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RESUMO 

 

 

COSTA, Rafaella Cassaro Lopes. Proposta de infraestrutura de acessibilidade 
para os atrativos turísticos de Santo Antônio de Li sboa, Florianópolis.  
Florianópolis. 2011. 73 p. Relatório de Estágio Supervisionado/TCC do Curso de 
Turismo das Faculdades Integradas ASSESC, 2011. 
 
Este trabalho tem como finalidade propor um padrão mínimo de infraestrutura de 
acessibilidade aos atrativos turísticos do bairro de Santo Antônio de Lisboa, 
Florianópolis, com base na Norma da ABNT, NBR 9050 que é referência para o 
regimento das leis nº10.048, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e dá outras providências e a lei nº10.098, que estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. Esta pesquisa perpassa pela caracterização dos 
atrativos turísticos, da identificação da infraestrutura de acessibilidade disponíveis, 
da definição de um padrão mínimo de infraestrutura de acessibilidade que deve ser 
implantada nos atrativos e, por fim, será traçada uma proposta de adequação dos 
atrativos à acessibilidade prevista na NBR 9050. 
 
Palavras-chave:  Atrativos Turísticos. Infraestrutura. Acessibilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A acessibilidade deve dar condições de utilização dos espaços urbanos a 

todos os tipos de pessoas, sendo eles idosos, gestantes, crianças, pessoas com 

mobilidade reduzida ou com qualquer tipo de deficiência. É necessário entender este 

processo para mudar a realidade das cidades brasileiras, principalmente quando se 

trata da hospitalidade relacionada ao ato de acolher o outro em uma sociedade que 

difere de suas origens ou ainda quando se planeja fazer turismo. 

Amplo e complexo como não se imagina ser, fazer turismo é também 

entender o processo de que ele abrange uma comunidade que irá receber todos os 

tipos de pessoas, com diferentes culturas, nacionalidades, deficiências e conceitos, 

por isso adequar estes espaços para receber o turista é um desafio que exige 

bastante perseverança e domínio do assunto. É preciso conhecer as leis, decretos e 

normas que tratam da acessibilidade para aplicá-los de forma correta, sem que haja 

a necessidade de um retrabalho. 

Dessa forma a NBR 9050 será a base desta pesquisa, que tem por objetivo 

propor a adequação dos atrativos turísticos do distrito de Santo Antônio de Lisboa, 

em Florianópolis a acessibilidade, de forma a projetar um padrão mínimo e 

específico em todos os atrativos turísticos relacionados neste trabalho. 

Essa proposta irá proporcionar a um maior número de pessoas e 

principalmente aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, a utilização 

autônoma e segura destes ambientes na qual visita. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

 

Proposta de análise da infraestrutura de acessibilidade disponível nos 

atrativos turísticos de Santo Antônio de Lisboa, bairro do município de Florianópolis, 

a fim de definir um padrão mínimo de infraestrutura de acessibilidade conforme a 

NBR 9050. 
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1.1.1 Problema  

 

 

Verifica-se que diversos locais de Florianópolis que não estão adaptados para 

atender a todos os tipos de pessoas, o que inclui aquele com deficiência ou 

mobilidade reduzida, que não conseguem utilizar, de maneira autônoma, os espaços 

urbanos, como faz a maior parte da população brasileira, mas que nem por isso 

perdem o direito de usufruir desta necessidade. Neste contingente de pessoas 

incluem-se os turistas que também precisam ser bem acolhidos, com hospitalidade 

que provém dos moradores locais ao entender este processo de transformações dos 

espaços turísticos. 

Dessa forma a Associação Brasileira de Normas Técnicas elaborou a NBR 

9050 a qual estabelece critérios e parâmetros técnicos para serem utilizados em 

construções, adaptações e instalações de edifícios e equipamentos urbanos às 

condições de acessibilidade. Sendo este um instrumento próprio para adequar os 

espaços físicos, dar-se-à oportunidade de acesso a todas as pessoas, incluindo-as 

no processo natural da vida. 

Sendo assim, questiona-se: Quais as modificações necessárias para que 

Santo Antônio de Lisboa possa atender os turistas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Segue abaixo o objetivo geral e os objetivos específicos a partir dos quais o 

trabalho se norteia. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Propor adequação aos atrativos turísticos de Santo Antônio de Lisboa, 

Florianópolis, à acessibilidade prevista na NBR 9050. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Caracterizar os atrativos turísticos de Santo Antônio de Lisboa. 

- Identificar qual infraestrutura de acessibilidade está disponível nos atrativos 

turísticos de Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, a partir do que estabelece a 

NBR 9050. 

- Definir um padrão mínimo de infraestrutura de acessibilidade a ser 

implantado nos atrativos turísticos de Florianópolis. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

 

 

Dar o direito de acesso e uso dos espaços urbanos a todas as pessoas é, 

inicialmente, uma forma de cumprir com o direito básico dos cidadãos, porém ainda 

não é suficiente para motivar tanto a iniciativa privada quanto o poder público a 

implantar uma infraestrutura necessária para atender as necessidades das pessoas. 

O fato é que o turista procura um local em que irá vivenciar novas experiências que 

estejam, no mínimo, adequadas a sua necessidade. Ou seja, não adaptar estes 

locais pode fazer com que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

desistam de visitar Santo Antônio de Lisboa e decidam visitar qualquer outro destino 

que ofereça a hospitalidade e a infraestrutura adequada. 

 Por isso esta pesquisa tem o intuito de contribuir com a transformação 

adequada, no quesito acessibilidade, dos atrativos turísticos e consequentemente do 

bairro e do município de Florianópolis, a estarem aptos a receber uma gama maior 

de turistas. Nesse contexto, a cidade estará trabalhando com qualidade no turismo, 

quesito abordado pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de 

Florianópolis – PDST-FLN, elaborado e finalizado pelo Grupo Gestor dos 65 

Destinos Indutores de Florianópolis, em junho de 2011. 

Porém o trabalho ainda não está completo, falta a importante tarefa de 

desenvolver as propostas que foram apresentadas, sendo o turismólogo uma peça 

fundamental para dirigir este processo. Ele tem o dever de trabalhar na criação de 

projetos que visem a melhoria do destino para o turista. 
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Dessa forma, este estudo tem plena relevância, pois propõe uma 

infraestrutura de acessibilidade que irá beneficiar todos os turistas, principalmente 

aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida, os quais incluem os idosos, as 

crianças, as gestantes, os obesos e as pessoas com dificuldade de locomoção, 

aumentando, consequentemente a vinda de novos turistas para a cidade de 

Florianópolis. 

 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

 Para desenvolver a pesquisa foi necessário empregar o método, que 

Richardson (2008, p. 22) afirma que “[...] é o caminho ou a maneira para se chegar a 

determinado fim ou objetivo [...]”. Portanto para que se consiga esse objetivo foi 

utilizado, nesta pesquisa, o método indutivo que segundo Marconi e Lakatos (2001, 

p.106), é o método “cuja aproximação dos fenômenos caminha geralmente para 

planos cada vez mais abrangente, indo das constatações mais particulares às leis e 

teorias”. 

 Quanto à análise utilizada foi a qualitativa, pois não possui roteiro estruturado, 

é não probabilística e aprofunda o conteúdo (DENCKER, 1998). Além disso, é uma 

forma mais adequada para entender a natureza de um fenômeno social, que não 

apresenta um instrumento estatístico com base no processo de análise de um 

problema, além de se justificar por ser uma forma (RICHARDSON, 2008). 

 A técnica de pesquisa e coleta de dados presente na pesquisa é a 

bibliográfica e documental, as quais foram baseadas na utilização de publicações 

sobre o turismo, demanda e oferta turística, os decretos, leis e norma acerca da 

acessibilidade da qual trabalho se guia. Sendo especificado por Marconi e Lakatos 

(2001) que a pesquisa bibliográfica compreende toda bibliografia relacionada ao 

tema de estudo, com o objetivo de proporcionar ao pesquisador o contato direto com 

o que já foi publicado.  
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1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

 

Com o intuito de atingir os objetivos, a pesquisa se estrutura em seis 

capítulos, descritos da forma que segue. 

O capítulo um é a introdução do trabalho, que apresenta o tema proposto, os 

objetivos e a relevância da realização desta pesquisa. Complementando nela a 

metodologia utilizada para escrevê-lo e formulá-lo. 

O capítulo dois apresenta a fundamentação teórica, responsável pelo 

embasamento da pesquisa. Estruturado e dividido da seguinte forma: o 

desenvolvimento do turismo em Florianópolis, a oferta e demanda turística de 

Florianópolis, a acessibilidade no turismo, a legislação sobre a acessibilidade e por 

último, a NBR 9050 e sua aplicação para o turismo. 

Na sequência, o capítulo três trata do local do estágio, que neste caso é o 

Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau. Neste, é abordado os dados 

sobre a empresa, como localização, história, estrutura organizacional e física e 

recursos humano. 

O capítulo quatro é específico quanto ao estágio realizado na empresa, o 

setor estagiado, as atividades desenvolvidas passando por uma conclusão com a 

análise dos pontos positivos, limitantes e conhecimentos adquiridos. 

No capítulo cinco apresenta-se a proposta da estagiária para os atrativos 

turísticos de Santo Antônio de Lisboa se adequar à acessibilidade, conforme a NBR 

9050. 

O capítulo seis refere-se às considerações finais do trabalho. 

E por fim, são apresentados as referências utilizadas para o desenvolvimento 

da pesquisa.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O capítulo aqui desenvolvido perpassará pelo conceito de acessibilidade, a 

legislação existente, o turismo como incentivador do processo de adaptação dos 

espaços físicos e, finalmente, a adequação dos atrativos turísticos à acessibilidade 

proposta pela NBR 9050. Estas serão algumas das concepções que a presente 

pesquisa procurará explicar e exemplificar para o melhor entendimento do objetivo 

do trabalho proposto. 

 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM FLORIANÓPOLIS  

 

 

 O desenvolvimento do turismo se dá a uma soma de fatores, como a oferta 

turística que o município tem a oferecer, criando uma vitrine de opções para o 

turista, com diversas formas de lazer e entretenimento que gera uma demanda 

turística, valorizando o turismo, gerando emprego e renda e movimentando a 

economia.  

 Em Florianópolis, a beleza exuberante das 100 praias, cenários paradisíacos 

em meio a lugares desertos ou quase intocados pelo homem, contos de magia que a 

história leva consigo, além da cultura açoriana fortemente presente na ilha, fazem de 

Florianópolis um destino disputado por muitos. 

 Para entender o processo em que se dá a atividade turística e seu 

desenvolvimento é necessário conhecer a conceituação e a aplicação da oferta e 

demanda turística de Florianópolis para que possa ser estabelecido um cenário de 

acessibilidade aos atrativos turísticos do distrito de Santo Antônio de Lisboa. 

 

 

2.1.1 A oferta e demanda turística de Florianópolis  

 

 

O turismo situa-se no setor terciário, ou seja, engloba a atividade genérica 

que não produz bens tangíveis ou palpáveis e caracteriza-se pela apresentação e 
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prestação de serviços de qualquer natureza. Segundo Andrade (2006, p. 99), o 

turismo é caracterizado “como organização que possibilita ou viabiliza viagens, 

hospedagem, alimentação e lazer às pessoas que se deslocam de suas residências 

para atendimento de seus objetivos diversos”. 

Nessa perspectiva, ele se aproveita de todo o potencial dos recursos naturais 

e artificiais, aqueles criados pelo homem, conservando-o e valorizando-o o quanto 

possível para ofertar ao cliente este produto ou serviço, formatando assim a oferta 

turística. De acordo com Beni (1998, p. 164) “oferta é a quantidade de um bem ou 

serviço que chega ao mercado por um dado preço em um dado período de tempo”. 

Suas principais características, abordadas por Andrade (2006, p.102) são: 

 

1) Não admite estocagem ou reserva. 2) Seus recursos são estáveis e 
‘consumidos’ no próprio receptivo em que são produzidos e 
comercializados. 3) Seus recursos são estáticos: Não podem ser 
transportados em seu todo ou em partes significativas, sem alterações no 
próprio conjunto do potencial. 4) Os recursos são imóveis: os turistas é que 
se deslocam para usufruí-los. 5) A oferta turística é rígida e inadaptável, 
pois não possui flexibilidade suficiente para qualquer outra utilização, sem 
correr riscos de descaracterização. 6) A oferta turística é sensivelmente 
dependente da concorrência do mercado e da vontade do cliente, que vê 
turismo como supérfluo ou produto substituível e mesmo dispensável. 7) Os 
sucessos cultural e comercial dependem da qualidade e do grau de união e 
de colaboração de significativas séries de fatores relacionados a oferta e ao 
funcionamento dos bens e serviços, sua qualificação e seus preços. 

 

Conforme estas características descritas, pode-se concluir que a oferta 

turística é abrangente e favorece, de forma ampla, o desenvolvimento e valorização 

local, criando produtos com qualidades, preços e culturas diversificadas, distinguindo 

uma destinação de outra e criando sua identidade, o que fará com que o local tenha 

uma demanda turística. 

Segundo Cooper (2001), a demanda turística consiste em vários tipos de 

demanda, sendo identificadas por ele, as principais: Demanda real ou efetiva, que 

são os turistas que estão viajando de fato, sendo importante observar que as 

estatísticas de turismo referem-se a esta demanda. Em segundo tem-se a demanda 

reprimida, que são as pessoas que não viajam por alguma razão, mas que poderão 

viajar futuramente se passarem por alguma mudança de vida. Nesta categoria ainda 

há aqueles que adiam uma viagem por um problema na oferta, como a falta de 

capacidade de hospedagem ou uma enchente que atingiu a cidade, lembrando que 

este grupo poderá ser uma demanda efetiva quando este impedimento se cessar. 
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Por último existe os “sem-demanda” que simplesmente são aqueles que não 

desejam viajar ou que não têm condições para tal. 

Essa análise serve para identificar que a demanda turística é um conceito que 

depende de variáveis como o fator psicológico, geográfico e econômico. Estes 

poderão motivar ou desmotivar os turistas e ao mesmo tempo gerar uma nova 

demanda para aquela destinação.  Em termos econômicos, quanto mais alto o preço 

de um produto, menor a demanda, e quanto mais baixo o preço, maior a demanda. 

Ou seja, a demanda “refere-se à quantidade de um produto que um indivíduo deseja 

comprar, por preços diferentes em um dado momento” (COOPER, 2001, p.57) ou 

ainda é “a quantidade de produto que alguém, considerado consumidor, tem a 

capacidade de adquirir a preço apresentado, dentro de um determinado período” 

(ANDRADE, 2006, p.115). 

De acordo com o estudo da demanda turística de Florianópolis de 2009 

(SANTUR, 2011), e em comparação com os anos de 2007 e 2008 pode-se observar 

que há um crescimento na vinda de turistas nacionais, que passou de 637.488, em 

2007, para 652.055, em 2009. Este resultado demonstra que Florianópolis teve um 

pequeno aumento no número de turistas e que ainda há muito que se trabalhar para 

que o município seja um destino de qualidade e que possa atender a todas as 

pessoas. 

Quanto aos estrangeiros houve uma queda na demanda, de 2008 para 2009, 

porém, a receita gerada pelos turistas passou de R$ 590.967.262,74, em 2008, para 

R$ 614.018.849,52, em 2009, o que indica que há um aumento no gasto per capita 

do turista (SANTUR, 2011). 

 

  

2.2 A ACESSIBILIDADE NO TURISMO 

 

 

Dentre os cinco princípios fundamentais da Constituição da República 

Federativa do Brasil podem ser citados a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, sendo estes princípios aplicáveis a todos os cidadãos.  

Para conquistar estes dois princípios fundamentais da Constituição é 

fundamental trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 
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na sociedade, sendo necessário que as cidades sejam acessíveis primeiramente 

para seus moradores e consequentemente para atender ao turista. 

Um dos objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do 

Brasil é “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 2011c, p.1). Por isso, o 

ser humano deve ser capaz de compreender as imperfeições, entendendo que 

aceitar o outro como ele é, é evoluir diante da complexidade da vida. Uma forma de 

desenvolver este espírito da criação humana é promover a integração social através 

do turismo.  

Sendo esta uma atividade que propaga informações sobre uma localidade ou 

região, seus valores culturais e sociais, ela é capaz de desenvolver a criatividade e 

promover o sentimento de liberdade, estimulando o desejo de viajar. Beni (2008, 

p.37) comenta que o turismo é: 

 

[...] um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, 
onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica e científica, que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, 
desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional, e de expansão de negócios. 

 

Nesta visão de expansão de negócios, o turismo tem se mostrado uma 

atividade econômica de grande relevância e vem indicando um importante 

crescimento ano após ano. Por esse motivo, transversalmente, houve um aumento 

de estudos que buscam o planejamento e o desenvolvimento sustentável desta 

atividade.  

A partir desse pensamento, o Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – 

uma Viagem de Inclusão, do Ministério de Turismo, tem trabalhado para transformar 

o turismo em um mecanismo importante de desenvolvimento econômico do Brasil 

sendo também um grande indutor de inclusão social. Neste sentido, visando gerar 

aumento de renda, empregabilidade nos destinos e ampliar o acesso das diferentes 

camadas da população ao turismo, incluem-se a acessibilidade às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida como parte fundamental deste processo (BRASIL, 

2011a). 
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De acordo com o Decreto Federal n.º 914/1993, define a pessoa com 

deficiência como: 

 

Aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anomalias de sua 
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano (BRASIL, 2011d, p.1). 

 

Complementando o conceito, o Ministério da Justiça define como portador de 

deficiência aquela pessoa que possui limitação ou incapacidade para o desempenho 

de algum tipo de atividade (BRASIL, 2009). 

Além do deficiente há aquelas pessoas com mobilidade reduzida que, 

possuem (BRASIL, 2011b): 

 

[..] a dificuldade de movimento, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência. A 
NBR 9050:2004 entende por pessoa com mobilidade reduzida, além da 
pessoa com deficiência, o idoso, o obeso, a gestante. 

 

Estes conceitos evidenciam a importância do cenário apresentado pelo 

Ministério do Turismo que, conforme dados da Organização das Nações Unidas – 

ONU, há cerca de 500 milhões de pessoas com deficiência no mundo e 80% vivem 

em países em desenvolvimento (BRASIL, 2009). Já a Organização Mundial da 

Saúde – OMS afirma que cerca de 10% da população de países em 

desenvolvimento é formada por pessoas com deficiência. Dessas, 50% possuem 

deficiência mental; 20% têm deficiência física; 15% deficiência auditiva; 10% 

deficiência múltipla e 5%, deficiência visual.  

Desta forma, vale ressaltar que na atividade turística é de extrema 

importância que os destinos ofereçam serviços de qualidade e que superem as 

necessidades dos turistas. De acordo com Petrocchi (1998), cortesia e 

profissionalismo são fundamentais mas, para tanto, é necessário que os destinos 

turísticos sejam acessíveis a todos, independente da sua situação física ou motora. 

Tornar estes ambientes acessíveis é dar 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 informações, por pessoa com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida o que, segundo o Decreto nº 5.296/2004 é entendido como 

acessibilidade (BRASIL, 2011b). 

O Censo 2000 revelou que 14,5% da população brasileira é portadora de, 

pelo menos, uma das deficiências investigadas pela pesquisa (visual, motora, 

auditiva, mental e física). A maior proporção se encontrava no Nordeste (16,8%) e a 

menor, no Sudeste (13,1%). No mesmo ano, existiam 148 mil pessoas cegas e 2,4 

milhões com grande dificuldade de enxergar no Brasil. 

Além disso, o turismo tem uma relação direta com a mobilidade, sendo um 

fator socioeconômico que intensifica e aperfeiçoa a mobilidade humana, onde as 

pessoas deixaram de mudar de casa para fazer turismo. Esta mudança levou ao 

aperfeiçoamento das estradas, rodovias e acessos, tanto fora como dentro das 

cidades turísticas como é o caso de Florianópolis. 

Segundo Beni (2008), o turismo abrange cinco elementos: atrativo, 

infraestrutura, serviços, comunidade e turista. Dentre eles Beni (2008, p.59) 

descreve que: 

 

Os recursos turísticos podem ser transformados em atrativos turísticos, e 
esses constituem o patrimônio turístico. São elementos passíveis de 
provocar deslocamentos de pessoas, e que integram o marco geográfico-
ecológico-cultural de um lugar, podendo, por sua origem, ser subdivididos 
em naturais e culturais. 

 

A partir deste levantamento, é possível identificar que o fato de tornar estes 

atrativos acessíveis é oportunizar o desenvolvimento de um turismo sustentável, 

hospitaleiro e com qualidade dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 9050 sem 

que se degrade ou prejudique a localidade turística e seu entorno.  
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2.2.1 A legislação sobre a acessibilidade 

 

 

 Está previsto na Emenda Constitucional nº 65 de 2010 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, ao que se refere o artigo 227 que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2011c, p.133). 

 

Como ser humano, capaz de gerar vida e responsável por seus atos, tem-se o 

dever de transmitir estes ensinamentos sobre a sociedade e seus compromissos 

sociais que o envolvem. Não cabe somente a família ou sociedade cuidar e 

assegurar de todos os direitos, mas também ao Estado. 

Neste sentido, o parágrafo primeiro, do artigo 227, afirma que 

 

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, 
do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos [...] (BRASIL, 2011c, p. 133). 

 

Como referência pertinente a este trabalho, cita-se o inciso: 

 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação (BRASIL, 2011c, 
p.133). 

 

 Neste contexto os deficientes têm direitos que estão descritos em legislações, 

decretos, portarias e normas técnicas, as quais visam à obtenção de um grau ótimo 

de ordenação da acessibilidade. 

 Segundo o Turismo e Acessibilidade  (BRASIL, 2011b, p.12), destacam-se 

quatro leis a respeito da acessibilidade, porém para os devidos fins serão 

mencionadas duas delas: 
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a) Lei nº. 10.048, de 08 de novembro de 2000 - Dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências 
b) Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida 

 

 O Art. 4º da lei nº 10.048 cita que os edifícios de uso público, terão normas de 

construção destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas com 

deficiência, e ainda salienta no artigo 6º, que havendo infração, os responsáveis 

estarão sujeitos a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) à R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) (BRASIL, 2011b, p. 25 - 26). 

 O fato de a lei ser uma exigência impõe sobre a sociedade o dever de 

respeitá-la e obedecê-la enquanto cidadão brasileiro. Porém os ensinamentos 

familiares, escolares e de convívio não educam corretamente para compreenderem 

que estar de acordo com a lei é, neste caso, dar o direito de igualdade a todos.  

Para complementar e detalhar estas leis existem os decretos. Dentre eles 

destaca-se: 

 

b) Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - Regulamenta a Lei nº 
10.048/2000, que dá prioridade e atendimento às pessoas e a Lei nº 
10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida (BRASIL, 2011b). 

 

 Este decreto que regulamenta as leis deve ser consultado para quaisquer 

alterações, inclusões ou adaptações em projetos de construção civil. Inclui-se neste, 

o atendimento prioritário às condições gerais e específicas da implementação da 

acessibilidade arquitetônica e urbanística, a acessibilidade na habitação de interesse 

social, aos bens culturais imóveis, aos serviços de transportes coletivos rodoviário, 

aquaviário, ferroviário, metroferroviário e aéreo, do acesso à informação à 

comunidade e por fim, das ajudas técnicas que incluem as tecnologias adaptadas 

para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

sempre com o intuito de ajudar na autonomia pessoal. 
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2.3 A NBR 9050 E SUA APLICAÇÃO PARA O TURISMO 

 

 

 A NBR 9050 deve ser utilizada em todos os espaços, edificações, mobiliário e 

equipamentos urbanos que forem projetados, construídos, montados ou 

implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos 

urbanos, para que estes sejam considerados acessíveis. 

 Ela trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos e tem como objetivo estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem 

obervados quando do projeto, construção, instalação e adaptação destes ambientes 

às condições de acessibilidade. Além disso, foram consideradas inúmeras formas de 

mobilidade e percepções dos ambientes utilizando aparelhos específicos para 

escrever de forma clara e que pudesse suprir as necessidades do público-alvo. 

 Outro conceito utilizado para sua elaboração é de que ela foi construída para 

“proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de 

idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira 

autônoma e segura do ambiente [...]” que a pessoa irá usufruir. (BRASIL, 2011b, p. 

2). 

 De acordo com os objetivos principais, a norma descreve inúmeras situações 

em que a acessibilidade deve ser implantada, porém para o trabalho em questão 

será utilizado apenas alguns capítulos que especifica a proposta desta pesquisa. 

O capítulo 5 da NBR 9050 aborda a questão da comunicação e sinalização 

visual, tátil e sonora. No capítulo seguinte, o 6, transcorre sobre o acesso e a 

circulação, o 8 sobre os equipamentos urbanos e, por fim, o capítulo 9 sobre o 

mobiliário adaptado. 
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3 LOCAL DO ESTÁGIO 1 

 

 

O Estágio foi realizado no Florianópolis e Região Convention & Visitors 

Bureau – FC&VB, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mantida e 

administrada por dirigentes das empresas associadas que trabalha como um 

organismo facilitador de informações, procedimentos e encaminhamentos de dados, 

que propicia fatores vantajosos nas exigentes negociações para sediar eventos em 

Florianópolis, além de ser uma fonte de consulta e apoio para empresas 

potencialmente geradoras de eventos. 

Seu objetivo é captar e gerar eventos, feiras e congressos para a região da 

Grande Florianópolis, fomentar e desenvolver o turismo de lazer e eventos, 

colaborar com o poder público e entidades privadas na promoção do destino 

turístico, desenvolver ações para captar visitantes, colaborar com os poderes 

públicos como órgão técnico, consultivo e deliberativo, no estudo e solução de 

problemas, fomentar o desenvolvimento e o incremento da atividade econômica do 

setor de turismo e atuar no estímulo para o crescimento da atividade de viagens e 

turismo, aproximando seus associados e outras entidades que trabalham em prol do 

desenvolvimento deste segmento. 

 

 

3.1 DADOS DA EMPRESA  

 

 

O Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau – FC&VB está 

localizado na Rua Feliciano Nunes Pires, nº 35, no município de Florianópolis – SC, 

CEP: 88015-220. O site da empresa é o www.florianopoliscvb.com.br, sendo que o 

telefone de contato é (48) 3222-4904 e o e-mail: fcvb@florianopoliscvb.com.br. 

A razão social é Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau e o 

nome fantasia, Florianópolis Convention & Visitors Bureau. O público alvo são os 

futuros turistas que escolherão Florianópolis para ser sede de eventos da sua 

                                                           
1
 As informações apresentadas neste capítulo foram retiradas de documentos internos e site da empresa 

estagiada. 
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empresa, entidade ou associação, que dará a oportunidade para que os associados 

do FC&VB possam trabalhar com o evento na cidade, gerando renda, emprego e 

oportunidades para todos os segmentos de turismo. 

A localização da empresa está representada na figura a seguir pela letra A. 

 

 
Figura 1: Mapa de localização do Florianópolis Convention & Visitors Bureau 
Fonte: Google Maps (2011). 
 

 

3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA  

 

 

O Florianópolis e Região Convention & Visitors Bureau iniciou suas atividades 

no dia 13 de dezembro de 2003 como fundação. Três anos depois se transformou 

em associação. 

 A entidade possui uma logo que identifica o destino Florianópolis, por ter nela, 

o desenho da Ponte Hercílio Luz, um marco na história da cidade (Figura 2). 
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Figura 2: Logo do Florianópolis e Região Convention & Visitors 
Bureau 
Fonte: FC&VB (2011). 

 

 

3.3 ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA  

 

 

O espaço físico da empresa tem 100 m², sendo uma sala de reuniões, dois 

depósitos, um para guardar material promocional do FC&VB e outro com materiais 

dos associados que são utilizados em feiras, nas quais é realizada a divulgação do 

destino e dos associados, dois banheiros, uma sala da diretoria executiva, outra do 

administrativo e financeiro e uma terceira do departamento de marketing e eventos, 

relações institucionais e comercial, além de uma cozinha e um hall de entrada. 

O hall de entrada tem uma mesa de centro, um puff e uma estante com 

artesanato local e símbolos da cultura da ilha. 

 

 
Figura 3: Hall de entrada 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A sala de reunião conta com uma mesa grande e 12 cadeiras no total, três 

balcões, um ar condicionado, um telefone sem fio e utensílios para chá, café e água. 

 

 
Figura 4: Sala de reunião 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Nos depósitos há prateleiras para armazenar os materiais e documentos 

internos além de uma mesa para apoio e algumas caixas para auxiliar no envio de 

materiais para as feiras que o FC&VB participa. 

 

 
Figura 5: Depósito de matérias do FC&VB 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 6: Depósito de materiais internos e dos associados 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A sala da diretoria executiva tem uma mesa, um telefone, três cadeiras, um 

notebook, dois balcões, ar condicionado, um banheiro, uma estante para livros e um 

puff. 

 

 
Figura 7: Sala da diretoria executiva 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

O departamento administrativo e financeiro tem um computador de uso do 

profissional e mais o servidor, uma mesa, ar condicionado, um telefone, duas 

cadeiras, um triturador de papel, duas impressoras, sendo que uma também é 

escâner, um notebook e retroprojetor para ser utilizado na sala de reuniões e 

algumas estantes com documentos internos. 
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Figura 8: Sala do administrativo e financeiro 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A maior sala, que hospeda o departamento de marketing e o departamento de 

relações institucionais e comercial, tem três mesas, cinco cadeiras, três 

computadores, uma impressora, três telefones e um ar condicionado. 

 

 
Figura 9: Sala do departamento de marketing e eventos, e relações 
institucionais e comercial 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, a cozinha tem uma pia, um frigobar, um micro-ondas, uma mesa e 

diversos utensílios de apoio para refeições. 
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Figura 10: Cozinha 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.4 SETORES/DEPARTAMENTOS/ORGANOGRAMA  

 

 

 A empresa, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, delibera em 

conjunto, a partir de reuniões quinzenais entre o presidente e o conselho 

administrativo e fiscal que é formado por representantes de empresas associadas ao 

Florianópolis Convention, ou seja, eles não trabalham dentro do espaço físico da 

entidade. Dessa forma, fazem parte do espaço físico da entidade somente a diretoria 

executiva, relações institucionais, administrativo e financeiro, prospecção e eventos 

e marketing. 

As demais são empresas terceirizadas, como é o caso da assessoria de 

comunicação, que é ligada ao departamento de relações institucionais, a 

contabilidade que tem relação direta com o departamento administrativo e financeiro 

e a assessoria jurídica que dá todo o suporte legislativo e jurídico para a empresa. 

Este processo ocorre pelo fato de o Florianópolis Convention ser uma entidade de 

pequeno porte, que não necessita de uma estrutura organizacional muito ampla. 
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Figura 11: Organograma do FC&VB 
Fonte: FC&VB (2011). 

 

Os departamentos mencionados acima, que compõem a sede física da 

entidade têm suas responsabilidades e funções bem definidas, que se apresentam 

da seguinte forma: 

 

 

3.4.1 Diretoria Executiva 

 

- Gerenciamento da equipe, associados e ações da entidade; 

- Gerenciamento de projetos da entidade; 

- Representação da entidade em reuniões, audiências, encontros, palestras, 

etc; 

- Elabora e acompanha o planejamento das atividades da entidade; 

- Relacionamento com parceiros locais, estaduais, nacionais e internacionais 

da entidade, especialmente do trade; 

- Captações de eventos; 

- Relacionamento junto a Embratur para tratar de captações internacionais; 

- Relacionamento entre conselho, associados e equipe; 
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- Assessora a presidência e o conselho da entidade; 

- Coordenação do Grupo Gestor da Grande Florianópolis; 

- Representação na Instância Regional da Grande Florianópolis; 

- Coordenação das reuniões semanais do Conselho de Administração e Fiscal 

da entidade; 

- Assessoramento presidência; 

- Manutenção de contato com a IGLTA – benefícios de associados. 

 

 

3.4.2 Relações Institucionais 

 

 

- Planejamento e coordenação de participação em ações de visitors (feiras, 

workshops, jantar das entidades, rodada de negócios e famtours); 

- Presskit feiras, workshops, etc.; 

- Controle de mailings das feiras de turismo nacionais e internacionais que 

tiverem a participação do FC&VB; 

- Relacionamento com associados (visitas de manutenção, reuniões, 

comunicados, benefícios, etc); 

- Prospecção e captação de novos associados; 

- Atualização dos documentos de prospecção de associados; 

- Treinamento de room tax; 

- Planejamento e coordenação dos Encontros de Associados - Encontro 

Quatro Estações; 

- Comercialização dos banners do site do FC&VB e controle destes contratos; 

- Encaminhamento, controle e confirmações de convites e reuniões da 

presidência; 

- Co-coordenação do grupo gestor da grande Florianópolis – Projeto 65 

Destinos Indutores; 

- Auxilio operacional no gerenciamento de projetos da entidade; 

- Convocação das reuniões semanais do conselho. 
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3.4.3 Administrativo e Financeiro 

 

 

- Planejamento e administração financeira da entidade; 

- Arquivamento de documentos da entidade; 

- Organização de pastas de arquivos; 

- Elaboração de orçamentos (material de expediente, passagens, 

hospedagens e diárias de viagens); 

- Acompanhamento de orçamentos para captações, feiras, workshops e 

demais atividades da entidade; 

- Cobranças (mensalidades, projetos e room tax), compras e pagamentos; 

- Identificação e efetuação de cobrança personalizada aos inadimplentes; 

- Controle de convocação Assembleia; 

- Auxílio financeiro no gerenciamento de projetos; 

- Controle e prestação de contas da entidade; 

- Convocação para a apresentação de contas ao Conselho Fiscal da entidade 

por trimestre; 

- Gerenciamento de recursos humanos da equipe; 

- Relacionamento com a empresa de contabilidade contratada; 

- Relacionamento com banco, cartórios, empresa de vale refeição e 

transporte; 

- Atas das reuniões semanais do Conselho; 

- Gerenciamento da manutenção e limpeza do FC&VB; 

- Envio de cartão de aniversário associado e trade; 

- Controle e distribuição de correspondências; 

- Desligamento associados: processo de cobranças mensalidades, aviso de 

desligamento, cancelamento do aniversário no calendário, organização de 

documentos – pasta ex-associados. 

 

 

3.4.4 Prospecção e Eventos 
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 - Troca de calendário de eventos com demais CVBx e Centro de Convenções 

do Brasil; 

- Prospecção de Eventos Nacionais e Internacionais (fichas, contatos, 

pesquisas, etc); 

- Contato com entidades de classe – agendamento de reuniões de 

prospecção e captação de eventos; 

- Divulgação e oferecimento de reuniões de oportunidades ao maior número 

de promotores de eventos; 

- Divulgação e oferecimento de visitas técnicas ao maior número de 

promotores de eventos; 

- Auxílio na captação de eventos;  

- Coordenação de visitas técnicas – eventos em prospecção e captados; 

- Coordenação de reuniões de oportunidades – eventos em prospecção e 

captados; 

- Relacionamento com Assessoria de Imprensa;  

- Atualização constante do calendário de eventos da cidade; 

- Controle e envio de informações a ICCA, especialmente ao ranking; 

- Manutenção de contato e parceria com o Luciano Martins; 

- Elaboração, controle e atualização de material para captação de eventos;  

- Envio de indicação de serviços aos associados. 

 

 

3.4.5 Marketing 

 

 

 - Elaboração e atualização do banco de dados sobre infraestrutura, atrativos e 

capacidades do destino especialmente sobre eventos; 

- Auxílio nas captações nacionais e internacionais (controle e elaboração de 

cartas de apoio, dossiês, emails marketing); 

- Co-organização de visitas técnicas – eventos em prospecção e captados; 

- Co-organização de reuniões de oportunidades – eventos em prospecção e 

captados; 

- Organização e controle de estoque de material institucional do destino, 

FC&VB e associados; 
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- Diagramação da news semanal; 

- Elaboração de material promocional da entidade; 

- Elaboração de artes para convites de eventos; 

- Atualização de mailing e lista de contatos (trade, associados e imprensa);  

- Atualização constante do site do FC&VB; 

- Controle de empréstimo de artesanato, material promocional e porta-

banners; 

- Confecção de kits (seleção de material) para captação de eventos e 

participação de feiras, workshops, etc; 

- Gerenciamento do banco de imagens da entidade e ilustrações do artista 

parceiro Luciano Martins. 

 

 

3.5 RECURSOS HUMANOS 

 

 

Das cinco funcionárias que trabalham na empresa, uma é formada em 

Turismo e já teve experiência de um ano com o inglês, por isso tem fluência na 

língua, outra tem cursos na área administrativa, porém não é formada, mas trabalha 

há seis anos na empresa, por isso domina todo o processo do seu departamento, 

uma terceira tem vasta experiência com multinacionais, fala inglês e espanhol, e por 

fim uma que também fala inglês e espanhol e é formada em administração, tem pós-

graduação em administração hoteleira e é mestre em administração, hotelaria e 

turismo. 

A empresa não oferece cursos de capacitação ou tem treinamentos regulares, 

mas propicia o contato com um mailing bastante amplo e incentiva a criação de 

ideias que possa acrescentar valor ao trabalho desenvolvido. Quanto a plano de 

cargos e salários a empresa não dispõe de tal modelo de gestão. Ela apenas 

oferece benefícios como o vale transporte e vale refeição. 
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4 O ESTÁGIO  

 

 

O estágio foi realizado no Florianópolis e Região Convention & Visitors 

Bureau, no período de 04 de setembro a 04 de dezembro e teve carga horária de 6 

horas diárias, sendo realizado no turno vespertino, de segunda-feira a sexta-feira 

das 12:00 às 18:00 horas, completando 30 horas semanais e 252 horas no total, 

sobre supervisão da diretora executiva. 

 

 

4.1 SETOR ESTAGIADO NA EMPRESA 

 

 

O setor estagiado na empresa foi o departamento de marketing, no qual 

diversas atividades foram realizadas conforme responsabilidades e funções que 

fazem parte do departamento. 

A supervisora do estágio foi a diretora executiva, Juliana Castanho, bacharel 

em Administração pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, pós-

graduada em Administração Hoteleira pelo SENAC-SP e Mestre em Administração, 

Hotelaria e Turismo pela Macquarie University Graduate School of Management – 

Sydney - Austrália, teve experiências profissionais como supervisora de eventos nos 

Hotéis Costão do Santinho e Grand Hyatt em São Paulo, além de ter passado pelos 

hotéis Intercontinental Sydney – Austrália e Hotel Intercontinental São Paulo. 

 

 

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO  

 

 

Dentre as atividades realizadas na empresa estão a elaboração e atualização 

do banco de dados sobre infraestrutura, atrativos e capacidades do destino 

especialmente sobre eventos; auxílio nas captações nacionais e internacionais 

(controle e elaboração de cartas de apoio, dossiês, emails marketing); co-

organização de visitas técnicas – eventos em prospecção e captados; co-

organização de reuniões de oportunidades – eventos em prospecção e captados; 
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organização e controle de estoque de material institucional do destino, FC&VB e 

associados; diagramação da news semanal; elaboração de material promocional da 

entidade; elaboração de artes para convites de eventos; atualização de mailing e 

lista de contatos (trade, associados e imprensa); atualização constante do site do 

FC&VB; controle de empréstimo de artesanato, material promocional e porta-

banners; confecção de kits (seleção de material) para captação de eventos e 

participação de feiras, workshops, entre outros e gerenciamento do banco de 

imagens da entidade e ilustrações do artista parceiro Luciano Martins. 

 

 

4.3 ANÁLISE DO ESTÁGIO  

 

 

Com a realização do estágio foi possível entender como funciona, com 

detalhes, o processo de captação de eventos para a cidade, desde o contato com a 

sociedade que pretende trazer o evento para o destino, passando pelo envio de 

materiais para as sociedades do Brasil e participando do evento para apresentar o 

destino até a votação que decide onde o evento será realizado. Lembrando que esta 

é uma das grandes ações que a empresa realiza, fazendo com que todos os 

departamentos se movimentem em função dela. 

O fato de observar o processo de trabalho de todos os departamentos foi 

fundamental para entender o quão importante é um Convention para a cidade, que 

age além da captação de eventos, pois divulga o destino, a infraestrutura disponível, 

seus atrativos turísticos ajudando no fortalecimento da oferta turística e aumentando, 

consequentemente, o fluxo de turistas, um papel fundamental exercido por todos os 

Conventions do mundo. 

 

 

4.3.1 Aspectos Positivos  

 

 

Foi possível adquirir conhecimento observando os procedimentos realizados a 

cada ação concluída, não só pelo setor estagiado como também pelos outros que, 
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por fazerem parte do mesmo ambiente de trabalho, tornou o processo claro e fácil 

de ser compreendido. 

O desenvolvimento de tarefas como o apoio à realização de um evento da 

entidade, proporcionou o contato com os associados, o conhecimento das etapas 

práticas de um pequeno evento, o contato com fornecedores e a negociação de um 

produto e ainda a divisão de tarefas entre o grupo culminou no sucesso do evento. 

Além disso, os conhecimentos adquiridos em matérias oferecidas pela 

faculdade foram fundamentais para o entendimento geral das atividades. Estagiar 

com um grupo competente e que tem conhecimento de suas funções e tarefas é 

excelente, pois facilita o processo de aprendizagem e simplifica a prática.  

 

 

4.3.2 Aspectos Limitantes  

 

 

A empresa, infelizmente, não tem recursos suficientes para oferecer aos 

colaboradores oportunidades de realizar cursos ou assistir a palestras com conteúdo 

profissional que venha agregar valor ao trabalho. Também por falta destes recursos 

a empresa não consegue aumentar suas metas e alcançar novos caminhos. 

Dois objetivos da entidade são importantes para entender a limitação que a 

mesma tem de tomar, uma atitude e mudar um cenário, que são: desenvolver ações 

para captar visitantes e fomentar o desenvolvimento e o incremento da atividade 

econômica do setor de turismo e atuar no estímulo para o crescimento da atividade 

de viagens e turismo, aproximando seus associados e outras entidades que 

trabalham em prol do desenvolvimento deste segmento. 

Diante deste cenário, a proposta desenvolvida no capítulo 5 deste trabalho 

tem o intuito de estruturar Santo Antônio de Lisboa, um distrito de Florianópolis, com 

infraestrutura de acessibilidade visando aumentar o número de turistas e criar 

oportunidade para novos turistas que ainda não visitam a ilha pela falta de 

infraestrutura que ela tem em relação ao deficiente e à pessoa com mobilidade 

reduzida.  

Dessa forma, o Florianópolis Convention & Visitors Bureau não teria 

condições como tempo hábil para executar este trabalho, por isso é necessário que 

seja realizado fora do planejamento interno da empresa, mas que pode agregar 
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valor a ela, caso ela apoie o desenvolvimento do trabalho, ajudando na execução da 

proposta apresentada. 

 

 

4.3.3 Conhecimentos Adquiridos  

 

 

Dentre os conhecimentos adquiridos no estágio pode ser citado o maior deles, 

que é o entendimento em relação ao funcionamento geral de um Convention & 

Visitors Bureau que é padrão no mundo inteiro, além de entender como funciona um 

departamento de marketing, o envio de newsletters aos associados, a 

responsabilidade de cuidar e manter um site e ainda disponibilizar fotos em alta 

resolução a vários eventos que acontecerão na cidade, o cuidado ao elaborar uma 

nota que será veiculada na mídia, a responsabilidade por aprovar uma arte e correr 

os riscos se algo não vir a ficar como o definido. Estes foram alguns dos 

conhecimentos adquiridos e experiências trocadas entre as colaboradoras da 

empresa para com o estágio. 

Profissionalmente, aprender a trabalhar em equipe na qual todas são 

eficientes e detêm o conhecimento sobre suas atividades e funções é de extrema 

importância, pois ajuda no amadurecimento de atitudes profissionais. 
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5 PROPOSTAS AO LOCAL DO ESTÁGIO  

 

 

Por meio de visitas in loco, foi identificado que o bairro de Santo Antônio de 

Lisboa está estruturado com diversos atrativos turísticos que auxiliam na 

diversificação da oferta turística do município de Florianópolis. Porém estes atrativos 

não estão adaptados para atender a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, 

o que não ajuda no incremento da demanda turística e no aumento da economia do 

destino. 

Sendo assim, apresenta-se uma proposta de adequação desses atrativos 

turísticos para receberem a todos os turistas, especificamente aqueles com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, modificando assim o cenário existente na 

localidade. 

Para tanto é necessário que seja realizado um levantamento de dados com 

informações sobre quais atrativos turísticos existem em Santo Antônio de Lisboa e 

qual sua infraestrutura de acessibilidade disponível para que, dessa forma, seja 

definido um padrão mínimo de acessibilidade que esteja de acordo com o que prevê 

o decreto 5.296/2004 e a NBR 9050, transformando o destino em um local acessível. 

 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

 

 

 O distrito de Santo Antônio de Lisboa está localizado na costa oeste do 

município de Florianópolis e é formado pelos bairros de Santo Antônio de Lisboa, 

Sambaqui, Barra de Sambaqui e Cacupé (SOARES, 1990). Foi colonizado, em 

grande parte por açorianos, vindo de todas as ilhas dos Açores, território autônomo 

de Portugal. Trouxeram consigo as tradições culturais como o artesanato e a renda 

de bilro, o linguajar com um sotaque peculiar, a gastronomia com comidas típicas, a 

arquitetura presente em grandes obras e a forte presença da religiosidade. 

 Carregados com essas características, diversos pontos foram, ao longo do 

tempo, conhecidos como atrativos turísticos da região. Encontram-se neles, o 

Curtume, a Praça Roldão da Rocha Pires, a Igreja Nossa Senhora das 
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Necessidades, o Engenho Caminho dos Açores, a Praia de Santo Antônio de 

Lisboa, a Praia de Sambaqui e a Ponta do Sambaqui. 

 O Curtume, conhecido como o local em que as lavadeiras lavavam suas 

vestimentas acompanhadas de muita conversa, era o único da freguesia que tinha 

uma água não salobra que podia ser utilizada no final do século XIX e início do 

século XX. Hoje, depois de mais de um século, a mina d’água ainda existe e pode 

ser revitalizada, mas o local está abandonado, sem qualquer cuidado ou indícios de 

restauração (Figura 12). 

Este presente arquitetônico pode se tornar um atrativo turístico rico em cultura 

se restaurado através de uma parceria da população local e o poder público, de 

modo a adequá-lo as necessidades de uma visitação com qualidade. 

 

 
Figura 12: Curtume 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Praça Roldão da Rocha Pires tem a primeira rua calçada do Estado de 

Santa Catarina, em homenagem a visita do Imperador D. Pedro II, que aportou, pela 

primeira vez em Santa Catarina, na vila de Santo Antônio de Lisboa, no dia 21 de 

outubro de 1845, a bordo do vapor Imperatriz (Figura 13). 
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Figura 13: Praça Roldão da Rocha Pires 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Sabendo da chegada do imperador, todas as ruas da capital e os caminhos 

das vilas foram limpos, o teatro local fez apresentação de gala e muitas missas 

solenes foram realizadas, tudo como propósito para que D. Pedro II fosse visto pela 

população presente (SOARES, 1990). 

 Logo que chegou, com sua esposa e comitiva, foi à Igreja Nossa Senhora das 

Necessidades, onde o Padre Francisco José de Souza o aguardava para celebrar a 

missa e entoar o hino Te-deum Laudemus (A Vós, ó Deus, louvamos) (SOARES, 

1990). Além de sua majestosa presença, o imperador doou donativos à Igreja, como 

fazia quando visitava as comunidades locais. 

 A igreja Nossa Senhora das Necessidades foi construída entre 1750 e 1756 

contemplando uma riqueza de detalhes provenientes da escola Barroca do Sul do 

Brasil e que hoje celebra missas e está aberta a visitação em determinados dias da 

semana. Desde 1975 tornou-se um bem tombado através dos Decretos Municipal nº 

1.341/75, de 17 de dezembro de 1975, e Estadual nº 2.998, de 25 de junho de 1998 

(SETUR, 2011) (Figura 14). 
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Figura 14: Igreja Nossa Senhora das Necessidades 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Mais à frente, na estrada Caminho dos Açores encontra-se o Engenho do 

Caminho dos Açores, com construção do século XIX, mais precisamente de 1860, 

da família de Agenor de Andrade. Foi mantido com os traços originais por iniciativa 

da própria família ao entender que este era um bem histórico para o distrito (Figura 

15). 

É uma construção de terra batida que mantêm as etapas de produção da 

farinha de mandioca, que na época era a base da alimentação dos colonizadores 

açorianos. O engenho é uma ótima referência da vivência daquela época, por isso 

passou a ser visitado por turistas em busca de conhecer melhor a história da região. 
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Figura 15: Engenho Caminho dos Açores 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Como parte da história local, a Praia de Santo Antônio de Lisboa tem águas 

calmas e mantêm uma forte produção de mariscos e ostras, sendo um local onde se 

encontram muitos barcos atracados e alguns decks de madeira para apreciar uma 

paisagem deslumbrante a cerca dos 750 metros de extensão e 40 metros de largura 

que a praia dispõe (SOARES, 1990) (Figura 16). 
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Figura 16: Praia de Santo Antônio de Lisboa 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como a primeira freguesia da Ilha de Santa Catarina, Santo Antônio de 

Lisboa mantinha um excelente porto na região de Sambaqui, onde fica localizada a 

praia de Sambaqui. O porto foi ali instalado por ter uma posição privilegiada, 

protegida dos ventos da barra e pelas ilhas Ratones pequeno e Ratones Grande, 

mantendo águas tranquilas para navegação e atracação. A praia ainda conta com 

1.150 metros de extensão e 25 metros de largura (Figura 17). 
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Figura 17: Praia de Sambaqui 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Configurando o distrito e os atrativos turísticos de Santo Antônio de Lisboa 

têm-se a Ponta do Sambaqui, que significa casqueiro, depósito de conchas, restos 

de comida e de esqueletos amontoados por tribos selvagens que habitavam o litoral 

muitos anos atrás (SOARES, 1990) (Figura 18). 
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Figura 18: Vista geral da Ponta do Sambaqui 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
Figura 19: Centro da Ponta do Sambaqui 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE DISPONÍVEL 

NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, 

FLORIANÓPOLIS 

 

 

 A NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) 

estabelece critérios e parâmetros para atender as condições de acessibilidade nos 

ambientes a qual pretende utilizá-la. Para tanto verifica-se que a infraestrutura de 

acessibilidade disponível nos atrativos turísticos de Santo Antônio de Lisboa não 

está de acordo com a norma ou ainda são inexistentes, o que será evidenciado nos 

subcapítulos que segue. 

  

 

5.2.1 Curtume 

 

 

 Na entrada externa do atrativo foi improvisado um tampão de concreto, sem 

corrimão para apoio e ao lado de uma vala que pode provocar um acidente. Logo a 

diante, na entrada interna do atrativo observa-se que não há uma rampa ou piso de 

acesso ao atrativo, sendo presente muita vegetação rasteira e desníveis no solo. 

 O curtume em si está totalmente desprovido de estrutura de sinalização, 

caminhos de acesso, iluminação, segurança, além de estar degradado pelos maus 

tratos do tempo e do ser humano. 

 No caso da mina d’agua que ainda brota neste espaço esquecido, existe 

muita poluição, presença de vegetação alta, pedras que interferem na passagem, 

insetos, mau cheiro e não tem um acesso adequado, que dê segurança aos turistas. 
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Entrada externa Entrada interna 

Vista geral do curtume Mina d’agua 

Figura 20: Entrada externa, entrada interna, vista geral do curtume e mina d’agua 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.2.2 Praça Roldão da Rocha Pires 

 

 

 A Praça Roldão da Rocha Pires localiza-se entre a Estrada Caminho dos 

Açores e a Rua Gilson da Costa Xavier onde tem um acesso da calçada para a 

praça por uma pequena rampa, que não é acessível, pois tem uma inclinação 

superior ao permitido pela NBR 9050 e não possui corrimão. Além disso, falta a 

continuidade da rampa da praça com a calçada e a rua, permitindo o acesso 

completo. 

Na outra extremidade da praça, o mesmo acontece, falta uma rampa com 

corrimão que dê acesso à rua. Nesta entrada da Estrada Caminho dos Açores, há 

uma placa com informações turísticas sobre a praça e o bairro de Santo Antônio de 
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Lisboa, porém não está adaptada ao deficiente visual, pois não contém um mapa 

tátil com letras em alto relevo e fonte em Braille. 

 No interior da praça as duas escadarias que existem não estão adaptadas. 

Falta um piso antiderrapante para os degraus, corrimão e uma rampa de acesso que 

poderia ocupar parte da escada, já que a mesma tem uma largura mais que 

suficiente para ser acessível. 

 

Entrada da Rua Gilson da Costa Xavier Primeira escadaria 

Segunda escadaria Entrada da Estrada Caminho dos Açores 

Figura 21: Entrada da Rua Gilson da Costa Xavier, primeira escadaria, segunda escadaria, entrada 
da Estrada Caminho dos Açores 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.2.3 Igreja Nossa Senhora das Necessidades 

 

 

 Na Igreja observa-se que existe um acesso da calçada para a lateral de igreja 

por uma rampa, sem corrimão, que logo à frente encontra escadarias também sem 
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corrimão, piso antiderrapante ou piso tátil. Esta deveria dar acesso à entrada na 

igreja por outra rampa junto as escadas, possibilitando a passagem das pessoas. 

Logo na outra entrada lateral que dá acesso a porta existe um desnível no caminho 

que deve ser reparado para que a rota se torne acessível, incluindo também o 

corrimão e o piso tátil. A entrada principal da igreja não é acessível, porém como há 

outra opção de entrada, ela não precisa ser alterada. 

 A parte interna tem espaço para alocar uma cadeira de rodas ou carrinho de 

criança, o que possibilita o acesso de forma segura, mas alguns aspectos ainda 

podem ser adaptados à acessibilidade, conforme proposta a ser apresentada no 

capítulo 5.4 desta pesquisa. 

Por fim, a igreja conta com um painel interno de informações sobre as missas 

e as atividades que realiza, porém não é acessível, principalmente pelo fato de que 

ela não fica aberta todos os dias para visitação, fazendo com que impossibilite o 

turista de obter informações sobre o atrativo turístico, sua história e atividades. 
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Entrada lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada lateral com porta e desnível 

Entrada principal Passagem lateral 

Figura 22: Entrada lateral, entrada lateral com porta e desnível, entrada principal, passagem lateral 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.2.4 Engenho Caminho dos Açores 

 

 

 O Engenho tem uma rampa de acesso externo na calçada para automóveis, 

porém não tem uma entrada adequada para o pedestre, que tem que disputar o 

espaço. Além de não ter um caminho acessível para chegar até o atrativo, conta 

ainda com uma escada sem corrimão e sem rampa na entrada para a parte interna 

do atrativo. 

 



53 

Vista externa com calçada Vista geral do Engenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista interna 

Figura 23: Vista externa com calçada, vista geral do engenho, vista interna geral, vista interna 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

5.2.5 Praia Santo Antônio de Lisboa 

 

 

 Na praia de Santo Antônio observa-se que há escadas da calçada para a 

areia sem corrimão, com declive acentuado e alguns obstáculos na areia. O deck 

instalado que dá acesso à praia tem um degrau fora do padrão na sua entrada. Por 

ser muito alto, atrapalha o acesso de um cadeirante, por exemplo. A vaga de 

estacionamento está sinalizada com a placa vertical, porém não tem rampa de 

acesso para a calçada. A rampa do deck de madeira que vai até a areia da praia 

está conforme, pois tem um prolongamento acessível e com a área de descanso a 

cada 50 metros conforme recomenda a NBR 9050. Além disso, o término do deck de 

madeira na areia é realizado de forma gradual, sem uma ruptura brusca. 
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 Por último o deck que se encontra com uma rampa de cimento dando acesso 

à calçada, está conforme, mas sem os devidos corrimãos, e a calçada não tem uma 

rampa de acesso à rua. 

 

Vista geral da praia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estacionamento e acesso ao deck 

Rampa do deck e a calçada Rampa do deck e a praia 

Rampa na areia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa e calçada 

Figura 24: Vista geral da praia, estacionamento e acesso ao deck, rampa do deck e a calçada, rampa 
do deck e a praia, rampa na areia, rampa e calçada 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.6 Praia do Sambaqui 

 

 

 A praia só dispõe de um acesso para os barcos entrarem no mar. A única 

rampa de acesso para a areia da praia é de cimento e muito acentuada o que 

impossibilita a descida ou subida de uma cadeira de rodas, carrinho de criança, ou a 

passagem de qualquer outra pessoa com mobilidade reduzida. A única 

acessibilidade que dispõe são os pisos táteis encontrados na calçada da praia. 

 

Vista geral da praia Calçada com piso tátil 

Praia com obstáculos Rampas e escadas de acesso 

Figura 25: Vista geral da praia, calçada com piso tátil, praia com obstáculos, rampas e escadas de 
acesso 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.7 Ponta do Sambaqui 

 

 

 A Ponta do Sambaqui não conta com nenhuma infraestrutura adequada para 

receber o turista com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Entrada à ponta do Sambaqui Vista geral da ponta do Sambaqui 

Obstáculos Ponta do Sambaqui e a praia 

Figura 26: Entrada à ponta do Sambaqui, vista geral da ponta do Sambaqui, obstáculos, ponta do 
Sambaqui e a praia 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3 DEFINIÇÃO DE UM PADRÃO MÍNIMO DE INFRAESTRUTURA DE 

ACESSIBILIDADE A SER IMPLANTADA NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO 

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS CONFORME A NORMA NBR 9050 

 

 

 Para que o atrativo possa ser utilizado de forma acessível é necessário que 

algumas mudanças sejam realizadas. Para tanto será definido um padrão mínimo de 

infraestrutura de acessibilidade a ser implantada nos atrativos turísticos descritos no 

capítulo 5.1 desta pesquisa. 

 

 

5.3.1 Comunicação e sinalização 

 

 

 As formas de comunicação e sinalização utilizadas serão a visual e a tátil, a 

visual é realizada através de textos ou figuras e a tátil através de caracteres em 

relevo, Braille ou figuras em relevo. 

 Quanto aos tipos de sinalizações serão aplicadas a permanente, que consiste 

em sinalizar os espaços e ambientes já definidos por sua arquitetura, indicando 

também os comandos de localização por meio de mapas táteis (Figura 27); e o 

direcional, indicando a direção de um percurso e de seus elementos dentro de um 

espaço, que na forma visual são associados a setas indicativas de direção (Figura 

28), a textos (Figura 29), figuras ou símbolos e na forma tátil, associadas a utilização 

do sistema em Braille (Figura 30) e do piso tátil (Figura 31). 

 



58 

 
Figura 27: Superfície inclinada contendo informações táteis 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.29). 

 

 
Figura 28: Seta indicativa de direção 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.17). 

 

 
Figura 29: Proporções de textos e números 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.24). 

 



Figura 
Fonte: NBR 9050

 

 

Figura 31:
Fonte: NBR 9050

 

 Em todas essas adaptações 

gráficas, os símbolos de cada sinalização direcional, 

9050 são símbolos internacionais. O

e o símbolo internacional 

sobre fundo azul (ABNT

esquerda para a direita, 

Figura 30: Cela Braille 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.26). 

31: Composição de sinalização tátil de alerta e direcional
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.35). 

Em todas essas adaptações serão identificadas, através de representações 

de cada sinalização direcional, que, de acordo com a NBR 

símbolos internacionais. O internacional de pessoas com deficiência visual 

ional de acesso, todos representados por um 

(ABNT, 2004), conforme pode ser obervado, respectivamente da 

 na figura 32. 
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Composição de sinalização tátil de alerta e direcional 

s, através de representações 

que, de acordo com a NBR 

com deficiência visual 

, todos representados por um pictograma branco 

, respectivamente da 



 

 

5.3.2 Acesso 

 

 

 Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante

não provoque trepidação em dispositivos com rodas. 

direcional, também será utilizado

haja acidentes no percurso

5 a 15mm deve ser tratado como rampa

Figura 
Fonte: NBR 9050

 

As rampas de acesso

estabelecidas na tabela que consta na

 

Figura 34: Dimensionamento de rampas
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.42)
 

 
Figura 32: Símbolos Internacionais 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.18 e 19). 

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante

não provoque trepidação em dispositivos com rodas. O piso tátil de a

direcional, também será utilizado e os desníveis deverão ser mínimos para que não 

no percurso, sendo que o aceitável é de até 5mm, 

ser tratado como rampa, conforme Figura 33. 

Figura 33: Tratamento de desníveis 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.39). 

ampas de acesso devem ter inclinação de acordo com as medidas 

que consta na NBR 9050 (Figura 34). 

: Dimensionamento de rampas 
(ABNT, 2004, p.42). 
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Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, que 

so tátil de alerta e 

os desníveis deverão ser mínimos para que não 

de até 5mm, quando este for de 

 

devem ter inclinação de acordo com as medidas 
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As escadas fixas e os degraus devem estar associados à rampa, e conter 

corrimãos, de seção circular (Figura 35) em ambos os lados, tanto das escadas, 

quando dos degraus ou das rampas (Figura 36) com a largura de 3,0 cm e 4,5 cm, 

deixando um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão e estar a 

0,30 cm projetados antes do início da rampa, sem interferir na circulação. 

 

 
Figura 35: Empunhadura de corrimão 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.46). 

 

 

 

Figura 36: Prolongamento e altura dos corrimãos 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.46 e 47). 
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5.3.3 Equipamentos urbanos 

 

 

 Para os equipamentos urbanos, a norma cita aqueles que são bens 

tombados, como é o caso de alguns atrativos de Santo Antônio de Lisboa que 

devem obedecer a critérios específicos e serem aprovados pelo órgão do patrimônio 

histórico e cultural responsável para adaptá-lo, sendo que se não for possível 

modificar o imóvel para torná-lo acessível é necessário que se garanta o acesso por 

meio de informação visual, auditiva ou tátil.  

 Nas praças e locais turísticos, quando possível pavimentar, deverá atender à 

acessibilidade e os locais com características ambientais preservadas, deve-se 

buscar o máximo grau de acessibilidade com a mínima intervenção ao meio 

ambiente. Nas praias as rampas são essenciais e devem ser vinculadas a um piso 

fixo ou removível que se prolongue em direção ao mar (Figura 37), com espaço 

suficiente de 0,90m de largura, sendo sinalizados e se possível com um sanitário 

unissex acessível próximo. 

 
Figura 37: Rampa removível de acesso a praia 
Fonte: Praia para todos (2011). 
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5.3.4 Mobiliário 

 

 

 Os atrativos deverão ser adaptados, caso necessite, com mobiliários como 

um balcão de serviços, localizado em rota acessível para passar informações de 

maneira adequada, estando na altura de no máximo 0,90m do piso e ter a extensão 

de no mínimo 0,90m. 

 

 
Figura 38: Balcão 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.93). 

 

Além do balcão é necessário que se tenha mesas de altura livre inferior de no 

mínimo 0,73 m do piso, conforme Figura 39 e assentos fixos que não interfiram na 

circulação conforme figura 40. 

 

 
Figura 39: Mesa 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.92). 
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Figura 40: Banco 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004, p.93). 

 

Outro ponto observado é a vegetação presente em alguns atrativos que 

deverá estar de forma que não interfira na circulação e se possível que não seja 

dotada de espinhos, produtoras de substâncias tóxicas, que desprendam muitas 

folhas, flores, frutos ou substâncias que tornem o piso escorregadio ou ainda que 

possam danificar o pavimento da rota acessível. 

 

 

5.4 PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE SANTO 

ANTÔNIO DE LISBOA, FLORIANÓPOLIS À ACESSIBILIDADE CONFORME A NBR 

9050 

 

 

 A proposta que será descrita neste sub capítulo obedece à infraestrutura de 

acessibilidade definida e estabelecida no capítulo 5.3 desta pesquisa, que está de 

acordo com a NBR 9050. Sendo aqui apresentada quais as adaptações que cada 

atrativo deverá receber para ser acessível. 
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5.4.1 Curtume 

 

 Para ser um atrativo acessível, ele deverá ter uma rampa de acesso, logo na 

entrada, com inclinação de acordo com a NBR 9050 e corrimão em ambos os lados, 

deve ter outra rampa na entrada direta ao atrativo, depois do muro que o separa da 

calçada, ter sinalização acessível que contenha o símbolo internacional de acesso e 

o internacional de pessoas com deficiência visual, piso tátil, banco, mapa tátil e área 

adequada para circulação. Todos estes requisitos que estão definidos no capítulo 

5.3 desta pesquisa. 

 

 
Figura 41: Curtume 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

5.4.2 Praça Roldão da Rocha Pires 

 

 

 A praça deverá ter uma rampa acessível de saída do atrativo para a calçada 

na rua Gilson da Costa Xavier e na Estrada Caminho dos Açores. Um deck de 

madeira ou uma rampa junto aos dois lances de escada da praça, com corrimãos, 

piso tátil em toda a sua extensão, mapa tátil com informações sobre a praça e o 

bairro de Santo Antônio de Lisboa, conforme a placa que hoje existe na praça, mas 

que não é acessível e bancos acessíveis. 
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Figura 42: Praça 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

5.4.3 Igreja Nossa Senhora das Necessidades 

 

 

A Igreja, por ser um patrimônio tombado pelo estado e município não aceita 

algumas modificações que a NBR 9050 trata, mas algumas delas serão propostas 

pois podem ser aplicadas. Na parte lateral do atrativo deverá ter uma rampa e 

corrimãos em ambos os lados junto da escada, e deverá também corrigir o desnível 

que existe no caminho, da entrada lateral mais ao fundo do atrativo. 

A parte interna tem espaço para a cadeira de rodas ou carrinho de criança em 

que possibilita o acesso, sendo que poderá nele conter também piso tátil colado no 

açoalho sem que precise alterar um patrimônio histórico, que geralmente não aceita 

alterações em sua estrutura. 
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Figura 43: Igreja 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

5.4.4 Engenho Caminho dos Açores 

 

 

 No engenho será necessário colocar uma rampa de acesso ao atrativo, ao 

lado da escada, com corrimão. Dentro do atrativo, por ser chão batido seria 

necessário colocar um deck de madeira que possibilitasse a passagem e circulação. 

Mapa tátil e piso tátil também são necessários. 

 

 
Figura 44: Engenho vista externa 
Fonte: Elaborado pela Autora. 
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5.4.5 Praia Santo Antônio de Lisboa 

 

 

 Na praia já existem dois decks de madeira acessíveis, porém é necessário 

que se tenha um prolongamento até a água, fixo ou removível como está definido no 

capitulo 5.3 desta pesquisa. A sinalização também é necessária assim como o mapa 

tátil com informações e banco acessível. 

 

 

Figura 45: Praia de Santo Antônio 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

5.4.6 Praia do Sambaqui 

 

 

 Na praia do Sambaqui deverá ter uma rampa de acesso com corrimão, outra 

rampa fixa ou removível que dê acesso ao mar, sinalização acessível e banco na 

calçada. 
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Figura 46: Praia do Sambaqui 
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

 

5.4.7 Ponta do Sambaqui 

 

 

 Na ponta do Sambaqui como não há nenhuma infraestrutura adequada, 

deverá conter rampas de acesso com corrimão duplo, sinalização acessível, piso 

tátil, mapa tátil, bancos e área adequada para circulação. 

 
Figura 47: Visão geral da ponta do Sambaqui 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 O turismo procura trabalhar com os turistas de forma a recebê-los bem e com 

hospitalidade, criando a oportunidade de uma futura volta ao destino, para isso é 

necessário que a oferta esteja adequada às necessidades da demanda, o que leva a 

sociedade a entender o processo com o qual o turismo se desenvolve. Neste sentido 

o turismo tem papel fundamental, pois ele deve despertar na comunidade o apoio na 

realização do processo de desenvolvimento local. 

 Neste contexto a acessibilidade também aparece como uma ferramenta de 

desenvolvimento, tanto da população local como dos turistas que irão usufruir desta 

infraestrutura, atendendo as suas necessidades. Sendo importante observar que o 

cumprimento rigoroso da NBR 9050 é o que determina a real possibilidade de 

utilização total destes espaços, que no caso da pesquisa aqui realizada são os 

atrativos turísticos. 

Por isso é fundamental que não apenas os atrativos turísticos de um distrito 

como Santo Antônio de Lisboa estejam adaptados como também que o destino se 

mobilize para retirar da norma suas especificações e diretrizes e traduzir estas 

técnicas em forma de ações para a localidade. 

Dessa forma, a implantação da proposta descrita neste trabalho trará para 

Santo Antônio de Lisboa, um desenvolvimento do turismo com base na qualidade e 

acessibilidade para todos. 
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