40 

Referência Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 110 cm 
Largura: 73 cm 
Altura (do piso até a parte 
inferior): 245 cm 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Observar que a seta maior, que indica “siga”, tem um 
sentido e ao lado dos monumentos há uma seta 
indicando outro sentido. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Saldanha Marinho / Largo do Amparo 
Nº 41 a 

Referência Esquina com a Estrada do Bonsucesso 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 41 b. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Saldanha Marinho / Largo do Amparo 
Nº 41 b 

Referência Esquina com a Estrada do Bonsucesso 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Saldanha Marinho / Largo do Amparo 
Nº 42 

Referência Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 43 

Referência Próximo a Igreja de N. Sra. Do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 44 a 

Referência Próximo a Igreja de N. Sra. Do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura:  
Largura:  
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 44 b 

Referência Próximo a Igreja de N. Sra. Do Amparo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 45 a 

Referência Museu Regional de Olinda  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 59 cm 
Largura: 80 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 112 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 45 b 

Referência Museu Regional de Olinda  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Beco do Bajado 
Nº 46 

Referência Entre a Rua do Amparo e a Rua da Bertioga  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo 
Nº 47 

Referência Esquina com Rua Bica dos Quatro Cantos  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura:  
Largura:  
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
No sentido dos carros. 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 28 (Sobrado Mourisco) 
Nº 48 a 

Referência Casa de Cultura dos Povos de Língua Portuguesa 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 80cm 
Altura: 60cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 110cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 28 (Sobrado Mourisco) 
Nº 48 b 

Referência Casa de Cultura dos Povos de Língua Portuguesa 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 28 (Sobrado Mourisco) 
Nº 49  

Referência Casa de Cultura dos Povos de Língua Portuguesa 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: azulejo 

 
Largura: 40cm 
Altura: 30cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 160cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 27 
Nº 50 a 

Referência Em frente ao Sobrado Mourisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: -  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Sentido do fluxo dos carros; 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 27 
Nº 50 b 

Referência Em frente ao Sobrado Mourisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 3  
Nº 51 a 

Referência Limite com a Rua Treze de Maio e R. Prudente de Morais 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Ficha 51 b. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Sentido do fluxo dos carros; 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Amparo, n. 3  
Nº 51 b 

Referência Limite com a Rua Treze de Maio e R. Prudente de Morais 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Prudente de Morais (Passo dos Quatro Cantos) 
Nº 52 a 

Referência Entre a R. Treze de Maio e R. Bernardo Vieira de Melo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60cm 
Largura: 80cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 75cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Prudente de Morais (Passo dos Quatro Cantos) 
Nº 52 b 

Referência Entre a R. Treze de Maio e R. Bernardo Vieira de Melo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Prudente de Morais 
Nº 53 

Referência Passo dos Quatro Cantos / Casa do Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Sentido do fluxo dos carros; 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Misericórdia 
Nº 54 a 

Referência Passo dos Quatro Cantos / Casa do Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 54b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Misericórdia 
Nº 54 b 

Referência Passo dos Quatro Cantos / Casa do Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Bonfim 
Nº 55 

Referência Igreja Bom Jesus do Bonfim 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Bonfim 
Nº 56 a 

Referência Igreja Bom Jesus do Bonfim 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 56b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 

Igreja Bom Jesus do Bonfim 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua do Bonfim 
Nº 56 b 

Referência Igreja Bom Jesus do Bonfim 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 57 a 

Referência Biblioteca Pública de Olinda 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 70cm 
Largura: 125cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 75cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
A parte adesivada da sinalização foi substituída desde a 
visita de 2 de junho de 2019 (ver foto na ficha a seguir). 

Biblioteca Pública de Olinda 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 57 b 

Referência Biblioteca Pública de Olinda 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de 02 de junho de 2019: 
  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 58 a 

Referência Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

Altura: 70cm 
Largura: 125cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: estava 
danificada e encontrava-se no 
chão. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 58 b 

Referência Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 59 

Referência Praça do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade 
Nº 60 

Referência Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Avenida Liberdade  
Nº 61 

Referência Parque do Carmo 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Doutor Justino Gonçalves 
Nº 62 

Referência Sobrado Mourisco, esquina com R.  27 de Janeiro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Doutor Justino Gonçalves 
Nº 63 a 

Referência Sobrado Mourisco, esquina com R.  27 de Janeiro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60cm 
Largura: 80cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 95cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Doutor Justino Gonçalves 
Nº 63 b 

Referência Sobrado Mourisco, esquina com R.  27 de Janeiro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Prudente de Morais 
Nº 64 a 

Referência Esquina com Ladeira da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 64b. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Prudente de Morais 
Nº 64 b 

Referência Esquina com Ladeira da Sé 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bernardo Vieira de Melo 
Nº 65 a 

Referência Esquina com Rua Porto Seguro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 65b. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bernardo Vieira de Melo 
Nº 65 b 

Referência Esquina com Rua Porto Seguro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Bernardo Vieira de Melo 
Nº 66 

Referência Em frente ao Mercado da Ribeira 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 67 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 68 a 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: . 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 77 cm 
Largura: 180 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 84 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Impossibilidade de classificação, devido ao estado de 
conservação da sinalização. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 68 b 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 69 a 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 50 cm 
Profundidade: 33 cm 
Altura da base: 120 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 69 b 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 70 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

/ 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 71 a 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 75cm 
Largura: 125cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 65cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Sinalização padrão Iphan/Unesco sobre o Museu do 
Mamulengo. 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 71 b 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tirada em 17 de julho de 2020: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 72 

Referência Praça Laura Nigro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Dimensões ao lado.  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua São Bento 
Nº 73 a 

Referência Esquina com R. Sete de Setembro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 73b. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua São Bento 
Nº 73 b 

Referência Esquina com R. Sete de Setembro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 74 a 

Referência Arquivo Público Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 74 b 

Referência Arquivo Público Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 75 a 

Referência Arquivo Público Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[x] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60cm 
Largura: 80cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 110cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Padrão Iphan/Unesco – sobre o Arquivo Público 
Municipal. 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 75 b 

Referência Arquivo Público Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento, Praça Monsenhor Fabrício  
Nº 76 a 

Referência Palácio dos Governadores  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 60cm 
Largura: 80cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 110cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento, Praça Monsenhor Fabrício  
Nº 76 b 

Referência Palácio dos Governadores  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 77 a 

Referência Esquina com R. Quinze de Novembro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 77b.  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Não indica o sentido nem a distância até os destinos 
citados; 
Instalado pela Prefeitura de Olinda; 
Estrutura metálica revestida com película adesiva. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 77 b 

Referência Esquina com R. Quinze de Novembro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 78 

Referência Próximo ao Mosteiro de São Bento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 79 a 

Referência Próximo ao Mosteiro de São Bento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 88 cm 
Largura: 125 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 77 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Padrão Iphan/Unesco. 
Em frente ao gradil do Mosteiro de São Bento. 
Completamente degradada; 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 79 b 

Referência Próximo ao Mosteiro de São Bento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Quinze de Novembro 
Nº 80 

Referência Esquina com Rua de São Bento 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
  

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Joaquim Nabuco 
Nº 81 a 

Referência Igreja de São Sebastião 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 80 cm 
Largura: 59 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 101 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Av. Joaquim Nabuco 
Nº 81 b 

Referência Igreja de São Sebastião 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 82 a 

Referência Rua Coronel Joaquim Cavalcante, Bica de São Pedro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Em visitas anteriores havia uma sinalização padrão 
Iphan/Unesco. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 82 b 

Referência Rua Coronel Joaquim Cavalcante, Bica de São Pedro 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
  



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua da Boa Hora 
Nº 83 

Referência Igreja de N. Senhora da Boa Hora 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua de São Bento 
Nº 84 

Referência Esquina com a Rua da Boa Hora 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
  

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 85 a 

Referência Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco - MAC 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 85 b 

Referência Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco - MAC 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
Fachada do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco – MAC 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 86 a 

Referência Capela de São Pedro Advíncula  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 100 cm 
Largura: 100 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: - 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 86 b 

Referência Capela de São Pedro Advíncula  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 87 a 

Referência Esquina com Rua Henrique Dias  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Medidas na ficha Nº 87b.  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
Estrutura metálica revestida com película opaca 3M. 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Rua Treze de Maio 
Nº 87 b 

Referência Esquina com Rua Henrique Dias 

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 

 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Misericórdia 
Nº 88 a 

Referência Esquina com Rua Saldanha Marinho  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:   

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Altura: 59 cm 
Largura: 115 cm 
Distância entre o piso e a parte 
inferior da sinalização: 205 cm 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 



Rota Olinda-PE Ficha 

Endereço Ladeira da Misericórdia 
Nº 88 b 

Referência Esquina com Rua Saldanha Marinho  

Avaliador Larissa Scarano Data 26 / 12 / 2019 

Fotos 
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APÊNDICE C: 
Fichas de cadastro da sinalização de Salvador 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Chile - Esquina com a rua das Vassouras 
Nº 01 

Referência Em frente ao Edifício Fleming 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Lona 

 
Largura: 1.19m 
Altura: 1.00m 
Altura do piso: 2.00m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Chile 
Nº 02 

Referência Secretaria da Cultura 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.74m 
Altura: 0.25m 
Altura do piso: 2.55m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Chile e Tomé de Souza 
Nº 03 

Referência Esquina da Praça Tomé de Souza 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.38m 
Altura: 1.20m 
Altura do piso: 2.60m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça São Tomé 
Nº 04 

Referência Elevador Lacerda 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Adesivo 
sobre vidro 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[ x ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 

Placa localizada no interior do Elevador Lacerda. O 
material usado reflete a luz natural tornando a leitura 

difícil.  
 
 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Tomé de Souza 
Nº 05 

Referência Elevador Lacerda 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Sem acesso no dia do registro.  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Chile 
Nº 06 

Referência Secretaria da Cultura 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.39m 
Altura: 0.48m 
Altura do piso: 1.45m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[x] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Tomé de Souza 
Nº 07 

Referência Elevador Lacerda 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Lona 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé 
Nº 08 a 

Referência Museu da Misericórdia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 
 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Lona 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé 
Nº 08 b 

Referência Museu da Misericórdia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé 
Nº 09 

Referência Museu da Misericórdia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ]Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé 
Nº 10 

Referência Monumento da cruz caída 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[ x] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 

 
 

 
 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 11 

Referência Monumento da cruz caída 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 

A placa possui uma lâmina de vidro e perfil metálico 
emoldurando a placa. 

 
 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 12 

Referência Monumento da cruz caída 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Vidro 

 
Largura: 0.77m 
Altura: 0.64m 
Altura do piso: 1.25m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 

A placa possui uma lâmina de vidro e perfil metálico 
emoldurando a placa. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 13 

Referência Monumento da cruz caída 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 40 
Altura: 31 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 14 

Referência Monumento da cruz caída 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.70m 
Altura: 1.16m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 15 



Referência Monumento D. Pedro 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 15 



Referência Monumento D. Pedro Continuação 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 16 



Referência Monumento D. Pedro 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.29m 
Altura: 0.21m 
 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 17 



Referência Monumento D. Pedro 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Sem acesso no dia do registro. 
 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 17 



Referência Monumento D. Pedro Continuação 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 18 



Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 18 



Referência Monumento D. Pedro Continuação 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 19 



Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.839m 
Altura: 0.60m 
 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 19 



Referência Monumento Zumbi Continuação 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 20 a 



Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 
 
 
 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 20 b 



Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça da Sé Nº 21 a 



Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[ ] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 

 

 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 21 b 

Referência Monumento Zumbi 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 22 

Referência Museu da Energia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
 
Largura: 1.22m 
Altura: 0.83m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 23 

Referência Catedral Basílica 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: 

 
 
Largura: 0.64m 
Altura: 0.42m 
Altura do piso: 2.60m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 

 

 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 24 

Referência Catedral Basílica 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 
 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura e altura: Sem acesso no 
dia no registro. 
Altura do piso: 2.16m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 

Rota Salvador - BA Ficha 



Endereço Praça da Sé 
Nº 25 

Referência Catedral Basílica 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 

Classificação: 
[x] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 26 a 

Referência Igreja de São Pedro dos Clérigos 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.50m 
Altura: 0.69m 
Altura do piso: 1.25m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 26 b 

Referência Igreja de São Pedro dos Clérigos 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 27 

Referência Fonte 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura:  
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 28 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 1.10m 
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus Nº 28 
Continuação Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 29 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Largura: 0.78m 
Altura: 1.36m 
Altura do piso: 2.20m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 30 a 

Referência Cantina da Lua 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 
 
 

 
Ver continuação na Ficha Nº 30 b. 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Adesivo 
sobre vidro 

 
 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 30 b 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 31 a 

Referência Cantina da Lua 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro: Vidro 

 
Largura:  
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 31 b 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 32 a 

Referência Cantina da Lua 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura:  
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 32 b 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 33 a 

Referência Cantina da Lua 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura:  
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 33 b 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 34 a 

Referência Cantina da Lua 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 [  ] Sonora 

[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[x] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura:  
Altura:  
Altura do piso:  

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Praça Terreiro de Jesus 
Nº 34 b 

Referência Escola de Medicina 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 

 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 35 

Referência Museu Eugênio Teixeira Leal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.45m 
Altura: 0.40m 
Altura do piso: 2.37m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua J. Castro Rabelo 
Nº 35 b 

Referência Museu Eugênio Teixeira Leal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 36 

Referência Ao lado do Hotel Pelourinho 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Cerâmica 

 
Largura: 0.44m 
Altura: 0.66m 
Altura do piso: 1.32m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 37 

Referência Ao lado do Hotel Pelourinho 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.60m 
Altura: 0.60m 
Altura do piso: 1.60m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 38 a 

Referência Fundação Casa de Jorge Amado 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Cerâmica 

 
 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 38 b 

Referência Fundação Casa de Jorge Amado 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 39 a 

Referência Fundação Casa de Jorge Amado 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Cerâmica 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 39 b 

Referência Fundação Casa de Jorge Amado 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Alfredo de Brito 
Nº 40 

Referência Fundação Casa de Jorge Amado 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro: 

 
Sem acesso no dia do registro. 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[x] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Gregório de Matos 
Nº 41 

Referência Museu da Cidade 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Cerâmica 

 
Largura: 0.91m 
Altura: .061 
Altura do piso: 1.30m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Gregório de Matos 
Nº 42 

Referência Guarda Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Lona 

 
Largura: 0.57m 
Altura: 0.85m 
Altura do piso: 2.90m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 
2 
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Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Gregório de Matos 
Nº 43 

Referência Guarda Municipal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

[  ] Sonora 
[x ] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Adesivo 
sobre vidro 

 
Largura: 1.10m 
Altura: 1.15m 
Altura do piso: 1.78m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Gregório de Matos 
Nº 44 a 

Referência Esquina da Rua Leovigildo 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Adesivo 
sob vidro 

 
Largura: 0.50m 
Altura: 0.40m 
Altura do piso: 1.94m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua J. Castro Rabelo 
Nº 44 b 

Referência Museu Eugênio Teixeira Leal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Gregório de Matos 
Nº 45 a 

Referência Centro Cultural Solar do Ferrão 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.54m 
Altura: 0.48m 
Altura do piso: 2.80m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 

Placa em PVC emoldurado com madeira. 
 

 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua J. Castro Rabelo 
Nº 45 b 

Referência Museu Eugênio Teixeira Leal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 /12/2019 

Fotos 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 46 

Referência Museu Tempostal 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[x] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.75m 
Altura: 0.57m 
Altura do piso: 2.65m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 47 

Referência IPAC – Esquina da Rua Gregório de Matos 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.80m 
Altura: 0.49m 
Altura do piso: 2.70m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 48 

Referência Centro de Artesanato do Pelourinho 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: Adesivo + 
vidro 

 
Largura: 0.40m 
Altura: 0.50m 
Altura do piso: 1.90m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 49 

Referência Polícia Turística da Bahia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[x] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 1.00m 
Altura: 0.36m 
Altura do piso: 3.00m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 

Placas de mesmas dimensões. 
 

 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 50 

Referência Polícia Civil da Bahia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.86m 
Altura: 0.28m 
Altura do piso: 1.73m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
 
 

Placas de mesmas dimensões. 
 

 
 
 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua Maciel de Baixo 
Nº 51 

Referência Polícia Civil da Bahia 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[x] Outro: vidro + 
adesivo 

 
Largura: 0.86m 
Altura: 0.28m 
Altura do piso: 1.73m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[x] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
Placas de mesmas dimensões. 

 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua João de Deus 
Nº 52 

Referência Serviço de Atendimento ao Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[x] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.60m 
Altura: 1.00m 
Altura do piso: 1.29m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
Placas de mesmas dimensões. 

 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua João de Deus 
Nº 53 

Referência Serviço de Atendimento ao Turista 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 
Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação:  

 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[  ] Bom - Conservada 
[x] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[  ] Metálico 
[  ] Madeira 
[x PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.46m 
Altura: 0.56m 
Altura do piso: 2.14m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[x] De identificação 
[  ] De orientação 
[  ] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
Placas de mesmas dimensões. 

 

 

 

 

 



Rota Salvador - BA Ficha 

Endereço Rua de São Francisco 
Nº 54 

Referência Igreja de São Francisco 

Avaliador Larissa Scarano Data 01 / 12 / 2019 

Sinalização 

 

Avaliação Fotos 

Tipo: Estado de conservação: 

 
 

[  ] Sonora 
[x] Visual 
[  ] Tátil 
[  ] Mista: 
 

[x] Bom - Conservada 
[  ] Regular - Precisa de reparos 
[  ] Ruim - Degradada  

Material: Dimensões: 

[x] Metálico 
[  ] Madeira 
[  ] PVC 
[  ] Vinílico 
[  ] Pedra 
[  ] Outro:  

 
Largura: 0.50m 
Altura: 0.70m 
Altura do piso: 1.20m 

Classificação: 
[  ] Direcional 
[  ] De identificação 
[  ] De orientação 
[x] Informacional 

[  ] Regulatória 
[  ] De advertência 
[  ] De emergência 

Outras informações: 

 
Placas de mesmas dimensões. 

 
 
 
 
 
 
 

 


