
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

 

MARIANA JORDÃO DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSIBILIDADE TURÍSTICA EM GUARATUBA-PR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATINHOS 

2017 



 
 

MARIANA JORDÃO DO AMARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACESSIBILIDADE TURÍSTICA EM GUARATUBA-PR 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 
Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral 
como requisito parcial a obtenção do título 
Tecnólogo em Gestão de Turismo no Curso de 
Graduação de Tecnologia em Gestão de Turismo. 

 

Orientadora: Prof. Ma. Beatriz Leite Ferreira Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

MATINHOS 

2017 



 
 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a minha família que sempre me deu apoio em tudo o que eu 

fiz em minha vida, muito obrigada pelo amor, carinho e preocupação sempre. 

   Agradecer a minha orientadora e professora Beatriz Leite Ferreira Cabral, que 

mesmo em momentos em que eu não realizava nenhuma etapa não desistiu de mim 

e nem do meu projeto.         

   Aos meus amigos fora da faculdade, que sempre me deram força e apoio em 

todos os momentos dessa trajetória, obrigada pela amizade de vocês sempre. 

   E também as minhas queridas amigas e colegas de sala Alessandra Raiser, 

Edilaine Santos e Laís Silva, que me proporcionaram momentos de alegria ao longo 

desses 3 anos de curso, sem vocês nada seria possível, obrigada pelo apoio e 

amizade de vocês.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

                       Sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser. 
 

  William Shakespeare. 
 

 



 
 

RESUMO 

 

Existe a necessidade de recepcionar bem e confortavelmente qualquer turista em 
qualquer cidade, deste modo é necessária uma infraestrutura adequada para 
proporcionar segurança para os turistas com mobilidade física reduzida. A importância 
da acessibilidade no turismo ainda é um tema recente e por isso não se obtém tantos 
dados, mas é preciso ser debatido pois é uma realidade vivida por muitos. O presente 
trabalho tem como objetivo a objetivo analisar a infraestrutura da acessibilidade para 
deficientes físicos em alguns locais turísticos de Guaratuba, no percurso entre as 
pedras do Morro do Pinto até o Morro do Cristo, a Av. 29 de Abril, desta forma 
evidenciando a importância que a prefeitura demonstra nesse assunto, e 
modestamente comparando com as normas apresentadas pela ABNT. O que foi 
possível observar nos pontos analisados, é a existência da acessibilidade, porém não 
de forma total e nem conservada da forma que deveria. Esse estudo deve ser o início 
de estudos e projetos ao redor desse tema em Guaratuba e no litoral.  

Palavras-Chave: Acessibilidade Turística; Infraestrutura Acessível; Guaratuba. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O turismo é caracterizado como uma atividade de lazer que qualquer 

indivíduo pode realizar, portanto deve ser para todos, independentemente da 

idade ou de seu estado físico, mas nem sempre houve e há esta compreensão 

por parte dos gestores públicos. Hoje temos em mente que qualquer um possui 

o direito de ser bem atendido, de conseguir entrar em um estabelecimento ou de 

poder se locomover pela cidade de forma autônoma, existe também a 

preocupação de proporcionar conforto e segurança para quem necessita, se 

tornando um turismo acessível, que ainda é um assunto muito recente no nosso 

país.       

Apesar de haver essa consciência de que o turismo deve ser para todos, 

é possível notar que não é o suficiente. Se por exemplo as calçadas, no 

município de Guaratuba muitas vezes são inacessíveis aos pedestres, como 

então um cadeirante conseguirá passar? Discutir sobre esse assunto é relevante 

atualmente, pois ressalta o direito de todos de ir e vir para onde quiserem, a 

igualdade e o respeito também entram em pauta, fazendo estudantes e 

profissionais do turismo a adaptarem as infraestruturas dos locais turísticos e 

também suas atividades. E esse assunto deve ser debatido cada vez mais pois 

segundo o censo do IBGE (2010), uma grande parcela da população brasileira 

possui algum tipo de deficiência, 23,9% da população ou 45.623.910 (quarenta 

e cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, novecentas e dez), possuem 

deficiências diferenciadas e em diferentes graus de dificuldade.  Por isso 

devemos saber como atender as necessidades de quem precisa utilizar os 

espaços públicos, de forma ética, profissional e humana, para que haja inclusão 

de todos no turismo. Esse trabalho tem como objetivo analisar a infraestrutura 

da acessibilidade em alguns locais turísticos de Guaratuba, no percurso entre as 

pedras do Morro do Pinto até o Morro do Cristo, a Av. 29 de Abril, e a Praça dos 

Namorados que se localiza na rua R. Cel. Afonso B de Souza.   

 Para isso será preciso verificar Guaratuba, para então observar se a 

infraestrutura que o município possui em suas áreas turísticas melhora e 

beneficia a experiência turística de todos. Este tema ainda é muito recente em 

nosso país, sendo que a primeira vez que o assunto foi discutido de forma oficial, 
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foi na Emenda Constitucional nº 12, em 17 de outubro de 1978. O texto da 

emenda só se referia ao acesso aos edifícios e logradouros, e somente em 1988 

foi feita ainda que de forma modesta, uma abordagem da Constituição Federal 

que fixou o assunto na legislação federal. O artigo 227, define que: ”§ 2º - 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” (FEDERAL, 1988, p. 1).

 Porém, sua importância ainda não é reconhecida em todo o território 

nacional. Por esse motivo que alguns locais não são fiscalizados e mantido em 

boas condições de uso. É preciso que exista uma divulgação da necessidade da 

acessibilidade para informar e instruir gestores públicos e privados, profissionais 

do turismo, empreendimentos turísticos, destinos e pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida (turistas e não turistas).    

   A acessibilidade pode ser definida como o equilíbrio de oportunidades 

para todos, eliminando ou pelo menos diminuindo os problemas e as 

dificuldades, desse modo assegurando o livre e autônomo acesso para todos 

(FRANZEN; OLIVEIRA, 2015).       

 Estudar sobre esse tema faz com que haja uma análise do turismo de 

forma diferente, pois de acordo com as atividades e condições que temos 

atualmente no turismo, será que todos conseguem se beneficiar? Esse foi o 

principal questionamento para iniciar esse trabalho, analisando a cidade onde 

resido, pensei em por que não vejo muitos cadeirantes na praia, será que é 

porque não querem, ou porque não conseguem? 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1   Objetivo geral 

 

Analisar a infraestrutura da acessibilidade em alguns locais turísticos de 

Guaratuba, no percurso entre as pedras do Morro do Pinto até o Morro do Cristo, 

a Av. 29 de Abril, e a Praça dos Namorados que se localiza na rua R. Cel. Afonso 

B de Souza.  
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1.1.2  Objetivos específicos   

 

 Analisar a oferta da acessibilidade turística para deficientes físicos de 

alguns pontos turísticos no município de Guaratuba. 

 Comparar a infraestrutura encontrada no município com as normas 

oficiais. 

 Analise da acessibilidade para deficientes físicos. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

Neste trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica para caracterizar a 

acessibilidade junto ao turismo, segundo Vergara (2000, citado por Oliveira 

2011) essa pesquisa se expande de acordo com materiais já existentes, onde a 

base principal é por meio de livros e artigos científicos onde pode-se incluir 

artigos de revistas, notícias na internet e reportagens. A pesquisa bibliográfica é 

um fator muito importante para o trabalho pois para iniciar o mesmo foi 

necessário obter noções básicas que contextualizam o assunto a ser estudado, 

tornando-se uma ferramenta para projetos futuros.     

   Os lugares estudados foram, a infraestrutura de toda a extensão da praia 

central de Guaratuba, que se estende desde as pedras do Morro do Pinto até o 

Morro do Cristo, a Av. 29 de Abril, e a Praça dos Namorados que se localiza na 

rua R. Cel. Afonso B de Souza. Optou-se pela escolha destes locais por serem 

importantes para a cidade, de modo que se encontram no centro comercial de 

Guaratuba e por ter grande influência na história do município.   

   Após ler o artigo, Acessibilidade em destinos turísticos: criação de 

pictogramas para mapeamento, de Franzen e Oliveira (2015). Artigo com o 

cenário em Balneário Camboriú, utilizei como base a mesma metodologia para 

analisar os dados deste trabalho, além da pesquisa bibliográfica, foi utilizado 

também a pesquisa documental e de normativas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT).        

   Sendo também uma pesquisa do tipo exploratória para a captação de 

informações teóricas e conceituais sobre o tema dessa análise. Esse tipo de 

pesquisa tem como objetivo trazer uma aproximação entre o pesquisador e sobre 

o material que já existe sobre os temas que são abordados nessa pesquisa 

(LEAL, 2011).    
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3 ACESSIBILIDADE TURISTICA  

 

3.1 CONCEITOS GERAIS 

 

Receber bem o turista é o grande desafio de todo destino turístico, 

principalmente quando se deseja que a experiência não termine em apenas uma 

visita, mas continue com o passar dos anos alcançando diversas gerações. Para 

atingir esse objetivo o destino deve estar preparado e equipado para oferecer 

boas opções de hospedagem, gastronomia, eventos e entretenimento. Para isso 

o turista precisa conseguir se deslocar com facilidade dentro da cidade seja de 

carro, por meio de transporte coletivo ou até mesmo a pé.   

   No Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2010), se procurarmos por 

"acessibilidade", saberemos que é um substantivo que denota a qualidade de 

ser acessível; por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se pode chegar 

facilmente; que fica ao alcance. No campo da deficiência, quando este termo 

começou a ser usado, estava limitado aos ambientes físicos  e identificava a 

eliminação de barreiras da arquitetura local.       

   Em 1981, a ONU (Organização das Nações Unidas) mudou totalmente 

o cenário que as pessoas com Deficiência se encontravam, pois, decretou que 

aquele seria o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência 

(AIPPD). Nesse momento a sociedade percebeu que existiam pessoas com 

deficiência e que não eram poucas. Essa recém perceptividade, recebendo o 

apoio da ONU, incentivou algumas mudanças de atitudes: organizações de 

pessoas com deficiência foram criadas, o tema invadiu jornais, televisões e 

rádios, direitos foram conquistados e finalmente as pessoas puderam ter suas 

vozes ouvidas, podendo expressar seus propósitos (GIL, 2006).   

   No dia 2 de julho de 2008, o Brasil anunciou a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, organizada pelas Nações Unidas 

e que já havia sido ratificada em outros 23 países. No artigo 9 da Convenção é 

possível verificar o seguinte texto sobre Acessibilidade: 

 

http://www.logisticadescomplicada.com/category/eventos/
http://www.logisticadescomplicada.com/category/transportes/
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A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia 
e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados 
Partes deverão tomar medidas apropriadas para assegurar-lhes o 
acesso; em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao 
meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ou propiciados ao público, tanto 
na zona urbana como na rural. Estas medidas, que deverão incluir a 
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 
deverão ser aplicadas, entre outras, a: 1. Edifícios, rodovias, meios de 
transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, 
moradia, instalações médicas e local de trabalho; e 2. Informações, 
comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e 
serviços de emergência. (CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE 
OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ,2008, ARTIGO 9). 

     

Essa iniciativa da ONU mostrou que a sociedade tem a necessidade de 

conhecer a realidade das pessoas com deficiência ou que possuam 

necessidades especiais, para que assim seja possível realizar mudanças e criar 

planos de mudanças políticas sociais para que ocorra total inclusão desse 

cidadão.          

   Mas o que é Acessibilidade? De acordo com a Secretaria Especial dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (2011, p. 4): 

 

Acessibilidade é um atributo essencial do ambiente que garante a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar presente nos 
espaços, no meio físico, no transporte, na informação e comunicação, 
inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, 
bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de 
uso público, tanto na cidade como no campo.  

 

Tendo isso em mente, se aplicarmos esse conceito de acessibilidade ao 

turismo, devemos analisar todos os espaços e instrumentos onde ocorre a 

atividade turística, como restaurantes, parques, teatros, enfim, qualquer lugar 

onde se possa realizar a atividade turística, e aplicar a acessibilidade para que 

todos se sintam confortáveis em visitar qualquer local sem constrangimentos ou 

limitações.          

   A acessibilidade é um tema bem recente em nosso país, a primeira vez 

que o assunto foi discutido de forma oficial, foi na Emenda Constitucional nº 12, 

em 17 de outubro de 1978, o texto só se referia ao acesso aos edifícios e 

logradouros. Somente em 1988 foi feita, ainda que de forma modesta, uma 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/
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abordagem da Constituição Federal que fixou o assunto na legislação federal. O 

artigo 227, define que: 

 

§ 2º - 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. (ARTIGO 227, 1978). 

 

Em 2000 que o assunto foi regulamentado pelas Leis Federais nº 10.048 

e 10.098, dando mais abrangência. A lei foi elaborada pelo poder executivo e 

divide a acessibilidade em transportes e locais físicos; regulamentando 

informações, comunicações e ajudas técnicas. No dia 02 de dezembro de 2004, 

essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 5.296.    

   Segundo o censo do IBGE (2010), uma grande parcela da população 

brasileira possui algum tipo de deficiência, 23,9% da população ou 45.623.910 

(quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, novecentas e dez), 

possuem deficiências diferenciadas e em diferentes graus de dificuldade.  

   Como refere Domingues (2012), segundo a Organização Mundial de 

Turismo, em 2005, o termo “cidadãos com incapacidades” corresponde a todos 

os cidadãos que, devido ao ambiente onde estão inseridos, têm necessidades 

especiais durante a viagem, para alojamento e uso de outros serviços turísticos.

   A procura do turismo acessível tem aumentado de acordo com sua 

demanda, gestores públicos das cidades como Coimbra (Portugal) e Franca (SP- 

Brasil) têm se preocupado em analisar equipamentos e espaços turísticos, de 

acordo com a necessidade de pessoas que precisam da acessibilidade, os 

municípios se preparam e se adequam a realidade, e também melhoram os 

locais que já têm acessibilidade, consequentemente atraindo mais turistas.

   Os estudantes Cátia Domingues e Paulo Carvalho, da Universidade de 

Coimbra analisaram 22 hotéis, dentre esses apenas 32% têm acessibilidade 

adequada; dos 34 monumentos analisados 38% tem condições para recepcionar 

turistas com mobilidade reduzida; dentre 12 museus 58% são adequados; entre 

os 15 jardins e espaços verdes avaliados 60% estão preparados e na opção de 

“outros locais” que foram 6 locais, 83% tem condições de acessibilidade. 

(COSTA; MAIOR; LIMA, 2005).       
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   Com esses dados foi obtida a informação de que apenas 46% dos locais 

turísticos de Coimbra estão aptos para receber turistas sem mobilidade ou com 

mobilidade reduzida. Fica visível que Coimbra não possui um turismo acessível. 

Por isso a preocupação para tornar a cidade mais acessível e sustentável, pois 

até pouco tempo atrás não tínhamos essa preocupação de deixar todos os 

lugares acessíveis, não podemos deixar isso de lado agora (COSTA; MAIOR; 

LIMA, 2005). 

   A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no artigo 30 

trata da relação dessas pessoas com atividades de lazer, recreativas e 

esportivas, zelando a experiência cultural da pessoa, fazendo com que os 

Estados tomem conta das medidas necessárias para a infraestrutura e de seu 

atendimento para essas pessoas que precisam de necessidades especiais para 

que se promova a ideia de que essas pessoas também podem viajar e possam 

ter a vivência da experiência turística.  O governo do Brasil realizou um programa 

chamado “Guia Turismo Acessível” (Cartilha do Programa Turismo Acessível 

pág. 9, 2014) que: 

 

É um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso de 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida à atividade 
turística, de modo que facilite o uso de serviços, edificações e 
equipamentos turísticos com segurança e autonomia. (CARTILHA DO 
PROGRAMA TURISMO ACESSÍVEL, 2014, p. 9). 

 

O programa tem também como objetivo informar e instruir gestores 

públicos e privados, profissionais do turismo, empreendimentos turísticos, 

destinos turísticos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(turista e não turistas), a terem uma experiência agradável e satisfatória no 

destino em questão.  

 A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade 

(ABNT/CB-040), pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações 

(CE-040:000.001). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme o Edital nº 

08, de 20.08.2012 a 18.10.2012. 

Conforme ABNT: 

 

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, 
independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 
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equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de 
pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de 
mobilidade ou percepção. (ABNT, Edital nº 08, de 20.08.2012 a 
18.10.2012).  

 

De acordo com as normas da ABNT (NBR 9050:2015), quando houver 

degraus ou escadas em rotas acessíveis, estes devem estar associados a 

rampas ou equipamentos eletromecânicos de transporte vertical. Deve-se dar 

preferência à rampa.         

   As dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou 

motorizadas, sem scooter (reboque) são de 1,5 (FIGURA 01). A largura mínima 

frontal das cadeiras esportivas ou cambadas é de 1,00 m. 

 

FIGURA 01- CADEIRA DE RODAS MANUAL, MOTORIZADA E ESPORTIVA

 

Fonte: ABNT NBR 9050 

 

De acordo com as normas da ABNT, a largura mínima necessária para 

o deslocamento de um obstáculo isolado com extensão de no máximo 0,40 m 

deve ser de 0,80 m, conforme a (FIGURA 02). Quando o obstáculo isolado tiver 

uma extensão acima de 0,40 m, a largura mínima deve ser de 0,90 m. Essas são 

apenas algumas das exigências feitas pela ABNT para os órgãos públicos da 

cidade. 
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FIGURA 02- DESLOCAMENTO DE OBSTÁCULOS ISOLADOS 

 

Fonte: ABNT NBR 9050 
 

           
3.2  Mapeamento e acessibilidade 

 

Quando o mapeamento da acessibilidade de um destino turístico é feito, 

seu resultado é muito importante para a cidade. Conforme consta na cartilha 

“Turismo Acessível: Mapeamento e Planejamento do Turismo Acessível nos 

Destinos Turísticos”, o mapeamento terá como objetivo “analisar, de forma geral, 

os aspectos de acessibilidade turística às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida” (Brasil, 2009, p. 11). Além disto, o mapeamento servirá como ajuda 

para vários motivos, de acordo com Brasil (2009, p. 11): 

 

Por meio do mapeamento pode-se: incentivar a acessibilidade e 
adequar ambientes; sensibilizar e conscientizar a comunidade local e 
os turistas em geral sobre a inclusão de pessoas com deficiência; 
contribuir para a elaboração de políticas públicas, planos e projetos de 
acessibilidade. (BRASIL 2009, p. 11). 

 

O mapeamento de um destino turístico irá auxiliar e muito o turista com 

deficiência física e mobilidade reduzida, pois assim ele saberá onde terá livre 

acesso para visitar os locais acessíveis. O gestor público do município pode 

utilizar o mapeamento da acessibilidade para fazer uma análise dos lugares que 

já tenham acessibilidade total e também onde ainda deverá ter mais 

acessibilidade na infraestrutura (Brasil, 2009). Deste modo, as pessoas com 

mobilidade reduzida e com deficiência podem circular de forma independente e 
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com segurança, que são os fundamentos básicos da acessibilidade.  

   Werneck (1997) afirma que privilegiar a integração das pessoas com 

deficiência não deve ser visto como ato de “Boa ação”, mas sim um dever e 

obrigação dos governantes. 

 

3.2.1    O caso de Balneário Camboriú 

 

De acordo com o artigo Acessibilidade em destinos turísticos: criação de 

pictogramas para mapeamento” Franzen e Oliveira (2015), no litoral de Santa 

Catarina foi realizado um mapeamento da acessibilidade o segmento de sol e 

praia, para isso foram criados pictogramas referentes a cada tipo de adaptação 

necessária. Utilizando da cor verde para equipamentos totalmente acessíveis, 

amarelo para aqueles que são parcialmente acessíveis, vermelha para os 

equipamentos que não estão acessíveis de acordo com a norma 9050 da 

ABNT.            

   Foram criados também pictogramas que representam situações 

turísticas, como por exemplo: meios de hospedagem; quiosques de praia; salva-

vidas; teleférico; cancha de bocha; praça e informações turísticas, estes são 

pictogramas relacionados ao turismo, pois estão ou podem estar associados a 

qualquer destino turístico, e também só representam equipamentos e 

instalações turísticas, e não a situação da acessibilidade.  
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QUADRO 01- PICTOGRAMAS QUE REPRESENTAM SITUAÇÕES TURÍSTICAS 

 
Fonte: Franzen e Oliveira, 2015. 

 

Para rampas; escadas; banheiro; telefone; banco público; semáforo e 

chuveiro, de acordo com a norma 9050 da ABNT, existem muitos aspectos para 

considerar acessíveis ou não, para isso é necessário a utilização de cores para 

identificar se é acessível (cor verde), parcialmente acessível (cor amarela) e 

inacessível (cor vermelha).        

   A criação de pictogramas para a identificação dos equipamentos e 

serviços turísticos, que são acessíveis ou não, está associada ao planejamento 

público desses espaços públicos e turísticos. Quando tornamos um local 

acessível para os deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida estes locais 

serão acessíveis para todos que andarem por esse local. Esse mapeamento 

facilita a locomoção de turistas por espaços que já são adaptados, fazendo com 

que sua divulgação seja maior, podendo iniciar a sensibilização da comunidade 

local.           

   Esse mapeamento com pictogramas foi realizado em Balneário 

Camboriú, município de Camboriú (SC), onde os pictogramas auxiliaram para 

realizar o mapeamento de forma que a compreensão seja fácil e que ajude na 
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escolha dos lugares turísticos para o turista que necessite dessa acessibilidade. 

Essa ferramenta se torna uma grande aliada no planejamento dos espaços 

públicos e turísticos, desse modo aumentando os espaços acessíveis e 

amenizando os inacessíveis.   

 

QUADRO 02- PICTOGRAMAS COLORIDOS PARA IDENTIFICAR O NÍVEL DE 
ACESSIBILIDADE 



 

21 

 

 

Fonte: Franzen e Oliveira, 2015. 
 

O resultado que as autoras obtiveram, ao realizarem um mapeamento 

da acessibilidade no município onde residem, foi facilitar o acesso e o 

deslocamento de portadores de necessidades especiais, além de proporem que 

uma sinalização fosse feita para então haver o mapeamento dos serviços 

turísticos, o que contribui para que o turista se prepare e saiba como será o local 

que irá visitar.         

   Porém, a realidade da cidade é outra; 

 

O espaço público, e principalmente o espaço turístico urbano (trecho I) 
de Balneário Camboriú, não cumpre com o requisito acessibilidade, 
podendo ser apreendida como não hospitaleira quando esse for 
analisado de maneira isolada. Com destaque para a Praia Central, 
onde o principal atrativo turístico da cidade (areia e oceano) não pode 
ser acessado conforme o padrão normativo, segregando, assim, o 
turista com capacidade reduzida das atividades desse espaço, fator 
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motivador de sua viagem. (OLIVEIRA; FRANZEN; VARELLA, 2016, p. 
28). 

 

De acordo com Oliveira, Franzen e Varella (2016), Balneário Camboriú 

não é acessível, deste modo perde turistas devido à infraestrutura inadequada, 

tornando-se uma cidade sem hospitalidade para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

4   ACESSIBILIDADE TURISTICA EM GUARATUBA 

 

4.1    ACESSIBILIDADE EM DOCUMENTOS 

 

A prefeitura de Guaratuba lançou em 06/01/2013 o projeto “Praia 

Acessível”, com a intenção de proporcionar a experiência de ir à praia para todos, 

com a utilização da cadeira de rodas anfíbias para pessoas que tenham 

dificuldade ou que não possuem a capacidade de andar, frequentar a faixa de 

areia e até mesmo poder sentir a água do mar, além de três cadeiras anfíbias, 

estão à disposição dos veranistas dois guarda-sóis e um ambulatório itinerante.  

 

FIGURA 03- CADEIRA ANFÍBIA 

 

Fonte: Site Sanepar https://goo.gl/R9WRAV 

 

 A estrutura de alumínio torna a cadeira leve e mais resistente a oxidação 

da água do mar, os pneus são mais largos para criar estabilidade na areia e se 

mover com mais facilidade, seu centro de gravidade é mais baixo que o normal 

criando conforto e estabilidade para o usuário. Os empréstimos são realizados 

por 40 minutos, ao chegar, o usuário preenche uma ficha com dados pessoais e 

pode deixar sugestões para melhorias no projeto. Esse projeto, assim como a 

reforma da orla da praia central ofertou maior possibilidade de visitação das 

pessoas que têm dificuldade em se locomover. Mas apesar de terem ocorrido 

reformas e ser possível notar que órgãos públicos tiveram essa preocupação, ao 
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analisar a orla brevemente, notamos que ainda existe muito a ser feito. 

    A praia central de Guaratuba, que se estende desde as pedras do Morro 

do Pinto até o Morro do Cristo teve sua orla recentemente reformada, com uma 

nova pista para ciclismo, calçada com guia para deficientes visuais e também 

com rampas para o acesso de cadeirantes. Porém, a manutenção das reformas 

não continuou, isso fez com que alguns pontos da orla não estejam mais 

acessíveis.          

    No Plano Diretor de Guaratuba do ano de 2005, não se obtém muita 

informação sobre acessibilidade turística, o que é possível encontrar é uma 

breve avaliação da acessibilidade em pontos com potencial turístico de acordo 

com as vias de acessos que o local possui e não de acordo com a infraestrutura 

do mesmo. A baía de Guaratuba faz parte do centro histórico de Guaratuba e de 

acordo com uma revisão do plano diretor feita em 2016, uma revitalização foi 

dada como sugestão sendo planejada de modo que o centro histórico seja 

preservado e integrado no centro urbano tradicional, conservando e restaurando 

as construções históricas do local para que atraiam movimento e aumentem a 

acessibilidade no centro histórico e também no atracadouro para as 

embarcações que realizam roteiros turísticos. (Revisão do Plano Diretor 

Municipal 2016 Síntese das propostas).      

   Para a Praia Central está sendo proposto o projeto Caminhos para o Mar, 

que tem como objetivo criar uma hierarquia nas ruas que dão acesso para todas 

as praias do município, que possuirá acostamento para o transporte coletivo, de 

modo a não atrapalhar o tráfego e proporcionar segurança aos pedestres. Possui 

interseções em nível controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes 

lindeiros (terrenos) e às vias locais, visando também a acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais.       

    Um dos pontos abordados na revisão do plano diretor, é a construção e 

manutenção de obras de acessibilidade urbana para portadores de 

necessidades especiais, desta forma integrando uma parte importante da cidade 

para todos. (Revisão do Plano Diretor Municipal 2016 Síntese das propostas). 

De um modo geral é possível, notar a diferença entre o interesse na 

acessibilidade turística do plano diretor de 2005, para as propostas feitas em 

2016. Ainda que sejam modestas é notável uma certa preocupação para integrar 
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essas pessoas que necessitam da acessibilidade, apesar de que muito ainda 

deve ser pensado, como por exemplo a restauração das calçadas do centro 

tradicional, que se localiza na avenida 29 de Abril, que muitas vezes não possui 

espaço para locomoção de pedestres. De acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro e a Lei de Sistema Viário Municipal vigente, as ruas existentes no 

município são para diminuir o tempo de deslocamento entre distritos e bairros, 

conectando o sistema rodoviário e o sistema viário. (Revisão do Plano Diretor 

Municipal 2016 Síntese das propostas). 

 

FIGURA 04- MAPA DO ROTEIRO ANALISADO   

    

  Fonte: Google Maps 

 

4.2    Acessibilidade observada 

 

No dia 30/04/2017, fui até a orla e registrei alguns pontos que julgo 

serem importantes para a mobilidade/acessibilidade no local, como por exemplo 

as rampas tanto as de acesso para a areia quanto as rampas na calçada para 

chegar até a orla, escolhi esses locais pois a Praia Central é um dos cartões 

postais da cidade e também o mais visitado, a Avenida 29 de Abril por existir 

maior movimento de comércio. 

FIGURA 05- RAMPAS DE ACESSO PARA A ORLA 
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Fonte: Acervo pessoal Mariana Jordão (2017) 

Não é difícil encontrar as rampas em estado de má conservação 

(FIGURA 05), o acesso até essas rampas é dificultado, pois a calçada tem 

buracos e são desniveladas. Logo abaixo (FIGURA 06), também pode-se notar 

a inexistência da calçada do outro lado da rua, levando muitos cadeirantes a 

seguirem pela rua e não pela calçada onde é seguro.  

 

FIGURA 06- RAMPAS DE ACESSO PARA A ORLA. 

 

Fonte: Acervo pessoal Mariana Jordão (2017). 

 

FIGURA 07- RAMPAS DE ACESSO PARA A PRAIA. 
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Fonte: Acervo pessoal Mariana Jordão (2017) 

 

Todas as rampas de madeira encontradas na orla mostram algum defeito 

(FIGURA 07), impossibilitando a passagem de cadeiras de rodas, de forma que 

o cadeirante consiga passar sozinho, necessitando de ajuda. 

 

FIGURA 08- CHUVEIRO 

  

   Fonte: Acervo pessoal Mariana Jordão (2017) 

 

Foi possível notar que em todos os chuveiros que a praia apresenta, em 

nenhum deles existe rampa ou calçada ao redor, mas sim um “quadrado” de 
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cimento que impossibilita a cadeira de rodas de chegar até o local.  

   Quanto à Avenida 29 de Abril, avalia-se superficialmente que existe 

acessibilidade, com calçadas largas que possibilitam a passagem de cadeiras 

de rodas de forma segura (FIGURA 09). 

 

  FIGURA 09- CALÇADA   

 

   Fonte: Google Imagens (2017). 

 

Rampas são vistas repetidamente, porém dando a sensação de serem 

pequenas para as normas ABNT, além disso, algumas rampas dão acesso para 

o meio do cruzamento, não oferecendo segurança. Na figura 08 é possível notar 

também uma “vala” entre o asfalto e a rampa. 
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FIGURA 10- RAMPAS  

 

Fonte: Google Imagens (2017). 

 

4.3    Considerações sobre situação analisada 

 

A análise foi fundamentada em documentos consultados sobre o 

município e, e também em análise pessoal, através da observação direta nos 

locais selecionados.         

 E como é possível notar de acordo com as imagens, existe sim uma 

infraestrutura acessível, porém não da forma como deveria ser, que é focando 

sempre na segurança e conforto para a pessoa que necessita. Porém, como foi 

encontrado na Revisão do Plano Diretor (2016), existem projetos para incluir a 

Praia Central e a Praça dos Namorados no âmbito acessível.  

 

4.4    Pictogramas em Guaratuba 

 

Realizei de forma modesta e informal um breve mapeamento com alguns 

pictogramas dos locais analisados de acordo com a análise realizada, para que 

assim fique mais claro entender e analisar sucintamente qual é o nível de 

acessibilidade para os cadeirantes em Guaratuba. 
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Mapa com Pictogramas m Guaratuba (Praia Central e Av. 29 de Abril) 

 

Fonte: Mariana Jordão, 2017. 

 

Rampas parcialmente acessíveis. 

Chuveiros Inacessíveis  

Banheiros públicos inacessíveis.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal dificuldade sobre esse tema é a escassez de estudos sobre 

a acessibilidade turística, para gerar dados foi preciso visitar o local e verificar, 

ainda que de forma modesta, como é a realidade de Guaratuba. Quando se 

pesquisa sobre acessibilidade é possível notar que o tema é muito recente em 

nosso país, por esse motivo é difícil encontrar este assunto relacionado com o 

turismo, pois não faz muito tempo também que existe a preocupação de tornar 

a atividade e os espaços turísticos acessíveis para todos.   

   Como citado nesse trabalho o caso de Camboriú (p. 14), o Balneário já 

possuía infraestrutura acessível, porém não havia a indicação de onde se 

localizava e nem a descrição de como estava, assim como Guaratuba, que 

possui acessibilidade, porém não é documentada de forma que os turistas 

tenham essa informação antes de se locomover até o local e seja surpreendido.

   Os pictogramas servem para mapear toda a infraestrutura que o local 

possui, sendo acessível ou não, essa ferramenta se torna importante para se 

obter informações sobre o local. Após analisar o mapeamento com 

pictogramas feito pelas autoras Letícia Indart Franzen e Josildete Pereira de 

Oliveira em 2015, é possível notar que a principal finalidade desses pictogramas 

é facilitar a identificação de equipamentos e serviços turísticos para pessoas 

cadeirantes, pois com esse equipamento, o turista consegue verificar para onde 

consegue ir sozinho, deste modo poderá se planejar e se preparar com facilidade 

para eventuais situações que possam ocorrer, desta forma o deslocamento fica 

simplificado.          

  Esse mapa está associado ao planejamento público dos espaços 

públicos e turísticos de cada município. Sugere-se que seja realizado esse 

mapeamento de forma oficial e mais detalhada em Guaratuba, pressupondo que 

a conclusão prevista é de que seria de extrema importância se fosse criado um 

categorizando toda a Praia Central, futuramente podendo se entender até para 

outros locais turísticos.  

Tal mapeamento poderia ser disponibilizado em forma de aplicativo para 

smartphones, os turistas que estivessem interessados em visitar Guaratuba, 

saberiam para onde ir. Assim, o turismo de Guaratuba teria um diferencial e o 
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serviço público seria obrigado a realizar a manutenção desses locais garantindo 

a segurança dos turistas.        

   Guaratuba tem como seu principal atrativo as praias, a orla da Praia 

Central em 2014, passou por uma reforma, com ela foram criados alguns meios 

de acessibilidade, mas como foi mostrado nas imagens deste trabalho no item 

3, a reforma não teve manutenção, e alguns pontos nem teve a acessibilidade 

por completo, por isso um mapeamento seria de total ajuda para mostrar o que 

a praia já possui e com o que pode ser somado. Portanto, além do mapeamento 

é necessário realizar investimentos em melhorias da infraestrutura.  

  Manutenção é um fator crucial para a acessibilidade, pois com o tempo 

a estrutura pode ir se deteriorando, o concreto ruindo, são vários fatores que 

devem ser considerados para que exista essa preocupação. Quando ofertamos 

essa acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, tornamos o 

espaço acessível para todos, como por exemplo para um ciclista, para os pais 

que estão levando seu filho em um carrinho de bebê, idosos, enfim a 

acessibilidade se torna importante para todos, por isso é fundamental darmos a 

importância necessária para esse assunto.     

   Para entender melhor o conceito de acessibilidade foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica primeiramente só com o foco no tema acessibilidade, onde 

foi observado quais os critérios que tornam um lugar acessível, como por 

exemplo o conforto a segurança e a autonomia do deficiente, pois de nada 

adianta um local que o deficiente não consiga acessar sozinho ou que precise 

de muita ajuda para acessar.       

   Como apontado no trabalho, de acordo com IBGE (2010) 23,9% da 

população ou 45.623.910 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e três 

mil, novecentas e dez), possuem algum tipo de deficiência, neste trabalho foi 

focado a deficiência física, porém é preciso nos prepararmos para todas. Esse 

número pode aumentar futuramente, e por isso é de extrema importância nos 

preocuparmos com isso agora.       

   Diante de tudo que foi mostrado, tem se a ideia de que as cidades com 

teor turístico devem considerar o incentivo de se colocar no mercado como um 

destino diferenciado, que seja capaz de atrair turistas de diversas partes do 

mundo, aumentando assim seu movimento sem que para isso deixe de 
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considerar as vontades da comunidade local que irá receber os turistas que ali 

chegam (RUSCHMANN, 1997). Por esse motivo a acessibilidade pode ser 

interpretada como sendo esse diferencial para as cidades litorâneas. 

   Para que haja melhoria, observamos a criação de mapeamentos com 

pictogramas em outras cidades litorâneas, que podem ser feitas em Guaratuba, 

para estimular o turismo acessível ajudando o deficiente a se localizar e realizar 

uma viagem autônoma e segura, sendo de interesse para a administração 

pública para diminuir os espaços inacessíveis e melhorar os que já são. 

   Espero que esse sucinto trabalho possa ajudar em entrevistas ou 

pesquisas futuras, mesmo com pouco referencial teórico, foi possível notar que 

é um assunto emergente em nossa sociedade, e também com muita importância 

para o profissional do turismo, que deve saber atender e recepcionar qualquer 

tipo de turista. 
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