
       O Parque Raul Seixas é um parque público da cidade de São Paulo, 
conta com 33.000 m² de área e está situado no distrito de Itaquera, na 
Zona Leste da cidade. A Estação Dom Bosco é uma Estação 
ferroviária,pertencente à linha 11 da CPTM. Tanto o Parque quanto a 
estação tem importância significativa na região, por isso a importância de 
viabilizar mobilidade entre os equipamentos em questão.

    O projeto busca padronizar  no âmbito do desenho urbano, nesse caso 
a implantação em via pública, com finalidade de estabelecer parâmetro 
para mobilidade e acessibilidade a todos os cidadãos. Além de agregar 
qualidade urbanística aos espaços.O estudo foi realizado no trecho entre a 
Estação da CPTM Dom Bosco e o Parque Raul Seixas, e notar a 
invialidade que é executar esse trajeto, caso a pessoa tenha a mobilidade 
reduzida ou comprometida.
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

1 - Superfície do piso irregular;
2 - Não possui semáforo com boteira sonora;
3 - Rebaixo junto às faixas de pedestres irregular, quando  existente;
4 - Possui telefones públicos acessíveis, mas sem piso tátil;
5 - Sinalização viária regular;
6 - Não possui piso tátil no percurso;
7 - Acesso CPTM acessível;
8 - Iluminação pública nas calçadas inexistente;
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Piso Alerta - deve ser instalado 
perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento, em cor e textura 
contrastantes com o restante do piso 
adjacente. 
Para indicar:
• Rebaixamento calçadas;
• Obstáculos em balanço sobre o passeio;
• Porta de elevadores;
• Desníveis como vãos, plataformas de 
embarque/desembarque e palcos;
• No início e término de escadas e rampas.

Piso Direcional - deve ser utilizado no sentido de 
deslocamento em cor e textura 
contrastante com o restante do 
piso, em áreas de circulação, para 
indicar o caminho a ser percorrido. 
Deve:
• Ser utilizado onde a guia de 
balizamento não seja contínua e 
em espaços amplos;
• Ter textura c/ seção trapezoidal;
• Ser instalado no sentido do 
deslocamento;
• Ter largura entre 20 e 60 cm;
• Ser cromo diferenciado.

PQ. RAUL SEIXAS

    A colocação do piso tátil é prevista na Lei Federal 10.098 de 19 de dezembro de 
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação.

O artigo 5º da Constituição Federal estabelece o que se convencionou a chamar de direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros. Ou seja, qualquer pessoa, 
livre ou não de deficiência ou mobilidade reduzida, deve ter o direito de poder chegar facilmente a qualquer lugar. A liberdade a que me refiro neste caso, é aquela 
que possibilitaria com que caminhássemos pelos passeios públicos sem nos deparar com desníveis, buracos, inexistência de ligação entre ruas e calçadas, rampas 
fora dos padrões, lixeiras, pontos de ônibus, bancas de jornais, bueiros destampados, ambulantes e pisos escorregadios. 

    Todo o percurso delimitado na área de estudo totaliza 1 km, nesse percurso há uma 
repetição de atividades e equipamentos para tornar viaável o acesso de pessoas com 
mobilidade reduzida

Para ela elaboração do projeto segue se a diretriz de rebaixamento da cisdade de Belo 
Horizonte.

Rebaixo das calçadas

Segundo a NBR 9050/04, o rebaixo para travessia de pedestres deve seguir as seguintes regras:
a) Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e a pista de rolamento;

b) Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres;

c) A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento;

d) Os rebaixamentos de calçadas devem possuir sinalização tátil;

e) Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80m (oitenta 
centímetros), sendo recomendável 1,20m (um metro e vinte centímetros);

f) Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o rebaixamento total da 
calçada na esquina;

g) Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a
faixa livre , deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33% ;

h) As abas laterais dos rebaixamentos  devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m (cinquenta centímetros) e compor 
planos inclinados de acomodação. A inclinação máxima recomendada é de 10% (dez porcento);

i) Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos,as abas laterais podem ser 
dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros), sendo o 
recomendável 1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

A iluminação pública é essencial para a qualidade 
de vida da comunidade. É de fundamental 
importância para o desenvolvimento social  e 
constitui-se num dos vetores importantes para a 
segurança pública, no que se refere ao tráfego 
de veículos e de pedestres e à prevenção da 
criminalidade. 

Além disso, valoriza e ajuda a preservar o 
patrimônio urbano, embeleza o bem público e 
propicia a utilização noturna de atividades como 
lazer, comércio, cultura e outras.


