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RESUMO  

O presente artigo avaliou a sinalização existente no Parque Turístico Municipal da Praia do Jacaré – PB, 
considerando os princípios do desenho universal e a legislação sobre o tema. A metodologia foi 
fundamentada na Avaliação Pós-Ocupação (APO), e se deu a partir das observações in loco dos fluxos 
percorridos pelos transeuntes e levantamento da sinalização encontrada no lugar, avaliada a partir da 
legislação pertinente ao tipo de espaço estudado. Com o estudo realizado, constatou-se que o parque 
apresenta grandes deficiências na sinalização, o que acaba por restringir o uso dos espaços, causando 
confusão e dispêndio de tempo aos usuários, substancialmente aos turistas, que configuram o público 
alvo desses locais.  

ABSTRACT 

This paper evaluated the tourist signs of Tourist Park of Praia do Jacaré - PB, from the northeast of Brazil, 
taking in consideration principles of Universal Design, the NBR 9050 and some legislations concerning the 
theme. The methodology was based on Post-Occupation Evaluation (POE), since observations in loco of 
flows of tourist people and survey of signs found in the place, which is evaluated from the legislation 
related to the studied space. After developing this study, it was observed that the park in question 
presents a poor signalization, regarding to tourism, orientation and mobility. This condition restricts the 
use of the spaces, causing confusion and waste of time to the users, mostly to the tourists, the target 
audience of these places.  



 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Em ambientes de lazer, notadamente os parques turísticos, é imprescindível que a sinalização 
esteja organizada e transmita uma mensagem clara e precisa aos usuários, especialmente se 
considerar a sua pouca ou nenhuma familiaridade com o local. O presente artigo visa 
apresentar a importância da sinalização turística como referência e informação acerca das 
especificidades de um determinado local para a orientação espacial dos turistas. 

No entanto, é comum observar que alguns lugares não apresentam sinalização turística 
adequada ou esta simplesmente não existe, dificultando assim a orientação dos visitantes. 
Como consequência, estes usuários não conseguem desfrutar adequadamente do espaço, 
considerando o aproveitamento do tempo no lugar.  

Além disso, em muitos casos, a sinalização turística não contempla os preceitos de 
acessibilidade e de desenho universal, deixando certos usuários em situações de desvantagem. 
Portanto, é de fundamental importância que as necessidades de orientação dos usuários sejam 
atendidas, independentemente de suas capacidades motoras, auditivas, visuais e/ou cognitivas.  

Dessa forma, o objeto de estudo refere-se à orientação espacial através da avaliação da 
sinalização turística no Parque Turístico Municipal da Praia do Jacaré, tendo sua rua principal 
(com, aproximadamente, 150 m de extensão) como recorte físico da pesquisa. A pesquisa 
considerou os princípios do Desenho Universal e da acessibilidade, além das legislações 
vigentes relacionadas à sinalização e pretende, ainda, destacar a importância de planejar uma 
sinalização turística eficiente para a orientação dos usuários, posicionando-a em locais 
estratégicos a fim de maximizar e otimizar as atividades turísticas daqueles que visitam o local, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento do turismo do local estudado; e conjuntamente, 
levantar o debate acerca da sinalização turística acessível. 

Procurou-se observar de que maneira a sinalização turística auxilia a orientação e mobilidade 
do indivíduo no local visitado e se o Parque do Jacaré contempla sinalização turística acessível. 
Considera-se sinalização turística acessível aquela que apresenta uma linguagem simples e 
universal, direcionando o turista com ou sem deficiência pelo percurso mais intuitivo e direto, de 
forma que se possa apreciar todos os atrativos do lugar. 

A presença de sinalização em um ambiente interno ou espaço público pode refletir-se na tarefa 
que o usuário irá realizar naquele lugar, podendo maximizar ou diminuir o potencial de 
usabilidade e acessibilidade. Existem dificuldades que são enfrentadas durante o processo de 
orientação espacial e que influenciam diretamente nesse processo, tais como: fatores físicos, 
psicológicos, sociais, culturais e laborais; que podem ser mais facilmente contornados na 
utilização de sistemas de orientação e sinalização que facilitam a percepção do entorno de um 
determinado caminho ou ambiente. 

Em agosto de 2013, o Ministério do Turismo - MTur abriu o Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) para inscrições de propostas de projetos 
de infraestrutura, onde incluiu a implantação de placas e equipamentos que facilitam a 
localização de visitantes em 34 destinos históricos de 17 estados de todas as regiões 
brasileiras, como premissa do Plano Nacional de Turismo (2013-2016), incluindo o Nordeste, 
onde os destinos beneficiados, dentre outros, foi João Pessoa (PB).  

Além desta ação, foi lançado o Guia Brasileiro de Sinalização Turística (BRASIL, 2001), 
composto por 05 capítulos que abrangem os conceitos fundamentais da Sinalização de 
Orientação Turística. O sistema apresentado no guia deve ser utilizado para contemplar as 
cidades que receberão as placas de sinalização, inclusive os parques da grande João Pessoa, 



 
 

 

como o Parque Turístico Municipal da Praia do Jacaré, localizado na cidade vizinha de 
Cabedelo-PB. 

2. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E ORIENTAÇÃO ESPACIAL 

Um aspecto importante para a realização das atividades humanas é a orientação espacial, visto 
que os usuários dependem de referências para compreender e identificar o espaço. Quando se 
encontram na condição de turistas esse aspecto é ainda mais importante, considerando que, ao 
visitar um lugar desconhecido, as pessoas sentem necessidade de informações acerca do 
lugar, que podem influenciar diretamente o entendimento durante o deslocamento. Neste caso, 
os usuários demandam por informações que orientem, direcionem e identifiquem o local por 
meio da sinalização, pois sua ausência compromete o processo de orientação espacial, e pode 
resultar em frustração e em desistência de permanecer no local visitado.  

A mobilidade está intrinsecamente ligada ao sistema sensorial e cognitivo, que juntos trabalham 
as informações recebidas pelo indivíduo, reconhecendo os espaços e os elementos que o 
compõem. Nesse contexto, a sinalização espacial é essencial para a caminhada e orientação 
de toda e qualquer pessoa, contudo, a eficiência dos sistemas de informação é de significativa 
importância para as pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva e idosos, na realização 
de um percurso mais dinâmico e seguro (MELO, 2011). 

Orientar-se espacialmente significa compreender o espaço de modo que os usuários 
reconheçam e definam suas estratégias de deslocamento. Nesse sentido, a orientação espacial 
não só depende das configurações arquitetônicas e sistemas de informação, como também das 
condições dos usuários de tomar decisões e agir (DISCHINGER et al, 2012). 

De acordo com Arthur e Passini (2002 apud SENA et al, 2013), o processo de orientação 
espacial abrange três aspectos que são relacionados entre si de modo a permitir que os 
usuários se movimentem de forma orientada, são eles: 

 A tomada de decisão: refere-se ao planejamento de ações; 

 A execução da decisão: o planejamento é concretizado em ações; 

 O processamento de informação: corresponde à percepção do ambiente. 

Ou seja, os usuários necessitam de sinalização que comunique de forma clara e precisa a fim 
de facilitar a tomada de decisões quanto às estratégias de deslocamentos. Contudo, para que a 
sinalização turística seja eficiente, é preciso compreender a maneira como o indivíduo a 
interpreta para suas decisões, acerca do deslocamento que irá realizar no espaço (RIBEIRO & 
MONT’ALVÃO, 2006).  

O conceito de desenho universal torna-se importante para o planejamento do espaço, uma vez 
que implica em atender às necessidades de todos os usuários sem distinção, incluindo aqueles 
com algum tipo de deficiência. Conforme o Decreto nº 5.296/2004, a ideia principal do Desenho 
Universal é assegurar o uso independente, seguro e confortável dos espaços, artefatos e 
produtos por todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais 
(BRASIL, 2004). Outro conceito intimamente relacionado é o da acessibilidade, que pode ser 
entendida como “a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilizar 
edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos” (ABNT, 2004). Estes dois conceitos 
são correlacionáveis, por isso Mont’alvão e Villarouco (2011) os interligaram ao afirmarem que 
“o desenho universal somente é alcançado se forem proporcionados altos e equiparados níveis 
de acessibilidade para todos”. 

O turismo de negócio ou lazer pode ser melhorado com a implantação do desenho universal e o 
projeto de adequação de pontos turísticos e locais de hospedagem. Santos (2012) afirma que 
esses projetos podem ser voltados tanto para a estrutura física do local, como colocação de 



 
 

 

piso tátil e eliminação ou sinalização de barreiras arquitetônicas, quanto para a inserção de 
ajudas técnicas, tais como: sistemas de audiodescrição, diretórios e cardápios em Braille, 
sinalização sonora no elevador, sinalização em Braille nas portas e demais locais de indicação, 
mapas táteis, entre outros.  

A legislação prevê o uso correto da sinalização, principalmente no que diz respeito ao uso deste 
recurso para incluir pessoas com deficiência, a exemplo da Lei nº. 10.098, que determina:  

O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação 
e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem 
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, 
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, 
ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao 
lazer (BRASIL, Lei Nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000). 

A sinalização de orientação turística é essencial para a mobilidade e a utilização de parques, 
praias e demais centros turísticos. Observa-se que o turista, mesmo aquele que viaja em 
veículo particular ou alugado, ao chegar aos destinos turísticos pode assumir a condição de 
pedestre. No caso da sinalização em parques turísticos, deve-se dar prioridade a sinalização do 
turista com acesso à pé, pois a sinalização destinada a orientar motoristas não atende às 
necessidades específicas deste usuário.  

Segundo o GBST (BRASIL, 2001), mesmo considerando que a sinalização deva atrair os 
visitantes, estes raramente ficam parados tempo suficiente para ler e absorver completamente 
toda a mensagem de uma placa. Portanto, a sinalização para pedestres deve: avisar acerca 
dos melhores percursos, integrando e conectando os atrativos turísticos entre si e às demais 
atividades; oferecer informações úteis aos deslocamentos por meio de placas direcionais e 
placas interpretativas, contendo informações históricas e visuais, como mapas e desenhos; e 
transmitir noções abrangentes sobre o local e características relevantes, distâncias e 
localização dos principais pontos de interesse.  

Atualmente, a padronização local, quando bem aplicada, se torna suficiente para a continuidade 
de uma informação e o alcance do objetivo de começo, meio e fim de um percurso turístico. 
Porém, para a sinalização eficiente de um ponto turístico, além da adequação na legibilidade, 
são necessárias placas com finalidades diferentes, que devem ser utilizadas na intenção de 
orientar o usuário, como: placa direcional, placa de identificação de atrativo turístico, placa 
indicativa de distância e placa interpretativa (BRASIL, 2001; ABNT, 2004):  

a) Placas Direcionais 

Devem ser fixadas nos logradouros públicos e em locais de distribuição de fluxos, possibilitando 
maior interação do visitante com o lugar e sensível redução do trânsito de veículos na área. De 
acordo com os interesses locais, essas placas podem criar caminhos alternativos, favorecendo 
o comércio e outros serviços específicos, proporcionando ainda maior visibilidade às atrações 
pouco visitadas. 

b) Placas interpretativas 

As placas interpretativas são a tradução do conhecimento por meio de uma linguagem 
prazerosa e de fácil compreensão. Objetivam enriquecer a vida das pessoas, apresentando-
lhes algo em que pensar, lembrar ou explorar. Pode visar uma região, uma área, um parque ou 
um monumento, e deve acontecer na etapa inicial do planejamento geral do projeto. Sempre 
que possível, devem ser acrescentadas sugestões de roteiros, do entorno ou da região. 
Espaços muito abertos, como mirantes, permitem o uso de placas maiores, enquanto espaços 



 
 

 

reduzidos necessitam de placas menores. O espaço reservado ao texto pode ainda ser dividido 
em dois ou três blocos, de forma a contemplar informações em língua estrangeira e/ou braille.  

Todas as placas devem ser colocadas em locais que não poluam visualmente a área, não 
interfiram no atrativo sinalizado, nem obstruam passagens de pedestres. O ideal é que se 
destaquem do meio, sendo facilmente percebidas pelo visitante. Porém, precisam ser discretas, 
para não encobrir nenhuma parte de um monumento ou de uma paisagem natural. 

É importante ressaltar que a sinalização turística não deve se restringir a um conjunto de 
informações visuais por meio de gráficos e textos, mas pode também, trazer referências táteis 
que auxiliem a orientação dos usuários com deficiência visual, através do uso de pisos táteis, 
braille nos painéis, bem como da percepção de cores contrastantes e texturas, face às suas 
limitações visuais, por exemplo. 

Melo (2011), afirma ainda que existem diversos meios que tornam os espaços acessíveis à 
mobilidade humana, sendo eles: rampas, elevadores, corrimãos, alarmes, sinalização, pisos 
táteis entre outros. Nesse contexto, serão abordados no presente trabalho aspectos pertinentes 
a sinalização universal no que tange a orientação e a mobilidade do indivíduo no espaço 
público e no meio construído, a partir da sinalização tátil, em Braille e mapas táteis (ABNT, 
2004). 

A NBR 9050 (ABNT, 2004) apresenta três formas de sinalização: visual (textos e figuras); tátil 
(caracteres em relevo e Braille) e sonora (recursos auditivos). A referida norma ainda classifica 
esta sinalização em quatro âmbitos, descritos no Quadro 1. 

 
Quadro 01 – Tipos de sinalização 

Tipos de sinalização 

Permanente Direcional Emergencial Temporária 

Utilizada para identificar 
os diferentes espaços 
ou elementos de um 
ambiente ou de uma 

edificação; 

Utilizada para 
indicar a 

direção de 
um percurso; 

Utilizada para 
indicar as rotas 

de fuga e 
saídas de 

emergência; 

Utilizada para indicar 
informações provisórias 

ou que podem ser 
alteradas 

periodicamente; 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 
 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos 
urbanos deve ser feita por meio do Símbolo Internacional de Acesso (SIA). Sua aplicação 
consiste em pintura padronizada, em pisos ou paredes, desenhada na malha construtiva do SIA 
(Figura 1) (ABNT, 2004). 
 

 
Figura 1 – Malha construtiva do SIA 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 
 

A representação do símbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco sobre 
fundo azul ou preto e pictograma preto sobre fundo branco Quadro 2. A figura deve estar 
sempre voltada para o lado direito, não sendo permitidas quaisquer modificações ou 
estilizações a este símbolo (ABNT, 2004). 



 
 

 

Quadro 2 – Tipos de sinalização 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 

Os pisos táteis, também conhecidos como podotáteis, têm a função de orientar as pessoas com 
deficiência visual, baixa visão, crianças, idosos e turistas. Sua aplicação deve ocorrer em 
conformidade com os pisos adjacentes. A aplicação dos pisos táteis está explícita no Art. 14° do 
Decreto 5.296/2004 e sua função consiste no percurso e atenção durante este percurso. No 
entanto, a aplicação deste produto deve ser estudada e avaliada quanto à necessidade do 
ambiente a sinalizar (MELO, 2011). Segundo o autor, em lugares amplos, a exemplo de 
parques públicos, é indicada a presença de piso tátil seguido de mapas táteis, ao longo de todo 
o percurso, para sinalizar assentos, mesas, caminho e banheiros, de modo que a pessoa possa 
ir e vir pelo mesmo local. 

No estado da Paraíba o uso de mapas táteis é garantido através do Decreto n° 31.815, de 29 
de novembro de 2010, este regulamenta a Lei n° 9.210, de 23 de agosto de 2010, que dispõe 
sobre a instalação de mapas táteis com informações em Braille, sobre locais de grande 
circulação de pessoas, como shopping centers, centros comerciais, prédios públicos, entre 
outros.  

Uma vez que o parque estudado apresenta estabelecimentos comerciais, a exemplo de bares e 
restaurantes, é sabido que no âmbito municipal, o uso do Braille em cardápios é estabelecido 
pela Lei nº 11.882, de 11 de fevereiro de 2010. Enquanto que no âmbito estadual, este direito é 
estabelecido pela Lei nº 7.776 de 23 de junho de 2005. 

3. ETAPAS METODOLÓGICAS  

A metodologia foi fundamentada na Avaliação Pós-Ocupação - APO (ALCANTARA et al, 2009), 
e se deu a partir da observação in loco dos fluxos percorridos pelos transeuntes e levantamento 
da sinalização encontrada no lugar, avaliada a partir da legislação pertinente ao tipo de espaço 
estudado. O estudo foi realizado em três etapas, apresentadas no quadro 3:  

Quadro 3 – Etapas Metodológicas 

ETAPAS METODOLÓGICAS 

01 
Reconhecimento do lugar 

Levantamento qualitativo dos fluxos e quantitativo da situação atual da 
sinalização do espaço, a partir de visitas exploratórias, observações 
diretas in loco (registros fotográficos e levantamento físico). 



 
 

 

02 
Análise dos dados 

Análise da sinalização presente no local de estudo, a partir do disposto 
na legislação vigente e considerando a apropriação do lugar por meio 
dos usuários. 

03 
Matriz de descobertas 

Sistematização gráfica das falhas detectadas no ambiente, por meio de 
tabela. A partir deste método foi possível agrupar os aspectos 
negativos detectados na sinalização do parque em análise. 

4. O PARQUE TURÍSTICO MUNICIPAL DA PRAIA DO JACARÉ 

A pesquisa foi desenvolvida na rua principal do Parque Turístico Municipal da Praia do Jacaré, 
visto que o mesmo é espaço de interesse de turistas e comerciantes locais e, por isso, deveria 
apresentar sinalização suficiente e adequada para orientação e utilização. De acordo com 
Mafra (2010), os parques urbanos são espaços de visitação, lazer e contemplação. O parque 
está localizado entre o estuário do rio Paraíba e o trecho da BR 230 que liga a cidade de 
Cabedelo à capital, João Pessoa, ao final da Estrada Pôr do Sol Jacaré, no Loteamento 
Intermares (Figura 2); e é considerado como praia fluviomarinha, concentrando bares, 
restaurantes, feira de artesanato, etc. 

 

 
Figura 2 – Mapa de uso de solo do Parque da Praia do Jacaré, Cabedelo, PB. 

Fonte: Google Earth (2014), adaptado pelas autoras. 

 
Delimitou-se um percurso para a pesquisa de campo, com intuito de avaliar a situação atual da 
sinalização turística do referido parque, em maio de 2014. Conforme mostra a Figura 2, o 
percurso possui cerca de 150 metros, com início no ponto A e finalizando no ponto B (Figura 2). 
Neste percurso, observou-se se existe a sinalização turística no parque, verificando se esta 
atende às necessidades de orientação dos usuários, bem como os parâmetros de NBR 9050 
(ABNT, 2004) e do Guia Brasileiro de Sinalização Turística – GBST (BRASIL, 2001).  
 
No entanto, durante o percurso não foi identificado qualquer tipo de placa para a orientação 
espacial em toda sua extensão, sejam indicativas, interpretativas, direcionais, bem como não 
existem mapas e pisos táteis. Essa ausência inviabiliza a avaliação da sinalização turística sob 
os parâmetros de acessibilidade, de desenho universal e do Guia Brasileiro de Sinalização 
Turística (BRASIL, 2001).  Sequer na entrada principal do Parque da Praia do Jacaré, onde 
iniciou-se o percurso para a investigação, foi encontrada sinalização adequada, salvo algumas 
placas de trânsito  (Figura 3). 
 



 
 

 

 
Figura 3 – Entrada do Parque da Praia do Jacaré 

Fonte: Acervo das autoras, 2014. 

 
Ainda no início da rua, há uma escultura de jacaré que não possui placa interpretativa, local 
ideal para este propósito, visto que se trata de uma obra em que os turistas param para 
fotografar. Esta escultura situa-se diante do Centro de Informações Turísticas (Figura 4), o qual 
possui apenas uma placa de identificação rústica que dificulta a compreensão dos usuários. A 
ausência de placa interpretativa neste importante ponto do parque faz com que os usuários se 
tornem dependentes de indicações verbais dos guias e comerciantes, informando os atrativos e 
serviços turísticos existentes no Parque da Praia do Jacaré. 
 

 

Figura 4 – Centro de Informações Turísticas do Parque da Praia do Jacaré – PB. 
Fonte: Acervo das autoras, 2014. 

 

Dessa forma, torna-se importante implementar placa interpretativa com leitura tátil e visual, 
além de recurso sonoro que apresente o conteúdo do texto, a respeito dos atrativos do lugar e 
informações básicas acerca da Praia do Jacaré. Ao longo do percurso, não se encontra 
qualquer placa direcional, ideal em locais de distribuição de fluxos, conforme recomenda o Guia 
Brasileiro de Sinalização Turística (BRASIL, 2001). Ao final do percurso, pode-se escolher 
destinos distintos, entre os quais: praça de alimentação, anfiteatro, praça com árvores e 
bancos, feira de artesanato e um caminho alternativo para apreciação do pôr do sol, apontando 
a necessidade de instalar placas indicativas que sinalizem estes espaços (Figura 5). 
 

 



 
 

 

 
Figura 5 – Detalhe do fim do percurso onde localizam-se: Feira de artesanato (1), Praça de 

Alimentação (2), Anfiteatro (3), Espaços de convivência (4) e de apreciação de pôr-do-sol (5). 
Fonte: Google Earth (2014), adaptado pelas autoras. 

 

A existência desses destinos deveria ser conhecida desde a entrada do Parque da Praia do 
Jacaré através da sinalização turística com mapa visual e tátil. De acordo com o Guia Brasileiro 
de Sinalização Turística (BRASIL, 2001), as placas direcionais e de identificação podem criar 
caminhos alternativos, favorecendo o comércio e outros serviços específicos, proporcionando 
ainda maior visibilidade às atrações pouco visitadas.  

Conjuntamente, são encontradas algumas placas personalizadas, com mensagens que levam à 
conscientização ambiental (Figura 6). Segundo o Guia Brasileiro de Sinalização Turística 
(BRASIL, 2001), a sinalização deve seguir um padrão preestabelecido quanto a formas, cores, 
letras, tarjas, setas e pictogramas, o que permitirá que a maioria das pessoas obtenha 
informação intuitivamente. É importante seguir a NBR 9050 (ABNT, 2004) que determina cores 
e formatos do Símbolo Internacional de Acesso - SIA, além da combinação de cores que 
apresentam contrastes, facilitando a leitura para todos.  

 

Figura 6 – Placas personalizadas encontradas no local estudado. 
Fonte: Acervo das autoras, 2014. 

 
Diante do exposto, os usuários ficam sem acesso a qualquer informação que possa auxiliar a 
orientação, a identificação e a compreensão com relação ao parque por meio de sinalização 
visual, tátil e sonora, conforme a NBR 9050 (ABNT, 2004), transmitindo informações úteis de 
forma clara e eficiente. Embora não seja foco deste estudo, foram identificados problemas 
críticos que dificultam o acesso e o uso do espaço por usuários e, por isso, devem ser 
sinalizados para alertar risco de acidentes. A Figura 7 mostra alguns destes problemas, entre 
eles: desníveis, pisos irregulares, rampas com inclinação além do recomendado pela NBR 9050 
(ABNT, 2004) e corrimãos inadequados. 



 
 

 

 

 
Figura 7 – Degraus e rampa em frente às lojas de artesanato. 

 
Portanto, o parque não apenas deve apresentar uma sinalização eficiente e acessível a todos, 
como também deve proporcionar mobilidade segura e eficiente. Recomenda-se planejar os 
pontos necessários para a implementação da sinalização de acordo com o Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística (BRASIL, 2001), primando pelos princípios de acessibilidade e de 
desenho universal. 
 
Por meio deste diagnóstico, foi possível elaborar um quadro de Matriz de Descobertas para 
identificar principais aspectos negativos do Parque da Praia do Jacaré, conforme mostra a 
Tabela 01. 
 

Tabela 01 – Matriz de descobertas.  

Setores Descobertas Descobertas 
(observações in loco) 

Recomendações 

Acesso Ausência de placa de 
identificação desde 
estacionamento à 
entrada do Parque. 

Sem indicação de rota 
que leve do 
estacionamento à rua 
principal. 

Aplicação de placas 
interpretativa e indicativas 
conforme o GBST (BRASIL, 
2001). 

Ausência de placa 
interpretativa na entrada 
do Parque. 

Ausência de sinalização 
tátil do estacionamento 
à entrada do Parque.  

Pessoas com deficiência 
visual dependem de 
sinalização tátil (pisos 
táteis e mapas táteis) 
para sua orientação. 

Aplicação de sinalização tátil 
por um percurso pré-estudado 
(rota acessível), seguindo as 
recomendações da NBR 9050 
(ABNT, 2004). 

Ausência de sinalização 
sonora que deve estar 
associada à sinalização 
visual em rotas de fuga 
e saídas de emergência 
(Montenegro et al, 
2009).  . 

Sem sinalização sonora, 
as pessoas com 
deficiência visual não 
poderão identificar as 
saídas de emergência.  

Instalação de sinalização 
sonora nas esquinas e início 
das ruas principais, instaladas 
em totens juntamente com 
mapas táteis. 

Rua 
Principal 

São encontrados 
equipamentos urbanos 
como postes, canteiros 
de árvores, entre outros, 

Estas condições 
oferecem riscos à 
segurança dos usuários, 
substancialmente idosos 

Instalação de sinalização tátil 
no piso, ao longo da 
delimitação dos equipamentos 
de acordo com a NBR 9050 



 
 

 

que não são 
sinalizados. 

e pessoas com 
deficiência visual. Além 
do desconforto no 
passeio, uma vez que o 
transeunte tem que 
desviar-se das poças 
d’água ocasionadas 
pelos pisos irregulares. 

(ABNT, 2004). 

Pisos irregulares. Nivelamento do piso e 
padronização dos 
revestimentos antiderrapantes. Rampas revestidas de 

cerâmicas 
escorregadias.  

Corrimãos 
“improvisados”, feitos de 
material alternativo. 

Corrimãos devem ser 
substituídos, de material 
apropriado, seguro e durável; 
observando-se as medidas 
conforme recomenda a NBR 
9050 (ABNT, 2004). 

Placas personalizadas. Esta prática não atende 
às necessidades dos 
turistas, especialmente 
aqueles que necessitam 
de placas padronizadas 
que apresentem bom 
contraste. 

Padronizar as de acordo com o 
GBST (BRASIL, 2001) e a NBR 
9050 (ABNT, 2004), levando 
em conta os preceitos do 
Símbolo Internacional de 
Acesso (SIA). 

O centro de informações 
turísticas do parque não 
conta com sinalização 
indicativa. 

Dessa forma, dificulta a 
compreensão espacial  
por parte do visitante. 

A praça de alimentação  
do parque não sinaliza 
equipamentos urbanos: 
postes, lixeira, bancos e 
árvores.  

Estas situações 
oferecem desorientação 
e riscos à segurança dos 
usuários. A falta de 
indicação dos fluxos, faz 
com que o usuário se 
mantenha na condição 
de desorientação até que 
chegue aos pontos 
estratégicos do parque. 

Instalação de placas indicativas 
de acesso e fluxos; pisos e 
mapas táteis tanto na praça de 
alimentação quanto no espaço 
de convivência. 

Após a praça de 
alimentação inexiste 
sinalização no espaço 
de convivência, com 
presença de árvores e 
bancos. 

 

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A maneira como a sinalização de um espaço é apresentada, reflete diretamente na forma como 
o usuário irá usufruir dos espaços, podendo este uso apresentar aspectos positivos e negativos. 
Nesta pesquisa, foi possível constatar que o Parque Turístico Municipal da Praia do Jacaré – 
PB não apresenta sinalização adequada e nem suficiente para a orientação eficiente de 
turistas, usuários do lugar. A falta de sinalização visual, tátil e sonora compromete o 
deslocamento dos visitantes, além de constituir na ausência de autonomia e de segurança, 
apontando para a necessidade de projeto adequado a estas exigências, abrangendo a 
diversidade de usuários que visitam o local. Portanto, a sinalização turística deve ser 
considerada ao longo de todo projeto de parques, centrando nas necessidades de orientação 
dos usuários, com suas capacidades e limitações individuais. 
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