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1. RESUMO 

 

A qualidade de vida para os cidadãos é uma proposta democrática que 

perpassa o uso do espaço da cidade. As medidas de unificação e possível igualdade 

de condições, em algumas situações podem ser sinônimas de exclusão. Certos 

lugares da cidade guardam a trajetória de ocupação dos espaços, como é o caso dos 

centros urbanos e suas modificações ao longo do tempo são mostras das buscas de 

inclusão e democracia do espaço urbano. 

 

 As cidades adaptadas aos preceitos do Desenho Universal ainda constituem 

um ideário, porém, totalmente possível de ser alcançado, levando-se em consideração 

que está ligado à conscientização da população quanto à necessidade de ambientes 

livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Estudar este relevante temática 

significa introduzir análises dos centros urbanos, para melhor compreensão e 

utilização de tais ferramentas inclusivas, já que muitas barreiras ainda necessitam 

serem vencidas no ambiente construído. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo do desenho universal é auxiliar os projetistas a pensar na 

diversidade humana de qualquer produto ou meio que pode ser utilizado por todo ser 

humano, independentemente de sua idade, habilidade, estatura ou condição física e 

sensorial. Bins Ely (2004) relata que “para garantir a acessibilidade é necessário 

identificar os elementos que impedem ou restringem a percepção, compreensão, 

circulação ou apropriação por parte dos usuários dos espaços e atividades, bem como 

obstáculos de ordem social e psicológica que impedem seu uso efetivo”. 

Segundo Del Rio (1990), que apresenta o manual didático de Bentley (1985), o 

ambiente urbano deve ser "responsivo" às necessidades da população, o que se 

reflete em alguns conceitos projetuais como a "permeabilidade" (capacidade da forma 

físico-espacial permitir a integração e acessibilidade), "a propriedade visual" 

(incorporar de apropriar-se/incorporar repertórios simbólicos existentes) e "robustez" 



(capacidade de responder bem a diferentes usos) que remetem à utilização do 

Desenho Universal nos espaços urbanos. 

É importante enfatizar que, desde seu nascimento, o indivíduo começa a 

interagir com o ambiente e superar as suas barreiras para ter acesso a alguma coisa 

que lhe traga satisfação ou prazer. Esse processo de aprendizagem vai evoluindo com 

o passar dos anos, no entanto, algumas pessoas podem adquirir limitações ao longo 

da vida, ou mesmo já as possuem. Justamente neste contexto, que o Desenho 

Universal pode ser fundamental para facilitar a vida humana, no sentido de se 

sociabilizar, convivendo em um meio totalmente inclusivo.  

 

Os Centros Urbanos são os espaços com grande importância para a vida das 

cidades, pois trazem consigo sua origem e história, além de vitalidade e dinamismo. 

Deste modo, constituem lugares que carecem de um olhar cuidadoso com relação à 

acessibilidade e ao Desenho Universal, buscando a melhor organização de espaços 

que atendam às necessidades dos usuários de forma geral. Vargas e Castilho (2006) 

colocam que a melhoria da qualidade de vida urbana nos centros deveria ser 

construída para e por seus cidadãos, mas ainda analisa não existe falta de interesse 

em investir nos centros urbanos.  

 

O contexto atual da busca da qualidade de vida urbana, nas cidades brasileiras, 

demonstra fragilidades quanto à democratização do uso de espaços urbanos, o que 

justifica a necessidade de estudos sobre a temática. Outrossim, tal situação apresenta 

possibilidades de mudanças que podem ser praticadas a curto, médio e longo prazo. 

Sobrepondo-se esse cenário ambíguo que os Centros Urbanos possuem à 

necessidade de uso dos espaços públicos por qualquer cidadão, prerrogativa do 

Desenho Universal, conclui-se que é latente a necessidade de pesquisas científicas 

que abordem tais questões. As condições indistintas de acessibilidade têm sido 

amplamente debatidas, haja vista a reformulação da NBR 9050 e a promulgação da 

Lei Brasileira da Inclusão, que dispõem sobre o assunto. É inegável, portanto, que 

este trabalho poderá contribuir com o aprofundamento dessas reflexões. 

3. OBJETIVOS 



O Objetivo Geral deste projeto é contribuir com formulações teóricas 

aprofundadas sobre o Desenho Universal e os espaços públicos, focalizando-se a 

importância de inserir seus mecanismos nesses locais, sobretudo nos centros 

urbanos, cuja diversidade de usuários é ampla. Com base no desenvolvimento desta 

pesquisa, apontam-se como Objetivos Específicos: avaliar como o desenho universal 

pode interferir no processo de inclusão, o que possibilitará retratar a ideia, o método 

e a linguagem de projetos para uma melhor qualidade de vida e socialização; 

investigar a aplicabilidade dos conceitos estudados aos espaços públicos em Centros 

Urbanos, enfatizado no estudo de caso em Marilia-  SP; sugerir intervenções e/ou 

ações que podem ser utilizadas nos Centros Urbanos, uma vez que este apresentar 

alguma das inequações apontadas. 

4. METODOLOGIA 

 

          Nesta pesquisa foi necessário o estudo da bibliografia que aborda o Desenho 

Universal no contexto dos espaços públicos; estudo das características e resultados 

de intervenções em Centros Urbanos, quanto à democratização de seu uso e ação 

observatório para criação de uma nova Percepção Ambiental dos centros urbanos de 

Marília-SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa se inicia pelo entendimento e aprofundamento dos sete principais 

fundamentos do desenho universal, desenvolvidos, segundo a Lei nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) sendo estes: uso equitativo, flexibilidade no uso, 

uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico 

e espaço para a aproximação e uso.  

É necessário fundamentar os conceitos como abordagem primária, trazendo 

definições sobre o tema da inserção da acessibilidade nos centros urbanos. Em 

sequência é relatado o estudo de caso da Avenida das Esmeraldas de Marilia –SP, 

detalhado e evidenciado através de um levantamento e referência para 

desenvolver propostas de intervenção e melhoramento acessível. 



Implantação da região apresentando pontos A e B: Google Earth 

Implantação da região apresentando o ponto C: Google Earth 

 

A partir desses fundamentos, se torna claro que guiar o processo de desenho 

de um projeto acessível através desses fundamentos é extremamente necessário e 

se torna um questão cada vez mais discutida entre quem projeta e quem utiliza desse 

espaço urbano. 

 

5.1. ESTUDO DE CASO -AVENIDA DAS ESMERALDAS – MARÍLIA-SP 

 

A partir das visitas mensais realizadas à um dos centros urbanos mais 

importantes de Marília, a Avenida das Esmeraldas, é observado que esse espaço é 

uma área de grande fluxo de pedestres devido ao seu uso comercial e especialmente, 

de lazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Tabela 1.1. - População com Deficiência na Região de Marília – SP Fonte: Censo/2010 

 



            A Avenida das Esmeraldas é um espaço aberto ao público, referência na 

cidade de Marília-SP. O local recebe diariamente a população que busca lazer, já que 

possui uma pista de caminhada e equipamentos urbanos para esse fim, além de portar 

de badalados restaurantes até feiras e edifícios comerciais.  

 

           Segundo o levantamento da População com Deficiência pela Secretaria de 

Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (IBGE, 2010)  

a incidência de casos de deficiência física na cidade de Marília -SP é a maior da sua 

Região. 

 

        Inicialmente, todos os elementos pré-existentes no espaço serão analisados 

nesta pesquisa para ver este local está realmente adaptado e possibilitado de não 

ocasionar exclusão dessa parte da população. É importante destacar as 

recomendações específicas para seu desenho e manutenção e de classificação das 

prioridades na busca de soluções a partir de itens que devem ser analisados com 

especial atenção: 

 

 

Figura 1 Pavimentação localizada no ponto A do mapa Fonte: Própria,2016 

 

Figura 2 Desníveis localizados no ponto A do mapa Fonte:Própria,2016 



 

Figura 3 Passeios localizados no ponto C do mapa Fonte:Própria,2016.  

 

Figura 4 Sinalização localizada no ponto B Fonte:Própria,2017 

 

Figura 5 Semáforo localizado próximo ao ponto B Fonte: Própria ,2017 

 

Figura 6 Vagas de estacionamento em edifícios comerciais Fonte: Própria,2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. RESULTADO E DIAGNÓSTICO  

 

Após o levantamento do espaço urbano, apoiada nas especificações e 

recomendações das normas técnicas vigentes, locais e regionais, sobre 

acessibilidade é salientado o estado de inadequação desse espaço para as pessoas 

com características diferenciadas, sendo composto pelas seguintes características: 

 

  A praça localizada no ponto A do mapa, apresenta desníveis (figura 3) (rampa 

presente em apenas uma das laterais da praça) e pavimentação de pedras 

(figura 2), dificultando a circulação e uso dos equipamentos urbanos dos 

indivíduos que possuam algum tipo de limitação ao andar. 

 Apesar da largura dos passeios ser em média 3.5 m, os acessos a eles são 

compostos por guias altas e a presença de rampas com inclinação favorável 

em apenas alguns pontos da pista (a cada 400 metros do ponto A ao B)  

 A sinalização como um todo é realizada através de textos ou figuras. Não 

contém padrões inseridos no desenho universal ou que facilitem a informação 

para pessoas com deficiência visual, que seria indicado caracteres ou figuras 

em relevo, por exemplo. 

 A presença de vagas acessíveis em edifícios comerciais é praticamente nula, 

como no observado na figura 7. 

 Também se constata frequentemente o estacionamento de motocicletas sobre 

as calçadas. Consideramos, portanto, que a fiscalização continuada visando o 

cumprimento da legislação referente a essas questões, deve constituir parte 

integrante de qualquer processo para eliminação de barreiras urbanísticas. 

Figura 7 Acesso a pista de caminhada no ponto B do mapa Fonte: Própria, 2016 



 No ponto B, conforme observado na figura 8, o acesso é facilitado por ter o 

início em um nível mais baixo dando continuidade a pista que é em geral plana.  

 

            Portanto, é concluído que se torna necessário definir algumas medidas 

possíveis a serem tomadas neste espaço urbano sem utopia, podendo ser estas:  

 

 Acessibilidade na rede de percursos : Adaptar a rede de percursos é tornar a 

área urbana acessível, sendo importante definir itinerários que assegurem 

percursos ininterruptos, sem barreiras, integrando as áreas prioritárias a serem 

utilizadas. 

 Compatibilização dos projetos : O planejamento e disposição do equipamento 

urbano (tais como sinalização, telefones públicos, semáforos, iluminação, 

lixeiras, bancos, equipamentos de atividades físicas, etc.) devem ser feitos de 

forma integral e atendendo à acessibilidade, executados sempre a partir de um 

plano urbanístico único, incorporando todos os elementos do mobiliário urbano. 

 Seguimento das normas técnicas: Devem ser aplicadas as normas técnicas 

referentes à acessibilidade, assim como no planejamento de equipamentos, 

acessórios, comunicações e serviços nesta área. No Brasil, recentemente 

passamos a contar com importantes instrumentos para o implemento da 

acessibilidade em geral e em relação ao urbanismo inclusivo. 

 Trabalhar em conjunto com as organizações comunitárias: É importante 

trabalhar em sintonia com as organizações comunitárias locais e em especial 

com as associações de pessoas com deficiência e de idosos, considerando que 

a acessibilidade é um pré- requisito para a vida plena destas pessoas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando-se os aspectos pesquisados e demonstrados nas fotos, pode-se 

concluir que através das inadequações do projeto da Avenida, poderiam ser sim em 

parte compreendidos, mas com toda certeza melhor solucionados se enfocados em 

consonância com as demais políticas públicas implementadas nas cidades brasileiras. 

Estas politicas descritas no Estatuto das Cidades, lei no. 10 257 de 2011, regulam o 

Plano Diretor obrigatório por lei para as cidades com mais de vinte mil habitantes. 



A acessibilidade está sujeita a dinâmicas e modificações incessantes. Qualquer 

sítio tornado acessível não pode ser considerado definitivamente como tal, uma vez 

que há inúmeros fatores externos que interferem indefinidamente e, portanto, devem 

ser avaliados constantemente. Para garantia de que as adaptações e equipamentos 

instalados visando a acessibilidade permaneçam íntegros e eficientes, torna-se 

necessário estruturar um sistema de manutenção continuado, prevendo a ocupação 

dos lugares de acordo com as necessidades dos usuários, regulados pelas 

determinações legais que devem estar contidas no Plano Diretor.  

Uma campanha de divulgação e conscientização bem conduzida torna-se uma 

importante ferramenta para que as pessoas vizinhas à área remodelada entendam o 

objetivo das obras e tornem-se solidárias à sua execução. Afinal, serão esses os mais 

afetados pelo incômodo gerado pelas reformas e também os mais beneficiados 

posteriormente.À medida que os moradores incorporem o porquê das intervenções 

urbanas e atentem ao seu próprio direito às calçadas livres, passam, eles mesmos, a 

exercer a vigilância dessas áreas.  

7. FONTES CONSULTADAS 

 

ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. Disponível em: . Acesso em 30 de Agosto de 2016. 

 

ALVAREZ E, Camisão V (2004) Guia Operacional de Acessibilidade para Projetos de 

Desenvolvimento Urbano com critérios de desenho universal. Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, Rio de Janeiro. 

BATTAUS, Danila Martins de Alencar. Centros Urbanos, o coração que pulsa nas 

cidades. Disponível em http://www.giromarilia.com.br/colunas/unimar-em-

acao/centros-urbanos-o-coracao-que-pulsa-nas-cidades/3958 , 01/12/15. Acesso em 

20/03/16. 

BINS ELY, V. H. M. Acessibilidade Espacial - Condição Necessária para o Projeto de 

Ambientes Inclusivos. In: DE MORAES, A. (Ed.). Ergodesign do Ambiente Construído 

e Habitado: Ambiente Urbano, Ambiente Público, Ambiente Laboral. Rio de Janeiro: 

iUsER, 2004.  



CAMPOS FILHO, Cândido Malta. Cidades Brasileiras: Seu controle ou caos. 3 ed., 

São Paulo: Studio Nobel, 1999. 

DEL RIO, Vicente. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. Rio 

de Janeiro: Editora Pini, 1990. 

DEL RIO, Vicente; OLIVEIRA, Lívia (org.). Percepção Ambiental. 2. ed. São Paulo: 

Studio Nobel, 1999. 

GEHL, Jan; GENZOE, Lars. Espaços Urbanos. Copenhague: The DanishArchtectural 

Press; Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. 

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

MACE, Ronald L.; HARDIE, Graeme J.; PLACE, Jaine P. Accessible environments: 

Toward universal design. Center for Accessible Housing, North Carolina State 

University, 1990. 

NERI, Marcelo. Retratos da deficiência no Brasil (PPD). Rio de Janeiro: FGV/IBRE, 

CPS, 2003. 250p. 

VARGAS, HelianaComin; CASTILHO, Ana Luisa Howard de. Intervenções em Centros 

Urbanos: objetivos, estratégias e resultados. Barueri, SP: Manole, 2006. 


