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01.
INTRODUÇÃO

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, em conjunto 
com a Consultoria Despacio, desenvolveu  uma metodologia 
cujo principal objetivo é propor políticas que melhorem a 
acessibilidade universal nos sistemas de transporte público 
da América Latina. A metodologia busca caracterizar a expe-
riência de viagem de pessoas com deficiência, permanentes 
ou temporárias, bem como a de pessoas que realizam viagens 
relacionadas a cuidados, para identificar barreiras e oportu-
nidades que possam melhorar a acessibilidade no transporte 
público.

A metodologia é descrita de forma detalhada no volume 1 dos 
Mapas de Viagem1, bem como sua aplicação no estudo de caso 
da cidade de Bogotá. Como parte da implementação da met-
odologia  em cidades da América Latina, foram feitas outras 
duas publicações ; o volume 2 de Mapas de Viagem Medellin2 e 
volume 3 Mapas de Viagem Santiago do Chile3. 

Nessas publicações  estão relatadas avaliações de acessi-
bilidade dos sistemas de transporte  nessas cidades  .  Este 
documento desenvolve a aplicação da metodologia no 
sistema de transporte da cidade de Curitiba no Brasil. A met-
odologia Mapa de Viagem de Cliente ( MVC ) é composta por 
duas partes: o Acompanhamento e Observação da viagem dos 
usuários com alguma deficiência ou mobilidade reduzida no 
seu deslocamento e a análise e visualização da experiência de 
viagem através do desenvolvimento de um MVC, para cada um 
dos perfis observados.

A metodologia para a elaboração do MVC é baseada na com-
pilação de informações qualitativas com base na experiên-
cia do usuário e na observação do entrevistador que realiza 
o acompanhamento de sete perfis de usuário. Os sete perfis 
de usuários foram determinados usando a Classificação In-
ternacional de Deficiência e Funcionamento em Saúde (CIF) 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os perfis estudados 
são: usuários com deficiências físicas, deficiência sensorial 
visual, deficiências sensorial auditiva e cognitiva;  os demais 
perfis correspondem a pessoas com mais de 65 anos, usuários 
com mobilidade reduzida e pessoas dedicadas a cuidados ou 
assistência.

A construção da metodologia foi um processo de cocriação en-
tre pessoas com deficiência , pessoas com mobilidade reduz-
ida  e especialistas e pesquisadores em questões de acessib-
ilidade universal, por meio de workshops, grupos focais e 
entrevistas. O objetivo foi identificar as barreiras de acessibil-

1. https://publications.iadb.org/es/accesibilidad-e-inclusion-en-transporte-anali-
sis-en-ciudades-latinoamericanas-mapas-de-viaje-bogota
2. https://publications.iadb.org/es/accesibilidad-e-inclusion-en-transporte-anali-
sis-en-ciudades-latinoamericanas-mapas-de-viaje-bogota
3. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Accesibilidad_e_in-
clusi%C3%B3n_en_transporte_An%C3%A1lisis_en_ciudades_latinoamericanas_
Mapas_de_viaje_Santiago.pdf

idade que surgem ao longo da viagem para os 7 perfis mencio-
nados. Esse processo de cocriação permitiu (i) a identificação 
e definição de 12 (doze) momentos que compõem o trajeto de 
qualquer usuário no transporte público; ( ii ) a identificação de 
ações relevantes dentro da viagem, ou seja, ações e processos 
de tomada de decisão dos usuários e sua interação direta com 
os elementos físicos do sistema de transporte (como veículos, 
infraestrutura da estação, entre outros), e os componentes in-
tangíveis (sistemas de informação para o usuário e atitudes 
dos operadores do sistema de transporte e dos demais pas-
sageiros); ( iii ) a identificação das principais reflexões e sen-
timentos expressos pela experiência da viagem.

Essas informações foram usadas para criar um Mapa de Via-
gem do Cliente (MVC). A sistematização das informações con-
tidas nesses mapas permitirá identificar as lacunas no projeto 
de sistemas de transporte público que dificultam a acessibil-
idade universal.

Para este estudo de caso, foi aplicada  a  metodologia de 
MVC  na  cidade de  Curitiba.  Curitiba é uma cidade brasile-
ira, localizada no estado do Paraná, com uma população de 
1.933.105 habitantes  (IBGE 2019)  e sua região metropolitana 
tem uma população de 3.615.027 habitantes. (IBGE 2017). Pos-
sui uma área de 432 km2 e a densidade de população é 4027,04 
/ km2  (IBGE 2019).  Seu produto interno bruto a coloca em 
quarto lugar nas cidades economicamente produtivas do Bra-
sil, depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Curitiba é conhecida por ser uma cidade modelo de sustent-
abilidade  , esto  devido à implementação do BRT  (Bus Rapid 
Transit por sua sigla em Inglês), pelo desenvolvimento urbano 
diversificado e de alta densidade ao longo desses corredores 
de transporte, bem como pela rede de parques e corredores 
verdes  (Paisajismo Digital, 2017).  Com relação ao sistema de 
transporte, o aumento na acessibilidade dos ônibus tem acon-
tecido gradualmente e hoje 96, 75% da frota é acessível4 (Urbs, 
2018)

O sistema RIT (Rede Integrada de Transporte  ou BRT  ) está 
composto por terminais de integração urbana, corredores 
expressos, integração de linhas diretas, integração entre 
bairros,  integração de  ônibus alimentadores  e  integração 
com municípios metropolitanos.  A linha Inter2 faz parte do 
corredor de integração de linha direta.

No ano de 2019, o BID aprovou um empréstimo para a cidade 
de Curitiba5, que melhorará a integração do sistema de trans-

4. Os ônibus acessíveis são de piso baixo, com uma rampa de acesso ou elevador, assentos 
preferenciais reservados para pessoas com mobilidade reduzida, local de localização para ca-
deiras de rodas e carros, sistemas de informação com áudio onde a próxima parada é avisada, 
painéis eletrônicos dentro do ônibus que informa as paradas.
5. https://www.iadb.org/es/noticias/curitiba-en-brasil-mejorara-su-movilidad-urba-
na-con-apoyo-del-bid
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Ilustração 1 Mapa linha Inter 2

Fonte: https://moovitapp.com/

porte público. O programa irá melhorar a eficiência da linha 
direta Inter 2, além de  otimizar  a acessibilidade  universal  p
ara as estações. Será construido o terminal Santa Quitéria e 
outras 12 estações ao longo do percurso da linha direta Inter 
2. Além disso, a iluminação e o espaço público, as calçadas e 
30 quilômetros de pistas mistas e exclusivos para a circulação 
dos ônibus serão melhoradas. As obras civis serão acompan-
hadas por um componente da inclusão da inovação e tecno-
logia,  e será aplicado a tecnologia BIM (Building Information 
Modeling) para o desenvolvimento do projeto.

Será construído um centro de controle operacional do sistema 
integrado e serão incluídos veículos com baixo teor de carbo-

no. Espera-se um aumento nas viagens para 1,5 milhão por dia 
e que o número de viagens integradas (que usam mais de um 
modo de transporte) dobrem para 46 mil por dia.

Considerando o projeto acima mencionado, foi aplica-
do  a  metodologia MVC  para fazer uma avaliação do estado 
atual  da  acessibilidade universal  da  Linha  inter2  e, assim, 
gerar uma linha de base.  Com a aplicação da metodologia 
MVC, além do diagnóstico atual, foram desenvolvidas algumas 
recomendações  para melhoria  da  acessibilidade ao  sistema, 
especificamente para o projeto em questão .

Metodologia de Mapas de Viagens do Cliente 

(MVC)

A metodologia MVC compreende as seguintes etapas:

1. Planejamento da coleta de informações onde 
os participantes são identificados (voluntários e entre-
vistadores), as informações do participante são coleta-
das e é realizado um treinamento dos entrevistadores.

2. Coleta de dados ou trabalho de campo; Nesta fase, a via-
gem é acompanhada para cada um dos perfis. A matriz é 
preenchida em cada uma das 12 etapas da viagem e ter-
mina com a entrevista de encerramento.

3. Processamento de informações;  Os comentários e as 
gravações são transcritas e as fotos tiradas durante a 
viagem são analisadas para fazer o diagnóstico.

4. Geração do MVC com as informações processadas.

5. Geração de uma proposta para melhorar a acessibilida-
de ao sistema de transporte e indicadores de monitora-
mento.

No estudo de caso de  Curitiba  ,  a metodologia de Mapas de 
Viagem foi aplicada aos 7 perfis a seguir:

A seguir, será mostrado o desenvolvimento da coleta de infor-
mações dos 7 perfis, descrevendo na íntegra o perfil do usuá-
rio com deficiência motora física e incluindo o Mapa Comple-
to de Viagem (matriz de viagem MVC). Dos 6 perfis restantes, 
os elementos mais relevantes da viagem serão descritos.
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Tabla 1  Tabela 1 Perfis dos participantes na coleta de informações. 

Tipo de usuário / deficiência

Curitiba

      Descrição Sexo
Modo de 

transporte

Deficiência física ou motora Está em uma cadeira de rodas Masculino Ônibus

Cuidador Cuida do seu filho com autismo Feminino Ônibus

Deficiência sensorial visual Deficiência visual total Masculino Ônibus

Idoso Participante com mais de 65 anos de idade Feminino Ônibus

Deficiência auditiva sensorial Deficiência auditiva Feminino Ônibus

Persona con limitación física temporal Mulher grávida Feminino Ônibus

Deficiência
Cognitiva Participante de 24 anos com deficiência cognitiva Masculino Ônibus

Fonte: elaboração própria



10 MAPAS DE VIAGEM: CURITIBA

 
-

02.
ESTUDO DE CASO - CURITIBA



11banco interamericano dE desenvolvimento | DESPACIO.ORG

 
-

02.
ESTUDO DE CASO - CURITIBA

Mapa de Viagem para uma pessoa com 

deficiência física

PLANEJAMENTO

O participante foi um homem de 39 anos com deficiência mo-
tora física  que  estava numa cadeira de rodas.  Ele trabalha 
como diretor da Associação de Deficientes Físicos do Paraná  . O 
participante se dedica ao treinamento esportivo, e  por essa 
razão, tem habilidade suficiente no uso de cadeira de rodas. Sua 
rota começou em Xaxim, ao sul da cidade e sua chegada foi na 
Praça das Nações no centro da cidade, este percurso é de 17,5 
km,  onde ele utilizou  a  linha  Inter 2  (ver imagem da rota).  O 
ponto de encontro era o local de trabalho e, inicialmente,  fo-
ram feitas algumas perguntas sobre a rota da viagem. O parti-
cipante informou que quase não usou qualquer plataforma para 
verificar horários de ônibus, porque ele estava acostumado a 
tomar a rota regularmente.

COLETA DE DADOS: a experiência de viagem

Uma vez iniciada a viagem, o participante relatou que, para che-
gar à estação, deve se deslocar na rua, devido à irregularidade 
da calçada, que é construída  com  pedras onduladas, sem ne-
nhuma parte de superfície lisa, o que dificulta a movimentação 
da cadeira de rodas.

Apesar  do inconveniente de se deslocar na calçada, o partici-
pante a usou por uma curta distância para tornar o problema 
evidente e anotá-lo como parte da avaliação. A dificuldade de 
andar nas pedras das calçadas exigia que o participante usasse 
força física suficiente, pois precisava empurrar seu corpo para 
a frente para manter o equilíbrio. Em um momento da viagem, 
as rodas da cadeira ficaram presas a uma pedra, complicado sua 
mobilidade.

Devido à irregularidade das calçadas por conta daa pedras e 
dos buracos, o participante inclinou a cadeira de rodas para 
trás para suspendê-la nas duas rodas traseiras e não pren-
der as rodas dianteiras, como mencionado acima.  Essa ação 
requer muita força e habilidade no uso de uma cadeira de ro-
das.  Posteriormente, ele teve que repetir a mesma ação de 
suspender a cadeira de rodas nas duas rodas  traseiras  para 
atravessar uma rampa que estava rachada e em mau estado.

Durante uma das partes do trajeto para a estação, e levando em 
conta os obstáculos e barreiras na calçada, o participante prefe-
riu se deslocar na meio da rua . Neste caso, o risco apresentado 
foi em relação aos veículos que passam na direcção oposta à sua 
deslocação.  Na rua, carros e ônibus passavam muito perto do 
participante, gerando um risco muito alto para sua vida.

Um dos momentos mais difíceis da viagem foi quando o partici-
pante subiu uma rua muito íngreme. Ele relatou que ele era im-
possível para ele, em sua cadeira de rodas,  subir pela calçada, e a 
maneira mais fácil de fazer o caminho estava em se movero pela 
rua ziguezagueando para conseguir subir com uma inclinação 
tão alta. O participante exigiu de si mesmo um grande esforço 
físico. Esta situação lhe causou bastante estresse porque alguns 
carros passaram bem perto da cadeira de rodas. Essa etapa da 
viagem levou aproximadamente 15 minutos para chegar ao cor-
redor principal do BRT. Durante esse período, vários carros e 
um caminhão passaram, que devido a seu tamanho e à incli-
nação da rua, mal conseguiam ver uma pessoa em uma cadei-
ra de rodas na rua.

Na esquina da rua qua dá acesso ao corredor do BRT, não havia 
sinalização, semáforos ou lombadas, de modo que os veículos 
estavam passando em velocidades bastante altas.

Depois de um tempo de espera, o participante correu rapida-
mente para a rua para atravessar e chegar à estação de Tubo 
Praça das Nações.  No acesso à estação, o elevador  funcionou 
sem nenhum problema, mas o participante informou que:

“ Há momentos em que o elevador não funciona e isso é bas-
tante desconfortável, porque tenho que pedir ajuda e as pes-
soas nem sempre estão dispostas a dar, o que gera situações de 
frustração e vergonha “.

Uma vez que o participante entrou na estação, a espera o ônibus 
foi tranquila. Quando o ônibus chegou, entrou no veículo e in-
formou:

 “O acesso ao ônibus é difícil, porque existe uma fila de entrada 
e as pessoas não me dão espaço para ir com a cadeira de rodas 
e chegar até área preferencial “.

 Na viagem, o participante conseguiu se posicionar na área prefe-
rencial para cadeiras de rodas e fez uma viagem tranquila. O par-
ticipante fez um transbordo para outro ônibus, comentando que a 
distância entre o ponto final da linha Inter2 era demasiada longe até 
sua casa (cerca de 2 km). Durante a partida do ônibus, ele teve que 
pedir em voz alta licença para os outros usuários para que ele pu-
desse passar, porque as pessoas não lhe davam espaço de mano-
bra para sair. Desceu no Terminal Hauer e foi para a plataforma (50 
metros) para pegar o próximo ônibus, a espera foi calma.

O segundo ônibus utilizado foi o  Itamarati  (dos ônibus Inter 
Barrios), que é um ônibus menor que o Inter 2 e, portanto, ofe-
rece melhores condições de acesso ao participante.

Algo positivo deste serviço de ônibus é que o cobrador do ôni-
bus conhecia o participante e o ajudou rapidamente a  entrar 
acionando a rampa de acesso do ônibus.
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O participante informou que:

“  É mais fácil tomar este ônibus, porque eu tenho um bom 
relacionamento com os cobradores e funcionários do ônibus 
que me conhecem, isso não é possível no inter2 por causa do 
tamanho da linha e do ônibus . Além disso, se o cobrador me 
conhece acaba sendo mais pró-ativa se o elevador ou rampa 
não funcionarem”. 

O participante relatou que é mais fácil se locomover em ônibus 
pequenos, mas também informou: 

“ Se eu mencionasse os elementos difíceis, eu falaria sobre os 
mesmos problemas do Inter 2: falta de disponibilidade de pes-
soas, falta de respeito e empatia e falta de manutenção que 
causa falhas na infraestrutura, como danos contínuos aos ele-
vadores “.

Sua saída do ônibus foi fácil e, uma vez que desceu do ônibus, 
começou o trajeto para sua casa pela rua, devido à dificuldade 
de trânsito nas calçadas já mencionados. A vantagem deste tra-
jeto é que as ruas são locais e, portanto, têm menos tráfego de 
veículos.

O participante finalizou comentando as propostas de melhoria 
em sua rota, dentre as quais estão as seguintes: 

“ Não se deve permitir o estacionamento de veículos na calça-
da e na rua porque dificulta a passagem.”

 O trajeto terminou no seu local de residência.

CITAÇÕES DESTACADAS FEITA PELO PARTICIPANTE

“Às vezes, o elevador de acesso ao ônibus fica parado; nessas 
horas, preciso pedir ajuda, e o motorista fica chateado porque 
leva mais tempo esperando o problema ser resolvido. O maior 
problema é quando o elevador sobe e não desce; nesses casos, 
tenho que sair pela porta dos fundos com ajuda.”

Ilustração 1 Trajeto do participante com 
deficiência física

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 1 Parte da subida até o BRT (viagem 
para sua casa), deslocamento na estrada 
devido à dificuldade de usar as calçadas.

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 2 Participante com deficiência 
motora física deve se deslocar na rua 
devido à baixa acessibilidade da calçada

Fonte: BID

CARACTERIZAÇÃO DA VIAGEM

Depois que a entrevistadora acompanhou a viagem, ela orga-
nizou as informações que incluíam o registro fotográfico, bem 
como as anotações de voz e vídeo da entrevista de encerramen-
to. O Mapa de Viagem do Cliente foi elaborado e este material 
foi usado como base para o documento para que as conclusões 
do exercício fossem tiradas. 
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Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili

dade1 2 3 4 5

7. Posiciona-
Mento

8. Viagem

9. Preparação
 Para a Saída

10. Saída 
do Veículo

O posicionamento foi descrito como o processo de maior dificuldade do 
participante, principalmente, por conta das pessoas envolvidas. No 
momento da observação, assim que entrou no ônibus, o voluntário 

pediu licença para alguém que estava no seu local de direito; a pessoa 
saiu sem questionar, porém, o participante falou que comumente não 

liberam o banco exclusivo para cadeirantes e cegos com cão guia, 
mesmo a pessoa não fazendo parte do grupo para o qual aquele local é 
destinado. Isso faz com que ele precise ficar em outro local do ônibus, 

equilibrando-se e, além disso, obstruindo a passagem de outros 
usuários, gerando desconforto não apenas para ele, mas também para 
as outras pessoas que estão no veículo e não conseguem passar por 

conta da cadeira de rodas espaçosa.

Trabalhar em cima da 
educação das pessoas, 
passando a informação 

adequada a elas para que não 
façam nada que seja fora dos 

direitos dela, afetando os 
direitos de outras pessoas. 

A viagem, por si só, foi tranquila. Como o participante 
conseguiu se posicionar no espaço indicado, não precisou 

fazer muitos esforços durante o processo, mas 
eventualmente precisava se segurar para não deslizar 
para a frente, por conta de algumas freadas do ônibus. 

A preparação para a saída do veículo foi similar à 
entrada, porém, de acordo com os relatos do 

participante, costuma exigir mais da "boa vontade" 
das pessoas que estão ao redor, pois precisam abrir 
espaço para ele conseguir passar com a cadeira de 
rodas. O participante, nesse caso, gritou aos demais 
usuários dentro do ônibus que lhe dessem licença e 

precisou repetir diversas vezes, em voz alta, que 
precisava passar. Essa situação acabou chamando a 

atenção de outras pessoas que não estavam próximas 
dele no ônibus.

A proposta de melhora para 
essa situação, de acordo com 

o participante, seria a 
conscientização das pessoas 
para que entendam os limites 

do outro e consigam 
colaborar.

Sensibilização

A saída do veículo, depois de o participante precisar 
gritar para que as outras pessoas abrissem espaço, 

foi tranquila. Depois do afastamento dos outros 
usuários por também precisarem sair do ônibus, o 
voluntário conseguiu passar com sua cadeira de 

rodas. Entretanto, foi relatado que a dificuldade maior 
se encontra quando as outras pessoas não estão 
dispostas a ajudá-lo, obstruindo sua passagem e 
fazendo com que ele não tenha uma saída fácil do 

veículo. Como a parada foi realizada em uma Estação 
Tubo, não foi preciso avisar o motorista sobre a saída, 

porém o participante demonstrou que, em alguns 
momentos, esse aviso ao motorista é necessário para 

que ele consiga sair em tempo.

A conscientização das 
pessoas também foi sugerida 
como uma melhora para esse 

aspecto, já que o maior 
problema do participante, de 
acordo com ele mesmo, é a 

contribuição dos outros e não 
necessariamente a 

infraestrutura do ônibus.

Operação, 
Sensibilização

"Quando tem uma mãe com um carrinho de bebê no 
banco preferencial, ela dificlmente vai sair para eu 

ficar ali. As pessoas não param para pensar que 
aquele lugar é exclusivo para cadeirantes e cegos com 
cão guia. Então, eu preciso arranjar outro lugar para 

eu ficar, o que acaba atrapalhando mais pessoas."

"Eu preciso ter muita força, senão a roda da cadeira 
trava na calçada e eu posso cair."

"Eu demoro muito quando vou pela calçada, prefiro 
ficar na rua e subir só quando algum ônibus estiver 

passando. Os carros desviam de mim"

"É impossível para mim, subir pela calçada".

"Se o elevador não funciona, eu tenho que fazer a pior 
parte de todas para mim, que é pedir ajuda para 

alguém. Abro mão da minha independência."

4. Pagamento Por conta de sua deficiência, o participante não precisa 
pagar a passagem do ônibus.

Operação

Operação

Operação

1. Preparação
A preparação do participante para a viagem se deu pela 

repetição do trajeto por um período de tempo 
prolongado. Eventualmente, quando precisa chegar no 

destino mais rápido, checa o aplicativo ItBus para 
conferir os horários. 

2. Viagem 
de Acesso

As calçadas eram muito irregulares, com pedras desniveladas que 
exigiam muito esforço do participante em passar com a cadeira de 
rodas. As rampas de acesso estavam quebradas e não ofereciam a 
facilidade de acessar a calçada que deveriam oferecer. Em uma rua 

íngreme demais, a única forma que o participante encontrou de 
subir foi pelo asfalto, em ziguezague, desviando e alternando o 

espaço com os carros que também precisavam passar por ali. Além 
disso, a falta de sinalização em algumas travessias exigiam que o 

participante usasse os braços para avisar aos carros que precisava 
passar. A viagem de acesso exigiu muito esforço e consequenciou 

em um cansaço evidente e comentado pelo voluntário.

Melhorias da calçada. Tornar 
a calçada mais acessível para 

a cadeira de rodas e outras 
pessoas que podem ter 

dificuldades de locomação.

3. Ingresso 
ao Sistema

O participante subiu na Estação Tubo pelo elevador de 
acesso, que estava funcionando. Ele informou que 

eventualmente o elevador não funciona, o que acaba o 
levando a pedir ajuda à outras pessoas, gerando 
desconforto nele por não poder fazer uso de sua 

independência já adquirida. No momento da 
entrevista, entretanto, não houve dificuldade para 
usar o elevador, ocasionando uma tranquilidade e 

satisfação pelo funcionamento do que lhe é de direito.

Trocar os elevadores por 
rampas, para evitar que os 

cadeirantes e outras pessoas 
dependam do funcionamento 

da estrutura e possam sempre 
ter seus direitos de acesso 
garantidos, respeitando a 

autonomia de todos os 
indivíduos.

Planejamento.

Planejamento.

Planejamento.5. Espera Durante a espera, o participante não demonstrou 
desconforto ou qualquer dificuldade, nem relatou 

incômodos sobre esse processo. Dentro da Estação 
Tubo, ele se posicionou próximo da entrada para 
garantir que conseguisse entrar no veículo com 

facilidade.

6. Entrada
 No Veículo

Conscientização das pessoas. O participante conseguiu entrar no ônibus após pedir 
licença para as pessoas e aqueles que estavam 

sentados no seu banco preferencial, deram lugar a 
ele. Entretanto, ele falou sobre a dificuldade que tem 

de entrar quando o ônibus está muito cheio e as 
pessoas não se mostram dispostas a lhe dar licença, 
da mesma forma quando recebe olhares e percebe o 

descontentamento das pessoas em dar passagem 
para ele entrar com a cadeira de rodas. Alegou que o 

ônibus, normalmente, é muito lotado e isso acaba 
dificultando esse processo.

Operação, 
Educação

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

OMNIBUS 1
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

OMNIBUS 1
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEMBarreira de atitude e

comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili
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11. Saída Do 
Sistema

A saída do sistema foi conjunta à saída do 
veículo.

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

10. Saída 
do Veículo

OperaçãoA conscientização e educação 
das pessoas foi citada nessa 
etapa também, para que ele 
tenha maior facilidade em 

descer do onibus sem que os 
outros passageiros dificultem 

esse momento por não 
saberem ou não estarem 

dispostos à ajudar.

Da mesma forma que ocorreu na entrada, 
durante a saída foi preciso utilizar o elevador, 
que, muitas vezes, não funciona corretamente. 

Nos momentos em que a estrutura funciona 
bem, o participante consegue sair com 

facilidade, porém, nos momentos em que há 
falha na estrutura, ele precisa de ajuda para 

descer e isso gera desconforto.

SensibilidadeComo o ônibus é menor, a preparação para a 
saída foi relatada como sendo uma etapa, 

normalmente, tranquila. As pessoas dão mais 
licença e como não fica muito lotado, não 

precisa passar pelas mesmas dificuldades que 
passa quando utiliza um ônibus muito popular.

9. Preparação
 Para a Saída

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Ele estava muito rápido e eu tinha 
que me segurar bastante durante as 

curvas."

A viagem foi desconfortável, porque o motorista 
dirigia muito rápido e isso fazia com que o 

participante precisasse usar de sua força para não 
ficar deslizando com a cadeira. Além disso, a 

velocidade e forma de condução também fazia 
com que ele precisasse se segurar nas curvas.

8. Viagem

7. Posiciona-
Mento

"Se o elevador não funciona, eu tenho 
que fazer a pior parte de todas para 
mim, que é pedir ajuda para alguém. 
Abro mão da minha independência."

O posicionamento, no caso dessa viagem, é 
melhor que a do Inter 2. O ônibus nem sempre 

está lotado e também há dois espaços para 
cadeirantes e cegos com cão guia. Além 

disso, como a linha do ônibus é menor, existe 
uma proximidade maior do participante com 

os cobradores, o que facilita bastante no 
processo de posicionamento e também 

entrada.

Apesar de o participante 
relatar da maior facilidade em 
subir nesse ônibus do que no 

Inter 2, foi sugerido, 
novamente, a questão da 

educação das pessoas, que 
podem acabar atrapalhando 

nesse processo. 

Sensibilidade, 
Operação

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

O segundo processo de espera foi falado pelo 
participante sobre ser igualmente tranquilo. 
Para passar de um ponto para o outro, ele 

precisa falar com um funcionário do terminal, 
para que seja aberta a passagem para ele 

conseguir passar de um ponto para o outro.

5. Espera 

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Às vezes o elevador não tá 
funcionando, ou para de funcionar no 

meio da viagem e eu não consigo 
descer sem ajuda de outras pessoas. 
Algumas vezes, também, o cobrador 
não está com a chave de ativação do 

elevador."

Operação

Operação

Ele subiu com facilidade no ônibus, pelo elevador 
de acesso. Como, nesse caso, a 

dificuldade está referente ao 
funcionamento da estrutura, 
uma vistoria da manutenção 

foi sugerida pelo participante, 
para garantir que o 

equipamento está em boas 
condições de uso..

6. Entrada
 No Veículo

12. Trajeto 
Final

Como esse ônibus para próximo da casa, o 
trajeto foi majoritariamente tranquilo. Uma 

dificuldade apresentada foi a respeito de 
veículos muito grandes estacionados em locais 

que dificultavam a visão do voluntário para a rua 
e também impossibilitando sua passagem por 

outro local que não fosse o asfalto. Então o 
participante precisou passar pela rua.

Foi sugerido que os veículos 
fossem proibidos de 

estacionar por uma distância 
de, aproximadamente, 20m, 

para não atrapalhar o caminho 
dos pedestres.

Educação

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili
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7. Posiciona-
Mento

8. Viagem

9. Preparação
 Para a Saída

10. Saída 
do Veículo

O posicionamento foi descrito como o processo de maior dificuldade do 
participante, principalmente, por conta das pessoas envolvidas. No 
momento da observação, assim que entrou no ônibus, o voluntário 

pediu licença para alguém que estava no seu local de direito; a pessoa 
saiu sem questionar, porém, o participante falou que comumente não 

liberam o banco exclusivo para cadeirantes e cegos com cão guia, 
mesmo a pessoa não fazendo parte do grupo para o qual aquele local é 
destinado. Isso faz com que ele precise ficar em outro local do ônibus, 

equilibrando-se e, além disso, obstruindo a passagem de outros 
usuários, gerando desconforto não apenas para ele, mas também para 
as outras pessoas que estão no veículo e não conseguem passar por 

conta da cadeira de rodas espaçosa.

Trabalhar em cima da 
educação das pessoas, 
passando a informação 

adequada a elas para que não 
façam nada que seja fora dos 

direitos dela, afetando os 
direitos de outras pessoas. 

A viagem, por si só, foi tranquila. Como o participante 
conseguiu se posicionar no espaço indicado, não precisou 

fazer muitos esforços durante o processo, mas 
eventualmente precisava se segurar para não deslizar 
para a frente, por conta de algumas freadas do ônibus. 

A preparação para a saída do veículo foi similar à 
entrada, porém, de acordo com os relatos do 

participante, costuma exigir mais da "boa vontade" 
das pessoas que estão ao redor, pois precisam abrir 
espaço para ele conseguir passar com a cadeira de 
rodas. O participante, nesse caso, gritou aos demais 
usuários dentro do ônibus que lhe dessem licença e 

precisou repetir diversas vezes, em voz alta, que 
precisava passar. Essa situação acabou chamando a 

atenção de outras pessoas que não estavam próximas 
dele no ônibus.

A proposta de melhora para 
essa situação, de acordo com 

o participante, seria a 
conscientização das pessoas 
para que entendam os limites 

do outro e consigam 
colaborar.

Sensibilização

A saída do veículo, depois de o participante precisar 
gritar para que as outras pessoas abrissem espaço, 

foi tranquila. Depois do afastamento dos outros 
usuários por também precisarem sair do ônibus, o 
voluntário conseguiu passar com sua cadeira de 

rodas. Entretanto, foi relatado que a dificuldade maior 
se encontra quando as outras pessoas não estão 
dispostas a ajudá-lo, obstruindo sua passagem e 
fazendo com que ele não tenha uma saída fácil do 

veículo. Como a parada foi realizada em uma Estação 
Tubo, não foi preciso avisar o motorista sobre a saída, 

porém o participante demonstrou que, em alguns 
momentos, esse aviso ao motorista é necessário para 

que ele consiga sair em tempo.

A conscientização das 
pessoas também foi sugerida 
como uma melhora para esse 

aspecto, já que o maior 
problema do participante, de 
acordo com ele mesmo, é a 

contribuição dos outros e não 
necessariamente a 

infraestrutura do ônibus.

Operação, 
Sensibilização

"Quando tem uma mãe com um carrinho de bebê no 
banco preferencial, ela dificlmente vai sair para eu 

ficar ali. As pessoas não param para pensar que 
aquele lugar é exclusivo para cadeirantes e cegos com 
cão guia. Então, eu preciso arranjar outro lugar para 

eu ficar, o que acaba atrapalhando mais pessoas."

"Eu preciso ter muita força, senão a roda da cadeira 
trava na calçada e eu posso cair."

"Eu demoro muito quando vou pela calçada, prefiro 
ficar na rua e subir só quando algum ônibus estiver 

passando. Os carros desviam de mim"

"É impossível para mim, subir pela calçada".

"Se o elevador não funciona, eu tenho que fazer a pior 
parte de todas para mim, que é pedir ajuda para 

alguém. Abro mão da minha independência."

4. Pagamento Por conta de sua deficiência, o participante não precisa 
pagar a passagem do ônibus.

Operação

Operação

Operação

1. Preparação
A preparação do participante para a viagem se deu pela 

repetição do trajeto por um período de tempo 
prolongado. Eventualmente, quando precisa chegar no 

destino mais rápido, checa o aplicativo ItBus para 
conferir os horários. 

2. Viagem 
de Acesso

As calçadas eram muito irregulares, com pedras desniveladas que 
exigiam muito esforço do participante em passar com a cadeira de 
rodas. As rampas de acesso estavam quebradas e não ofereciam a 
facilidade de acessar a calçada que deveriam oferecer. Em uma rua 

íngreme demais, a única forma que o participante encontrou de 
subir foi pelo asfalto, em ziguezague, desviando e alternando o 

espaço com os carros que também precisavam passar por ali. Além 
disso, a falta de sinalização em algumas travessias exigiam que o 

participante usasse os braços para avisar aos carros que precisava 
passar. A viagem de acesso exigiu muito esforço e consequenciou 

em um cansaço evidente e comentado pelo voluntário.

Melhorias da calçada. Tornar 
a calçada mais acessível para 

a cadeira de rodas e outras 
pessoas que podem ter 

dificuldades de locomação.

3. Ingresso 
ao Sistema

O participante subiu na Estação Tubo pelo elevador de 
acesso, que estava funcionando. Ele informou que 

eventualmente o elevador não funciona, o que acaba o 
levando a pedir ajuda à outras pessoas, gerando 
desconforto nele por não poder fazer uso de sua 

independência já adquirida. No momento da 
entrevista, entretanto, não houve dificuldade para 
usar o elevador, ocasionando uma tranquilidade e 

satisfação pelo funcionamento do que lhe é de direito.

Trocar os elevadores por 
rampas, para evitar que os 

cadeirantes e outras pessoas 
dependam do funcionamento 

da estrutura e possam sempre 
ter seus direitos de acesso 
garantidos, respeitando a 

autonomia de todos os 
indivíduos.

Planejamento.

Planejamento.

Planejamento.5. Espera Durante a espera, o participante não demonstrou 
desconforto ou qualquer dificuldade, nem relatou 

incômodos sobre esse processo. Dentro da Estação 
Tubo, ele se posicionou próximo da entrada para 
garantir que conseguisse entrar no veículo com 

facilidade.

6. Entrada
 No Veículo

Conscientização das pessoas. O participante conseguiu entrar no ônibus após pedir 
licença para as pessoas e aqueles que estavam 

sentados no seu banco preferencial, deram lugar a 
ele. Entretanto, ele falou sobre a dificuldade que tem 

de entrar quando o ônibus está muito cheio e as 
pessoas não se mostram dispostas a lhe dar licença, 
da mesma forma quando recebe olhares e percebe o 

descontentamento das pessoas em dar passagem 
para ele entrar com a cadeira de rodas. Alegou que o 

ônibus, normalmente, é muito lotado e isso acaba 
dificultando esse processo.

Operação, 
Educação

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

OMNIBUS 1
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

OMNIBUS 1
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEMBarreira de atitude e

comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili

dade1 2 3 4 5
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11. Saída Do 
Sistema

A saída do sistema foi conjunta à saída do 
veículo.

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

10. Saída 
do Veículo

OperaçãoA conscientização e educação 
das pessoas foi citada nessa 
etapa também, para que ele 
tenha maior facilidade em 

descer do onibus sem que os 
outros passageiros dificultem 

esse momento por não 
saberem ou não estarem 

dispostos à ajudar.

Da mesma forma que ocorreu na entrada, 
durante a saída foi preciso utilizar o elevador, 
que, muitas vezes, não funciona corretamente. 

Nos momentos em que a estrutura funciona 
bem, o participante consegue sair com 

facilidade, porém, nos momentos em que há 
falha na estrutura, ele precisa de ajuda para 

descer e isso gera desconforto.

SensibilidadeComo o ônibus é menor, a preparação para a 
saída foi relatada como sendo uma etapa, 

normalmente, tranquila. As pessoas dão mais 
licença e como não fica muito lotado, não 

precisa passar pelas mesmas dificuldades que 
passa quando utiliza um ônibus muito popular.

9. Preparação
 Para a Saída

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Ele estava muito rápido e eu tinha 
que me segurar bastante durante as 

curvas."

A viagem foi desconfortável, porque o motorista 
dirigia muito rápido e isso fazia com que o 

participante precisasse usar de sua força para não 
ficar deslizando com a cadeira. Além disso, a 

velocidade e forma de condução também fazia 
com que ele precisasse se segurar nas curvas.

8. Viagem

7. Posiciona-
Mento

"Se o elevador não funciona, eu tenho 
que fazer a pior parte de todas para 
mim, que é pedir ajuda para alguém. 
Abro mão da minha independência."

O posicionamento, no caso dessa viagem, é 
melhor que a do Inter 2. O ônibus nem sempre 

está lotado e também há dois espaços para 
cadeirantes e cegos com cão guia. Além 

disso, como a linha do ônibus é menor, existe 
uma proximidade maior do participante com 

os cobradores, o que facilita bastante no 
processo de posicionamento e também 

entrada.

Apesar de o participante 
relatar da maior facilidade em 
subir nesse ônibus do que no 

Inter 2, foi sugerido, 
novamente, a questão da 

educação das pessoas, que 
podem acabar atrapalhando 

nesse processo. 

Sensibilidade, 
Operação

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

O segundo processo de espera foi falado pelo 
participante sobre ser igualmente tranquilo. 
Para passar de um ponto para o outro, ele 

precisa falar com um funcionário do terminal, 
para que seja aberta a passagem para ele 

conseguir passar de um ponto para o outro.

5. Espera 

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Às vezes o elevador não tá 
funcionando, ou para de funcionar no 

meio da viagem e eu não consigo 
descer sem ajuda de outras pessoas. 
Algumas vezes, também, o cobrador 
não está com a chave de ativação do 

elevador."

Operação

Operação

Ele subiu com facilidade no ônibus, pelo elevador 
de acesso. Como, nesse caso, a 

dificuldade está referente ao 
funcionamento da estrutura, 
uma vistoria da manutenção 

foi sugerida pelo participante, 
para garantir que o 

equipamento está em boas 
condições de uso..

6. Entrada
 No Veículo

12. Trajeto 
Final

Como esse ônibus para próximo da casa, o 
trajeto foi majoritariamente tranquilo. Uma 

dificuldade apresentada foi a respeito de 
veículos muito grandes estacionados em locais 

que dificultavam a visão do voluntário para a rua 
e também impossibilitando sua passagem por 

outro local que não fosse o asfalto. Então o 
participante precisou passar pela rua.

Foi sugerido que os veículos 
fossem proibidos de 

estacionar por uma distância 
de, aproximadamente, 20m, 

para não atrapalhar o caminho 
dos pedestres.

Educação

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili

dade1 2 3 4 5 Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
Responsabili

dade1 2 3 4 5
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11. Saída Do 
Sistema

A saída do sistema foi conjunta à saída do 
veículo.

Raiva, revolta, 
frustração, 
desconforto

10. Saída 
do Veículo

OperaçãoA conscientização e educação 
das pessoas foi citada nessa 
etapa também, para que ele 
tenha maior facilidade em 

descer do onibus sem que os 
outros passageiros dificultem 

esse momento por não 
saberem ou não estarem 

dispostos à ajudar.

Da mesma forma que ocorreu na entrada, 
durante a saída foi preciso utilizar o elevador, 
que, muitas vezes, não funciona corretamente. 

Nos momentos em que a estrutura funciona 
bem, o participante consegue sair com 

facilidade, porém, nos momentos em que há 
falha na estrutura, ele precisa de ajuda para 

descer e isso gera desconforto.

SensibilidadeComo o ônibus é menor, a preparação para a 
saída foi relatada como sendo uma etapa, 

normalmente, tranquila. As pessoas dão mais 
licença e como não fica muito lotado, não 

precisa passar pelas mesmas dificuldades que 
passa quando utiliza um ônibus muito popular.

9. Preparação
 Para a Saída

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Ele estava muito rápido e eu tinha 
que me segurar bastante durante as 

curvas."

A viagem foi desconfortável, porque o motorista 
dirigia muito rápido e isso fazia com que o 

participante precisasse usar de sua força para não 
ficar deslizando com a cadeira. Além disso, a 

velocidade e forma de condução também fazia 
com que ele precisasse se segurar nas curvas.

8. Viagem

7. Posiciona-
Mento

"Se o elevador não funciona, eu tenho 
que fazer a pior parte de todas para 
mim, que é pedir ajuda para alguém. 
Abro mão da minha independência."

O posicionamento, no caso dessa viagem, é 
melhor que a do Inter 2. O ônibus nem sempre 

está lotado e também há dois espaços para 
cadeirantes e cegos com cão guia. Além 

disso, como a linha do ônibus é menor, existe 
uma proximidade maior do participante com 

os cobradores, o que facilita bastante no 
processo de posicionamento e também 

entrada.

Apesar de o participante 
relatar da maior facilidade em 
subir nesse ônibus do que no 

Inter 2, foi sugerido, 
novamente, a questão da 

educação das pessoas, que 
podem acabar atrapalhando 

nesse processo. 

Sensibilidade, 
Operação

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

O segundo processo de espera foi falado pelo 
participante sobre ser igualmente tranquilo. 
Para passar de um ponto para o outro, ele 

precisa falar com um funcionário do terminal, 
para que seja aberta a passagem para ele 

conseguir passar de um ponto para o outro.

5. Espera 

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

Alegria, 
tranquilidade, 
confiança e 

calma

"Às vezes o elevador não tá 
funcionando, ou para de funcionar no 

meio da viagem e eu não consigo 
descer sem ajuda de outras pessoas. 
Algumas vezes, também, o cobrador 
não está com a chave de ativação do 

elevador."

Operação

Operação

Ele subiu com facilidade no ônibus, pelo elevador 
de acesso. Como, nesse caso, a 

dificuldade está referente ao 
funcionamento da estrutura, 
uma vistoria da manutenção 

foi sugerida pelo participante, 
para garantir que o 

equipamento está em boas 
condições de uso..

6. Entrada
 No Veículo

12. Trajeto 
Final

Como esse ônibus para próximo da casa, o 
trajeto foi majoritariamente tranquilo. Uma 

dificuldade apresentada foi a respeito de 
veículos muito grandes estacionados em locais 

que dificultavam a visão do voluntário para a rua 
e também impossibilitando sua passagem por 

outro local que não fosse o asfalto. Então o 
participante precisou passar pela rua.

Foi sugerido que os veículos 
fossem proibidos de 

estacionar por uma distância 
de, aproximadamente, 20m, 

para não atrapalhar o caminho 
dos pedestres.

Educação

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

OMNIBUS 2
Perfil deficiência física motora

MAPA DE EXPERIÊNCIA DE
VIAGEM

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Barreira de atitude e
comunicação do pessoal operacional

Barreira física

Barreira de atitude e 
comunicação social

Barreira de informação

Alegria, 
tranquilidade, 

confiança e calma

Raiva, 
revolta,

frustração,
desconforto

Medo, 
estresse, 

alerta, 
atenção

Vergonha, 
dificuldade, 

vulnerabilidade, 
desemparo

O participante 
expressou que 

não sentou 
nada e foi netro

Estágio Detalhes Da Interação Satisfação Soluções e 
Oportunidades

Tipos De 
Barreiras

Áreas De 
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03.
EXPERIÊNCIAS DE OUTROS 

PARTICIPANTES
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Usuário com restrições de mobilidade tempo-

rárias ou circunstanciais (gravidez)

A voluntária foi uma mulher grávida de 27 anos. A viagem teve 
origem no Sílvia Jardim e o destino foi o Capão Raso, a partici-
pante utilizou a linha Inter 2 e tinha uma rota de 37,19 km, com 
duração de 1 hora e 13 minutos, fazendo 5 transferências da linha 
Inter-2 para outros ônibus que funcionam na área metropolita-
na de Curitiba.

A voluntária estava grávida de cinco meses, mas sua condição 
não alterou  sua mobilidade  no  transporte.  Durante  a viagem, 
ela conseguiu sentar-se em todos os ônibus. Apesar disso, a lon-
ga espera pelos veículos e a falta de integração entre os ônibus de 
Curitiba e São José dos Pinhais, cidade onde ela mora, geraram 
desconforto. A participante relatou que os ônibus em São José 
dos Pinhais, só têm um banco preferencial, o que não é suficien-
te para pessoas com deficiência ou as pessoas com mobilidade 
reduzida que viajam nesses ônibus. Além disso, informou :

 “As catracas dos ônibus são estreitas, e têm uma volta  muito 
dura dificultando a passagem” .

 

Ilustração 2 Rota de viagem do participante 
com mobilidade temporariamente reduzida

Fonte: Elaboração própria do Strava

A rota percorrida é mostrada abaixo.

IMAGEM 3 Mulher grávida (jaqueta fúcsia) durante seu trajeto de ônibus

Fonte: BID
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Usuário com deficiência cognitiva

O participante foi um homem de 24 anos com deficiência cogni-
tiva, que se locomove em transporte público. A viagem originada 
na Praça das Nações, teve como destino o Detran e o percurso foi 
de 4,8 Km com uma duração de 30 minutos usando a linha Inter 2.

O participante tem algumas dificuldades derivadas de sua defi-
ciência, o que poderia ter influenciado o curso da entrevista. Ele 
fez a viagem com a mãe porque é um trajeto novo e ele está apren-
dendo  para  depois fazê-lo  por conta própria.  As informações 
sobre o participante com deficiência cognitiva foram coleta-
das.  Durante o passeio foi observada  a ausência de  travessias 
em direção à estação,  apesar de estar localizada em uma 
rua principal e com tráfego de veículos em alta velocidade. Por 
conta do acesso à estação ser unilateral e não haver sinalização, 

o participante ingressou pela saída, gerando uma ação de risco 
ao caminhar sobre a pista onde os ônibus passam.

Dentro da estação, durante a espera, observou-se a dificuldade 
de manter-se orientado devido à falta de sinalização . Sua mãe 
teve que ajudá-lo duas vezes, devido à sinalização limitada dos 
ônibus e à falta de sinalização nos portões da estação .

No interior do ônibus, ninguém ofereceu um assento preferen-
cial. O participante relatou:

“ Em poucas ocasiões eles me dão a cadeira e devo segurar o 
tubo superior, que é muito alto” .

O maior desconforto da viagem para o participante é a falta de 
respeito para com as pessoas com deficiência.

Ilustração 3 Trajeto do participante com 
deficiências cognitivas

IMAGEM 4 Participante com deficiência 
cognitiva (homem de camiseta cinza) 
entrando na estação pelo canteiro 
central

Fonte: Elaboração própria do Strava

Fonte: Elaboração própria do Strava
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 Perfil de usuário com deficiência auditiva

A voluntária era uma mulher de 23 anos com deficiência auditiva 
total. Ela se locomove por transporte público para ir para a uni-
versidade onde estuda. A origem da viagem foi no Terminal Sí-
tio Cercado e o destino foi o Portão, a rota foi de 14,4 km e durou 
1 hora e 20 minutos usando a linha Inter2.

A viagem desta participante foi acompanhada pelo tradutor 
de libras (Língua Brasileira de Sinais). Para a preparação da via-
gem a participante recebeu conselhos de sua mãe e verificou a 
rota na internet. A voluntária informou que:

“A falta de placas e mapas na estação dificulta a compreensão 
do sistema”.

No bi-articulado,  ela sentou-se nos bancos da frente do ôni-
bus, no primeiro assento,  e informou  que dali  podía ver bem 
o painel  digital com informações  sobre as  linhas.  Para ela, as 
informações são claras, mas ela diz que, para alguns surdos, que 
não sabem bem português, pode ser confuso.

 “ Seria melhor se houvesse mais informações visuais” .

Ilustração 4 Trajetória do participante 
com deficiência auditiva

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 5 Participante com deficiência auditiva na estação da Linha Inter 2

Fonte: BID

Posteriormente teve que caminhar até à estação tubo e cami-
nhar do ponto de ônibus até sua casa à noite  o que pode ser 
considerado inseguro.
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Perfil de usuário com deficiência visual

O participante foi um homem de 58 anos com deficiência visual. A 
origem da viagem foi no Terminal Sítio Cercado e destino era o 
Portão, o trajeto foi de 23 km e teve duração de 1 hora e 20 minu-
tos. O participante utilizou a linha inter2 e realizou outras trans-
ferências. Ele se mobiliza em transporte público com o apoio de 
uma bengala guia. Nesta viagem, estava indo para fisioterapia.

No caminho para o ponto de  ônibus, ficou clara a falta  de  la-
drilhos  táteis  na calçada, semáforos sonoros ou aviso da che-
gada do  ônibus.  Devido à falta destes elementos guias, o par-
ticipante  memorizou a viagem na sua cabeça,  criando  suas 
próprias referências, e aprendendo a ouvir quando o ônibus está 
chegando. Apesar disso, ao longo da rota ele encontrou uma es-
quina perigosa onde os veículos passam muito rapidamente e, 
portanto, é necessário ser cauteloso.

Dentro dos problemas identificados ele percebeu que o motoris-
ta do ônibus estacionou o veículo longe do meio-fio o que pode 
provocar  quedas na entrada  do mesmo.  O participante tam-
bém percebeu que o ônibus teve um atraso significativo.

Quando chegou ao terminal, desceu pela porta principal e a saí-
da foi tranquila, mas comentou:

“ Às vezes é difícil sair do ônibus porque os passageiros co-
meçam a entrar antes que as pessoas desçam. Algumas pes-
soas  podem  ser agressivas durante a entrada e saída não 
permitindo minha passagem e eu posso acabar tropeçan-
do, também podem quebrar minha bengala” .

Ao realizar o transbordo no terminal de ônibus o  participante 
informou que o piso tátil do terminal deveria estar localizado na 
parte interior da  calçada porque  onde  ele está  atualmente faz 
com que as pessoas que se guiam por  ele se molhem já que a 
cobertura não cobre essa parte. Enquanto esperava, um jovem 
se ofereceu para ajudá-lo a entrar no ônibus e colocá-lo em um 
banco preferencial.

Na última etapa da viagem, ainda dentro do sistema, o partici-
pante destacou alguns fatores críticos, como o mau posiciona-
mento do ônibus na plataforma, o aviso sonoro do ônibus que 
é irregular e, portanto, afeta a percepção da parada de descida. 
Ele também informou sobre a freiagem repentina realizada pe-
los motoristas, o que pode causar quedas dentro do ônibus.

“Os motoristas deveriam parar no mesmo local, pois sempre pa-
ram em locais diferentes, isto deveria ser um critério de direção».

No que se refere à viagem a pé, da estação do “tubo de Bruno 
Figueira” até a clínica de fisioterapia, foram evidenciados vários 

problemas que tornam o trajeto perigoso, como a falta de  fai-
xas  de  pedestres,  falta de  semáforos sonoros e calçadas com 
piso irregular que dificultam a utilização da bengala guia. Esses 
inconvenientes, além de deixar as pessoas com deficiência mais 
expostas ao perigo, também prejudicam sua autonomia, pois aca-
bam precisando da ajuda de outras pessoas para se deslocarem 
pela cidade. 

Durante a viagem, observou-se que o participante depende da 
bengala guia,  dos sinais sonoros  e  da ajuda  das pessoas.    Em 
algumas situações, pode ser arriscado se não houver empatia por 
parte de outras pessoas que podem ajudá-lo. 

Ilustração 5 Rota do participante com 
deficiência visual

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 6 participante com deficiência 
visual na estação de transbordo

Fonte: BID
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 Citações destacadas feitas pelo participante:

“A prefeitura deveria reunir  as  pessoas com  deficiên-
cia ( PcD ) para darem seu parecer sobre os projetos, iniciati-
vas e programas, por exemplo, nos táxis em Curitiba coloca-
ram uma placa em Braille, localizado na porta do veículo com 
a placa do carro, é uma boa iniciativa, mas não é prática, não 
me convence, as iniciativas devem ser acessíveis e práticas ” .

 “Os semáforos sonoros têm um volume muito baixo e, com o 
barulho dos carros, eles não são ouvidos, a travessia também 
é muito rápida, tenho um problema em uma perna e é difícil 
atravessar a rua tão rapidamente” .

IMAGEM 7 Participante com deficiência visual esperando para atravessar a rua com a ajuda de 
um conhecido

Fonte: BID
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Perfil de usuário idoso

A voluntária foi uma mulher de 69 anos. O trajeto começou no 
Hauer e terminou no Capão Raso. A viagem foi de 9,33 km, com 
duração de 30 minutos, o horário de partida foi às 3 da tarde e 
foi uma rota curta em que não houve problemas. A única difi-
culdade relatada pela  participante foi a falta de respeito com 
os passageiros que, ao sair e entrar nos ônibus, empurravam as 
pessoas.

Ilustração 6 Trajeto do participante 
acima de 65 anos

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 8 Acesso da participante e da 
entrevistadora na estação da Linha 
Inter 2

Fonte: BID
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Perfil do usuário cuidador

A voluntária foi uma mulher de 32 anos que cuida do filho que 
tem distúrbio do espectro do autismo. A origem da viagem foi no 
Cabral  e o destino, o Detran. A viagem teve uma rota de  11,74 
km e uma duração de 46 minutos, fazendo vários transbordos.

A condição do seu filho o torna especialmente vulnerável às 
condições do ambiente (barulho,  multidões etc.  ) e à atitude 
das pessoas (preconceito, falta de empatia). Como a deficiência 
da criança  não é evidente, ela tem dificuldades em conseguir 
com que seus direitos sejam cumpridos e às vezes é difícil que 
outros permitam que a criança se sente porque os usuários e o 
pessoal de operação das estações e ônibus não entendem esse 
tipo de deficiência.  A participante teve que superar episódios 
de crise do seu filho,  sem muito apoio de pessoas ou do pes-
soal operacional,  nesses  casos ela pede para  parar  o veículo 
para descer com seu filho e neutralizar a crise.

Durante o acesso ao terminal de ônibus, ficou evidente a atitude 
de um funcionário operativo que foi agressivo com a mãe e com 
a criança, dizendo que a criança  “não tinha deficiência e não 
podia passar pela porta atribuída ao PcD ”. Embora a equipe da 
prefeitura explicasse para o operador sobre o desenvolvimento 
do presente estudo, o funcionário continuou sendo agressivo.

A participante informou sobre o stress que grandes multidões 
nos ônibus geram no seu filho, falou sobre a falta de empatia 
dos usuários e do pessoal operacional. Por fim, relatou a falta de 
segurança ao andar nas calçadas escorregadias devido à chuva 
e à  falta de sinalização e rampas,  para atravessar a rua, onde 
geralmente é necessário pedir passagem para os veículos com a 
mão, porque não há faixas de pedestres.

Ilustração 7 Trajeto do participante cuidador

Fonte: Elaboração própria do Strava

IMAGEM 9 Trajeto para chegar à estação 
(na imagem: cuidadora-camisa-rosa - seu 
filho com autismo e a entrevistadora)

IMAGEM 10 Cuidadora e seu filho durante 
o trajeto de ônibus

Fonte: BID

Fonte: BID
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Resultados da entrevista de encerramento

No final do trajeto, uma entrevista de encerramento foi realizada com cada participante. Abaixo estão as respostas dos 7 participantes 
às perguntas feitas.

Quando perguntados por que usam o transporte público, 56% dos participantes relataram que é porque não têm outra alternativa. 11% 
porque fica perto e é bom, 11% relatam que é eficiente, 11 % dizem que é barato e 11% relatam que é cômodo. Nenhum incluiu a descri-
ção de acessível ou seguro.

 

1. Por qual motivo você usa o transporte público?

56%
0%
0%

11%

11%
11%
11%

0 1 2 3 4 5

Cômodo
Barato

Eficiente
Accesivel

Não tenho otra alternativa
Seguro

Fica perto e é bom

3. Se você não usasse o transporte público, qual seria sua outra alternativa?

36%

55%0%

9%

0 1 2 3 4 5 6

Transporte em taxi ou Uber

Veículo privado

Sistema de transporte especial

Não tem outra alternativa
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Uma maior porcentagem de participantes relata que esperam mais respeito e bom tratamento das pessoas no sistema. Isso coincide 
com a avaliação da satisfação, onde uma das barreiras relatadas por todos os participantes é a falta de empatia com o PcD .

55% dos participantes escolhem entre o transporte público e o veículo particular. 36% usam o Uber, que é uma alternativa acessível e 
fácil de usar.

4. Na preparação da sua viagem, como você decide o trajeto? 

22%

22%

11%
44%

0 1 2 3 4

Pergunta para amigos e família

Uso de app móveis

Informação do sistema

Conhecimento próprio

5. Na preparação da sua viagem, o material oferecido pelo 
transporte público é útil?

71%

29%

Sim

Não

8. Ao usar o transporte, você toma preucações de segurança?

71%

29%

Sim

Não
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44% dos participantes decidem a rota com base no seu próprio conhecimento, pois tendem a ser usuários frequentes do sistema ou 
fazem o mesmo trajeto regularmente.

É evidente que apenas 11% dos participantes usam as informações do próprio sistema (avisos dentro da estação) .

71% dos participantes relatam que o material oferecido pelo sistema de transporte é útil e 29% relatam que é de pouca utilidade .

Dentro dos comentários feitos estão:

 “Informações e sinalização são necessárias”

“Alguns motoristas são legais”

“Eu posso ver os horários dos ônibus”

“Eles me permitem ter independência”

“É facilmente acessível”

 6 e 7. Quais foram os três elementos mais fáceis e mais difíceis (físicos, digitais ou humanos que o participante usou em cada mo-
mento da viagem) durante a viagem?

Os participantes relatam que o mais fácil foi: o ônibus, o painel de informações, o sinal de luz da porta, a viagem foi feita no tempo, que 
tinha assentos preferenciais, algumas pessoas o ajudaram.

O mais difícil é: a falta de respeito e a falta de empatia dos usuários de transporte em relação às pessoas com deficiência .

71% dos participantes tomam precauções de segurança ao usar o transporte, 29% dos participantes não tomam precauções. Entre 
os comentários feitos estão :

“Você sempre tem que estar alerta”

“A noite é perigosa”

“Eu tenho medo de ser roubado”

“Eu temo por sua integridade física”

“Eu não carrego objetos de valor”

9. Você já usou Uber ou serviços parecidos para fazer 
esta ou outras viagens no lugardo transporte público?

86%

14%

Sim

Não
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04.
CONCLUSÕES DA APLICAÇÃO

DA METODOLOGIA 
EM CURITIBA
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No processamento dos  resultados da coleta  de  informa-
ções, foram identificadas barreiras de acessibilidade, classificadas 
nas seguintes áreas: 

• Barreiras físicas

• Barreiras comunicacionais         

• Barreiras operacional         

• Barreiras atitudinais         

As barreiras identificadas são apresentadas abaixo :

Barreiras Físicas

• Ficou claro que o sistema de transporte (estações) não está 
integrado com o ambiente urbano (calçadas). Os corredores 
de acesso de pedestres às estações não têm manutenção, o 
piso é irregular e com muitos tipos de materiais, eles não têm 
acessibilidade universal6. Como mencionado nos estudos de 
caso apresentados, a falta de superfícies regulares nas cal-
çadas e a falta de rampas e de manutenção fazem com que o 
movimento do PcD seja ainda mais difícil.

• A falta de segurança nas ruas e nas esquinas e a falta de cru-
zamentos seguros devem ser tratadas pela prefeitura da ci-
dade de Curitiba. O acesso às estações não possui sinalização 
ou lombadas, o que põe em risco a vida dos usuários.

• É necessário alocar um orçamento para a manutenção de 
calçadas e travessias.

Barreiras de Comunicacionais

• No nível comunicacional, a falta de informações auditivas e 
visuais em estações e ônibus e a falta de manutenção nos pai-
néis que mostram informações sobre os horários.

6.  As diretrizes de acessibilidade universal foram implementadas nos sistemas de 
transporte de massa recentemente construídos na região, promovidos pelo Banco 
Mundial e pelo BID. As diretrizes não se concentraram apenas em veículos de trans-
porte, mas também incluíram o ambiente urbano. As diretrizes se concentraram nas 
características da estação, na travessia na pista e nas características do ônibus. Da 
mesma forma, as diretrizes se concentram na linha tanto nas linhas principais como 
nas  linhas alimentadoras.  (Rickert, 2007)  . No entanto, barreiras que se referem ao 
espaço público como falta de rampas nos cantos das calçadas, superfície de calça-
da de baixa qualidade com ondulações severas, obstáculos e obstruções no piso, 
baixa permeabilidade, falta de sinalização, falta de iluminação, falta de manutenção, 
conflito entre pedestres e ciclistas, entre outros, persiste no espaço urbano e, em 
muitas ocasiões, é a principal causa de inacessibilidade ao sistema de transporte 
público. (TfL, Transport for London, 2006) .

Barreiras Operacionais

•  No nível operacional a falta de manutenção dos elevadores 
das estações que falham, falta de protocolo de condução re-
lacionados ao tempo destinado de entrada e saída do  PcD 
no ônibus. Da mesma forma, apresenta uma direção brusca 
e com altas velocidades.  Também ficou evidenciado a  falta 
de conhecimento sobre os diferentes tipos de deficiência e 
como os funcionários das estações que operam terminais 
podem apoiá-las.

Barreiras Atitudinais

• Finalmente, no nível atitudinal, não há cultura cidadã no 
acesso e na saída dos ônibus. Falta conhecimento sobre o uso 
adequado do assento preferencial e falta  empatia por parte 
dos motoristas e usuários do sistema.

Recomendações

Entre as recomendações apresentadas à Prefeitura de Curiti-
ba estão:

Físicas

• A elaboração de uma guia técnica para o desenho das cal-
çadas da cidade, que inclua padrões universais de acessibi-
lidade, lista de materiais (pavimentos de calçadas e móveis 
urbanos) e outros detalhes técnicos que garantam que a 
construção das calçadas em Curitiba seja homogênea e aten-
da aos padrões de acessibilidade.7 

• A construção de calçadas associadas aos projetos de trans-
porte  (neste caso a linha Inter 2),  onde se deve incluir  pa-
drões acessibilidade como as superfícies planas e antedesli-
zante das calçadas, rampas nos cantos, sinalização horizontal 
e vertical, semáforos sonoros, travessias seguras e segurança 
vial, entre outros no espaço público.

• A realização de um estudo de segurança viária para identifi-

7. a)  Garantir uma superfície plana e antiderrapante.  Qualidade de superfície ho-
mogênea, sem obstáculos à circulação efetiva e o uso de ladrilhos táteis para orientar 
a viagem segura na calçada.  

b) Construção de rampas com uma inclinação entre 8%-10%, localizada no canto para 
acesso às calçadas (a largura da rampa deve ser de no mínimo 1,20 mt ).

c) A inclinação longitudinal e transversal da calçada será de no máximo 2%.

d) Iluminação das ruas e calçadas.

e) Contraste da cor no espaço público (entre áreas de travessia, entre rampas e calça-
das, etc.)

f)  Implementar travessias seguras e sinalizadas conforme estudos de segurança 
vial. Em caso de implementação de travessias seguras, incluir semáforos sonoros. 
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car os pontos críticos e os cruzamentos que exigem sinaliza-
ção nos corredores.

• A implementação de travessias seguras que incluam sinais de 
trânsito sonoros e velocidade reduzida nos corredores rodo-
viários paralelos à linha de transporte de massa.

• A atribuição de um orçamento para a manutenção de cal-
çadas, rampas, acessos a estações, elevadores, associados ao 
sistema de transporte. 

Comunicacionais

• Criar um sistema de sinalização para todo o sistema de 
transporte BRT, incluindo mapas do sistema completo nas 
estações.

• Nas estações, os portões com as rotas dos serviços de ônibus 
devem estar sinalizados.

• Incentivar o desenvolvimento de aplicativos Web e telefó-
nicos associados ao transporte público para PcD como uma 
questão de suporte durante suas viagens.

Operacionais

• Solicitar aos operadores e concessionários dos ônibus que 
façam a manutenção dos elevadores dentro do ônibus.

• No caso de aquisição de uma nova frota de ônibus, solicitar 
que sejam incluídos sinais sonoros para paradas, bem como 
visuais sobre a abertura e fechamento de portas.

• Criar bons protocolos de direção, além de não penalizar atra-
sos pela demora provocada pela descida do PcD em um ser-
viço de ônibus. Alocar o tempo necessário para um PcD em-
barcar e descer de um ônibus, sem risco de acidentes.

• Verificar se os motoristas estão parando nos pontos de para-
da designados de acordo com o sistema.

• Verificar a possibilidade de ser feita uma reengenharia de 
rotas para que sejam mais eficientes e tenham menos trans-
bordos.

Atitudinal

• Criar campanhas de respeito e empatia no transporte para 
o PcD.

• Criar campanhas educativas sobre o uso correto de assentos 
preferenciais.

• Gerar campanhas de segurança viária, prioridade para pe-
destres e conscientização com o PcD para a cidade de Curi-
tiba.

• Treinar operadores e a população civil sobre o tratamento de 
pessoas com deficiência no uso do transporte público e na 
aprendizagem de deficiências que não são visíveis.

Próximos passos

Os  resultados da aplicação do MVC serão incluídos no em-
préstimo para a melhoria da Linha Inter 2, bem como  as re-
comendações para a melhoria da acessibilidade universal do 
sistema.  Além disso,  os indicadores serão monitorados para 
medir o aumento da acessibilidade universal no transporte. A 
metodologia MVC continuará sendo aplicada em outras cidades 
da região para gerar recomendações que viabilizem políticas pú
blicas inclusivas, além de associar as barreiras encontradas às 
áreas que compõem a política de transportes: relação entre os 
diferentes órgãos e níveis do estado, aspectos operacionais, de 
planejamento, conscientização,  educação e envolvimento.
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