RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO
Resposta à solicitação da 39ª Promotoria de Justiça de Goiânia realizada pelo Ofício nº 239/2017
1- DO PROCESSO E OBJETIVOS
Atendendo a solicitação do Ofício nº 239/2017 da 39ª Promotoria de Justiça de Goiânia, o CAU/GO
efetuou a visita técnica ao Autódromo Internacional de Goiânia no dia 09 de agosto de 2017, às 8h30m com
o objetivo de constatar o atendimento das normas e condições de acessibilidade do local após as obras de
adequação executadas pela Agência Goiânia de Transportes e Obras – AGETOP.
2- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Autódromo Internacional de Goiânia está localizado na Rodovia Go-02, s/n - Parque Lozandes,
Goiânia-GO. Segundo o sítio eletrônico do autódromo, ele foi inaugurado em 28 de julho de 1974 e a
“Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP iniciou em 2012 uma série de obras que tem por
finalidade transformar o antigo Autódromo em um novo e amplo complexo multiesportivo. A primeira fase
se deu com a reinauguração do Autódromo em junho de 2014, após passar por completa reforma, passando a
dispor de modernas estruturas físicas climatizadas e mobiliadas, ambulatório, sistema de iluminação,
cronometragem, sinalização de pista com placas de led, sistema de monitoramento gerando maior segurança
para a população, novo asfalto para a pista, áreas de escape, guard rails com três lâminas, ampliação e
demarcação de áreas para estacionamento passando a contar com mais 3 mil vagas.”.

IMAGEM 01 – Vista aérea do Autódromo Internacional de Goiânia.
Fonte: Google Earth 10/10/16

3 – MOTIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
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O Ministério Público Estadual instaurou o Procedimento Administrativo nº 201600190762 tendo em
vista a representação de lavra do senhor Nelson Soares Júnior, cadeirante, que relata não haver respeito às
normas de acessibilidade nas dependências do Autódromo Internacional de Goiânia.
Consta da representação que nas instalações do Autódromo não há rampas de acesso a cadeirantes
nas arquibancadas da reta, no paddock e em cima dos boxes. Que não há banheiros adaptados às pessoas com
deficiência, especialmente na parte inferior dos boxes ou das arquibancadas, dentre outras barreiras
arquitetônicas.
A partir dessa representação, o Ministério Público, através do Ofício nº 366/2016, solicitou ao
CAU/GO que realizasse vistoria no Autódromo Internacional de Goiânia produzindo relatório
circunstanciado acerca das efetivas condições de acessibilidade. No dia 05 de outubro de 2016 o CAU/GO
realizou a visita técnica no local e realizou o relatório de constatação das condições de acessibilidade do
autódromo enviado à 39ª Promotoria Pública através do Ofício nº 166/2016-PRES – CAU/GO. Em seguida,
a referida promotoria oficiou a direção do Autódromo Internacional de Goiânia para que elaborasse um
cronograma de obras para a adequação do local às normas de acessibilidade que respondeu, através da
AGETOP, que implementaria os ajustamentos até 28 de fevereiro de 2017. Ao término do prazo, a AGETOP
enviou à 39ª Promotoria Pública relatório de comprovação das adequações implantadas em acordo com os
apontamentos realizados pelo CAU/GO. Diante destes fatos, a promotoria requisitou ao CAU/GO que
verificasse tecnicamente se a demanda foi devidamente atendida produzindo relatório circunstanciado, que
segue abaixo.
4 – DOS FATOS CONSTATADOS
A visita deu-se no dia 09 de agosto de 2017, às 8h30m, pela gerente técnica Giovana Jacomini. A
agente do CAU/GO foi recebida pela Sra. Renata, representante da engenharia da AGETOP e responsável
pelas adequações realizadas no Autódromo, que fez o acompanhamento durante toda a visita.


Arquibancada
A demanda de demarcação de vagas (Imagem 02) levantada no relatório de constatação das

condições de acessibilidade foi atendida pela AGETOP com a criação de vagas de estacionamento exclusiva
para idosos e deficientes. Foram adequadamente locadas nas proximidades do acesso à arquibancada
(Imagem 03) e da área reservada para pessoas com deficiência (Imagem 04).

IMAGEM
02
–
Estacionamento
Autódromo antes das adequações.
Fonte: Edinei Barros 05/10/2016.
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IMAGEM
03
–
Estacionamento
Autódromo após as adequações.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

IMAGEM
04
–
Estacionamento
Autódromo após as adequações.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

As adequações ainda contemplaram de forma plena e satisfatória a demarcação de rota acessível 1
para o acesso de pedestres pela entrada principal até a calçada interna (Imagens 05 e 06). A rota acessível
possui largura de 2,00 m e estreita para 1,50m livres em alguns pontos com obstáculos estando, portanto,
adequada ao fluxo de equipamentos sobre rodas.

1

6.1.1.2 A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos
de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota acessível
externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas,
passarelas e outros elementos da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas,
elevadores e outros elementos da circulação. (NBR 9050/2015 p. 54)
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IMAGEM 05 – Rota Acessível.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

IMAGEM 06 – Rota Acessível.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

Quanto ao rebaixo da calçada, a AGETOP aumentou a quantidade para três, sendo todos em frente às
portas de acesso aos sanitários acessíveis e à lanchonete (Imagem 08). Os novos rebaixos possuem desenho
adequado (Imagem 09), com inclinação média de 8,22%, portanto, dentro do estabelecido pela legislação
(Imagem 07). Somente não houve a instalação do piso tátil, assim como em todo o autódromo. Mas, houve a
preocupação em distinguir por cores o local da rampa em relação ao piso da calçada.

IMAGEM 07 – Rebaixo de calçada.
Fonte: NBR 9050/2015 p.80.

IMAGEM 08 – Rebaixos nos acessos.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.
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IMAGEM 09 – Rebaixos da calçada após reforma.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

O acesso à parte interna do complexo da arquibancada teve a inclinação alterada para 5% (Imagem
10), sendo assim, conforme a NBR9050/2015, não é considerada como “rampa” e dispensa os equipamentos
de segurança – guia de balizamento, corrimão e guarda-corpo.
6.6.1 Gerais: São consideradas rampas às superfícies de piso com declividade igual ou
superior a 5 %. Os pisos das rampas devem atender às condições de 6.3 (NBR 9050/2015
p.58).

IMAGEM 10 – Rebaixos do acesso à parte interna.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

O balcão da lanchonete foi reformado para permitir o uso pleno de usuários de cadeiras de rodas e
pessoas com estatura pequena. Ele permite que aproximação frontal de um cadeirante, tem altura final de
0,77m, altura livre de 0,75 m e profundidade de 0,48 m (Imagem 11), ou seja, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela NBR 9050/2015 que estabelece altura final entre 0,75 m e 0,85 m (item 9.2.1.4), altura
livre mínima de 0,73 m e profundidade livre de 0,30m (Item 9.2.1.5). No momento da visita havia um
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obstáculo móvel em frente à área acessível do balcão, porém, foi esclarecido que durante o uso, este móvel
não ficava naquele lugar, funcionando como caixa para compra de fichas para uso na lanchonete. O móvel
possui rodas.

IMAGEM 11 – Adequações do
lanchonete.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

balcão

da

No relatório inicial, constatou-se que os sanitários acessíveis estavam adequados, com exceção da
abertura das portas, que estavam incorretas (Imagem 12). Durante a vistoria pós adequações, verificou-se que
esta questão foi corrigida e os sanitários se encontram em acordo com as exigências da norma (Imagem 13).
Inicialmente, constatou-se que o único ponto de dificuldade é o acesso aos sanitários devido à existência de
um pequeno corredor com dimensões adequadas para o trânsito (Largura de 1,10 m), mas que não permite
manobra, porém, não foi possível aumentar a dimensão do corredor. Ressalta-se que o corredor não é um
obstáculo que impede o acesso ao sanitário, somente um ponto de dificuldade porque exige mais manobras
que o ideal para os equipamentos sobre rodas.

IMAGEM 12 – Sanitário acessível exclusivo com abertura incorreta.
Fonte: Edinei Barros 05/10/2016.
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IMAGEM 13 – Sanitário Acessível com porta correta.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

Considerando que a arquibancada do autódromo foi construída em 1974 e que o espaço existente não
permite adequações para torná-lo acessível, o autódromo criou um local reservado para pessoas com
deficiência num espaço ao lado da arquibancada, com visão para a reta de largada/chegada (Imagem 14).
Durante a visita, a Engª Renata informou que já está sendo providenciada uma cobertura para esta área em
prol de proteger os usuários. A área reservada compreende uma parte do estacionamento, portanto, possui
piso com superfície regular, estável e não trepidante para dispositivos com rodas, além de antiderrapante.
Porém, um pequeno trecho está danificado (Imagem 15). Verificou-se, ainda, que a rota acessível implantada
não chega até essa área, sendo interrompida no fim da calçada (Imagem 16). O estacionamento reservado
para deficientes está corretamente posicionado próximo ao espaço reservado. Os banheiros também se
encontram próximos a este espaço, sob a arquibancada.

IMAGEM 14 – Espaço reservado para pessoas
com deficiência.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.
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IMAGEM 15 – Vaga reservada e piso danificado.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

Rota Acessível

Espaço reservado

IMAGEM 16 – Rota acessível.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.



Anel Externo
Para alguns eventos, o público utiliza o anel externo da pista para assistir às corridas. É um espaço

num nível mais alto que os estacionamentos e dá visibilidade para a pista de corrida. Não possui cadeiras,
somente um grande espaço aberto. O acesso a partir do estacionamento da arquibancada é por escadas, mas,
a partir dos outros estacionamentos é por uma rampa que foi adequada na reforma com a instalação de
corrimão e guarda-corpo na calçada por toda sua extensão (Imagem 17). A rampa de acesso da calçada à
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pista também foi adaptada. Porém, por não ser possível deixar uma faixa livre adequada (1,20 m) e prever
um espaço de manobra para descer da calçada devido às restrições do espaço, seria mais adequado outro
desenho de rampa, conforme item 6.12.7.3.4 da NBR 9050/2015 (Imagem 18):
6.12.7.3.4 Em calçada estreita, onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o
rebaixamento e a faixa livre com largura de no mínimo 1,20 m, deve ser implantada a
redução do percurso da travessia conforme 6.12.7.1, ou ser implantada a faixa elevada para
travessia conforme 6.12.7.2, ou ainda, pode ser feito o rebaixamento total da largura da
calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima
de 5 % (1:20), conforme Figura 96 (NBR 9050/2015 p.58).

IMAGEM 17– Rampa de acesso ao anel
externo.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

IMAGEM 18 – Rebaixamento de calçadas estreitas
Fonte: NBR 9050/2015 p.81.
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Paddock
O Paddock tem acesso próprio e, em geral, mais restrito em dias de eventos. Foram criadas vagas

especiais para idosos e deficientes físicos no estacionamento (Imagem 19), além da demarcação da rota
acessível. A rampa de acesso da rota para a calçada foi adequada para os padrões da NBR 9050/2015
(Imagem 20). As rampas de acesso à lanchonete também foram adaptadas e alteradas para declividade mais
suave, inferior a 5%, dispensando a necessidade de guarda-corpo e corrimão. A ressalva quanto às rampas de
acesso à lanchonete é em relação à finalização lateral. Um dos lados está correta, em 45 graus, porém, no
outro lado está formando um degrau (Imagem 21). No ato da visita, a Engª Renata informou que
providenciaria a correção.

IMAGEM 19 – Vagas demarcadas
estacionamento PAddock
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.

IMAGEM 20 – Rampa calçada Paddock.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.
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IMAGEM 21 – Rampa acesso à lanchonete.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.



Boxes
A edificação dos boxes foi construída recentemente e atende às condições de acessibilidade. Durante

a visita do dia 05/10/2016 identificou-se somente o equívoco quanto ao lado de abertura das portas dos
sanitários acessíveis, que foram adequadas nessa última intervenção (Imagem 22), deixando-os em acordo
com a NBR 9050/2015.

IMAGEM 22 – Sanitários Acessíveis dos Boxes.
Fonte: Thiago Pantoja 09/08/2017.
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O elevador do prédio está e acordo com a NBR 9050/2015 em relação à localização e condições de
aproximação do equipamento (Imagem 23), que é a matéria que ela versa. Porém, o modulo de 1,00 x 1,00 m
não está em acordo com a NBR 13994:2000 (Imagem 24). Esta norma versa sobre Elevadores de passageiros
- Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência e estabelece no item 5.1.7 “Interior da
cabina”:
5.1.7.1 Opção sem permitir o giro de cadeira de rodas: A distância entre os painéis laterais
deve ser no mínimo de 1 100 mm e a distância entre o painel do fundo e o frontal deve ser
no mínimo de 1 400 mm (NBR 9050/2015, p.4).

IMAGEM 23 – Acesso ao elevador.
Fonte: Edinei Barros 05/10/2016.

IMAGEM 24 – módulo do elevador.
Fonte: Edinei Barros 05/10/2016.

5 – CONCLUSÕES
As adequações realizadas no Autódromo Internacional de Goiânia aprimoram a relação das pessoas
com deficiência física e mobilidade reduzida com o espaço edificado. Elas trouxeram mais segurança para os
usuários do local, independente da sua condição física, especialmente pela criação da rota acessível e
adequações de rampas. Alguns detalhes ainda precisam de pequenos ajustes, sendo que a maioria já foi
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identificado pela responsável, Engª Renata, que se comprometeu a adequá-los, restando somente a
divergência quanto ao atendimento do elevador às condições de acessibilidade.
A acessibilidade para deficientes visuais ainda não foi contemplada no espaço, tanto no
deslocamento dessas pessoas pelo complexo como na sinalização dos edifícios, sem nenhum tipo de
comunicação tátil nos espaços.
Concluindo, ressalta-se a busca dos responsáveis pelo Autódromo para que o espaço seja adequado
para o uso pleno por todas as pessoas, independente da sua capacidade física. E salienta-se que o livre
deslocamento e o uso dos espaços públicos é um direito de todos os cidadãos e que, por isso, esses espaços
devem ser universais e atenderem a todos os indivíduos, permitindo-lhes o máximo de independência e
segurança possível.
Essas foram as constatações realizadas e o que se tem a relatar.

Goiânia, 22 de agosto de 2017.

_________________________________________
Arq. Urb. Giovana Lacerda Jacomini
-Gerente TécnicaMatrícula CAU/GO nº 45
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