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Introdução 



Sendo a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida um desafio 

nas esferas publicas, é de extrema importância que eles sejam incluídos em todos os 

locais públicos ou privados de uso coletivo. 

 É grande o número de brasileiros que têm relação direta ou indireta com 

deficientes de uma maneira geral. Segundo os dados do IBGE (2003) 14,5% da 

população nacional apresentam algum tipo de incapacidade, ou seja, alguma dificuldade 

de locomover-se, enxergar, ouvir ou com alguma deficiência física, mental ou sensorial. 

Os deficientes visuais representam 48,1% deste contingente, sendo por isso, o grupo de 

maior representatividade, e o enfoque desse trabalho. Apesar dos altos índices 

apresentados acima, são poucas as áreas adaptadas e acessíveis para esse grupo 

específico da população.  

 Essas adaptações em locais públicos se tornam claramente necessárias quando se 

compreende que as atividades realizadas em ambientes naturais, como exercícios 

físicos, recreação e observação da natureza propiciam uma riqueza de estímulos visuais, 

sonoros, olfativos, táteis e sinestésicos, além de permitirem ao deficiente visual 

ultrapassar seus limites, aumentar sua auto-estima e proporcionar maior socialização. 

 Os ambientes que têm total acessibilidade para os deficientes exigem uma maior 

preocupação quanto à localização de mobiliários, disposição dos ambientes, substituição 

das escada por rampas, por isso  se a construção desses locais não for considerada 

dentro de um processo mais amplo do que o atrativo, o sucesso do projeto pode ser 

prejudicado. 

Para que haja sucesso no processo de visitação do deficiente visual às áreas 

naturais, são necessárias que no momento da realização e execução dos planos sejam 

diagnosticadas as diferentes áreas potencialmente atrativas e acessíveis. Os atrativos 

devem estar sinalizados de acordo com cada deficiência além de permitir a percepção, 

experimentação e interpretação de forma segura e autônoma. Estando também a 

segurança da pessoa com deficiência na delimitação de rotas acessíveis desde a entrada 

do local até as zonas de uso intensivo ou destinadas ao lazer. 

Porém, é de conhecimento que a garantia de acesso ultrapassa a questão da 

disponibilidade de recursos físicos e humanos nessas áreas naturais. Torna-se necessário 

transpor barreiras imperceptíveis à sociedade com políticas e projetos públicos que 

idealizem ambientes para pessoas com deficiências, não como partes isoladas, mas sim 

com uma visão sistêmica, para isso deve-se considerar na política o conceito de 

acessibilidade, mobilidade sustentável, ou seja, o direito à cidade. 



Tópicos normativos retirados da ABNT NBR 9050 específicos à portadores de 

deficiência visual  

 

Foram inseridas aqui, as normas da ABNT com suas respectivas numerações, 

para facilitar uma posterior busca e pesquisa na norma completa. 

 

5 Comunicação e sinalização  

 

5.1 Formas de comunicação e sinalização  

 

5.1.2 Tátil  

 

É realizada através de caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo. 

 

5.4 Símbolos  

 

Representações gráficas que, através de uma figura ou de uma forma 

convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto ou a informação e sua 

representação. Todos os símbolos podem ser associados a uma sinalização direcional. 

 

5.4.2 Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual (cegueira)  

 

5.4.2.1 Representação  

 

A representação do símbolo internacional de pessoas com deficiência visual 

(cegueira) consiste em um pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 

10B5/10 ou Pantone 2925 C). Este símbolo pode, opcionalmente ser representado em 

branco e preto (pictograma branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo 

branco), conforme figura 26. A figura deve estar sempre voltada para a direita, 

conforme figura 27. Nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a este 

símbolo. 



 

 

 

 

Figura 26 — Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual 

 

 

 

 

Figura 27 – Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual – Proporções 

 

5.4.2.2  Finalidade  

 

O símbolo internacional de pessoas com deficiência visual deve indicar a 

existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com deficiência visual. 

 

5.6 Sinalização tátil  

 

5.6.1 Braille  

 

5.6.1.1   As informações em Braille não dispensam a sinalização visual com 

caracteres ou figuras em relevo, exceto quando se tratar de folheto informativo.  

 



5.6.1.2  As informações em Braille devem estar posicionadas abaixo dos 

caracteres ou figuras em relevo. 

 

5.6.1.3  O arranjo de seis pontos e o espaçamento entre as celas Braille, conforme 

figura 53, devem atender às seguintes condições:  

 

a) diâmetro do ponto na base: 2 mm;  

 

b) espaçamento vertical e horizontal entre pontos – medido a partir do centro de um 

ponto até o centro do próximo ponto: 2,7 mm;  

 

c) largura da cela Braille: 4,7 mm;  

 

d) altura da cela Braille:7,4 mm;  

 

e) separação horizontal entre as celas Braille: 6,6 mm;  

 

f) separação vertical entre as celas Braille: 10,8 mm;  

 

g) altura do ponto: 0,65 mm.  

 

 

 

Vista superior                                                  Corte 

Figura 53 — Cela Braille 

5.6.2 Texto e figuras  

 



5.6.2.1  Os textos, figuras e pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com 

baixa visão, para pessoas que ficaram cegas recentemente ou que ainda estão sendo 

alfabetizadas em Braille. Devem estar associados ao texto em Braille.  

 

5.6.2.2  As figuras em relevo devem atender às seguintes condições:  

 

a) contornos fortes e bem definidos;  

 

b) simplicidade nas formas e poucos detalhes;  

 

c) figura fechada, completa, com continuidade;  

 

d) estabilidade da forma;  

 

e) simetria.  

 

5.6.2.3  Os caracteres em relevo devem atender às seguintes condições, conforme 

exemplificado na figura 54:  

 

a) tipos de fonte, conforme 5.5.4;  

 

b) caracteres grafados em maiúsculas;  

 

c) altura do relevo: 0,8 mm a 1,0 mm;  

 

d) altura dos símbolos: mínimo 150 mm;  

 

e) altura dos caracteres: 16 mm a 51 mm ;  

 

f) distância entre caracteres: 5 mm;  

 

g) distância entre linhas: 45 mm.  



 

Vista frontal                                                                    Corte 

Figura 54 — Sinalização tátil – Exemplo 

 

 

5.7 Sinalização sonora  

 

5.7.1  A sinalização sonora deve ser associada à sinalização visual para os casos 

indicados na tabela 1, conforme 5.3.  

 

5.7.2  Toda mensagem sonora deve ser precedida de um prefixo ou de um ruído 

característico para chamar a atenção do ouvinte.  

 

5.7.3  Os alarmes sonoros, bem como os alarmes vibratórios, devem estar associados e 

sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, de maneira a alertar as pessoas com 

deficiência visual e as pessoas com deficiência auditiva (surdez).  

 

5.7.4  Informações sonoras verbais podem ser digitalizadas ou sintetizadas, e devem ter 

as seguintes características:  

 

a) conter apenas uma oração - uma sentença completa, com sujeito, verbo e predicado, 

nesta ordem;  

 

b) estar na forma ativa e não passiva;  

 

c) estar na forma imperativa.  

 



5.7.5  Nas salas de espetáculos, os equipamentos de informações sonoras e sistemas de 

tradução simultânea, quando houver, devem permitir o controle individual de volume e 

possuir recursos para evitar interferências. 

 

5.9 Sinalização vertical  

 

5.9.2 Sinalização tátil  

 

A sinalização tátil vertical deve atender aos requisitos de espaçamento, 

proporção e altura do texto, acabamento e contraste, conforme 5.6. Os símbolos em 

relevo devem ser instalados entre 1,40 m e 1,60 m do piso. A sinalização vertical em 

Braille ou texto em relevo deve ser instalada de maneira que a parte inferior da cela 

Braille ou do símbolo ou do texto esteja a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m do piso. A 

sinalização vertical deve ter a respectiva correspondência com o piso tátil. 

 

5.12 Sinalização tátil de corrimãos  

 

É recomendável que os corrimãos de escadas e rampas sejam sinalizados através de:  

 

a) anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes 

das extremidades, conforme figura 57;  

 

b) sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos no início e no final das 

escadas fixas e rampas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal 

do corrimão.  

 

 

Vista superior 

Figura 57 — Sinalização de corrimãos 



 

5.13 Sinalização visual de degraus  

 

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor 

contrastante com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa 

sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 0,20 m 

de extensão, localizada conforme figura 58. 

 

 

 

Figura 58 — Sinalização visual no piso dos degraus – Exemplo 

 

5.14 Sinalização tátil no piso  

 

A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas devem 

ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou integradas ao 

piso existente, atendendo às seguintes condições:  

 

a) quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do 

piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm;  

 

b) quando integradas, não deve haver desnível.  

 

5.14.1  Sinalização tátil de alerta  

 



5.14.1.1 A textura da sinalização tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos 

tronco-cônicos conforme tabela 3, dispostos conforme figura 59. A modulação do piso 

deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação.  

 

Tabela 3 — Dimensão do piso tátil de alerta 

 

 

 

Figura 59 — Sinalização tátil de alerta – Modulação do piso 

 

5.14.1.2  A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao 

sentido de deslocamento nas seguintes situações:  

 

a) obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o 

volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil 

Mínimo  

mm  

Máximo  

mm  

Diâmetro de base do relevo  22  30  

Distância horizontal entre centros de 

relevo  
42  53  

Distância diagonal entre centros de 

relevo  
60  75  

Altura do relevo  Entre 3 e 5  

NOTA Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = 1/2 distância horizontal entre centros.  

Diâmetro do topo = 1/2 a 2/3 do diâmetro da base.  



de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do 

obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta, conforme figura 60;  

 

b) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso, conforme figuras 

61 e 62;  

 

c) no início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante 

com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo 

do ponto onde ocorre a mudança do plano, conforme exemplifica a figura 63;  

 

d) junto às portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 

0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo da alvenaria, conforme exemplifica 

a figura 64;  

 

e) junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos, 

entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m 

e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, e estar 

a uma distância da borda de no mínimo 0,50 m, conforme figura 65.  

 

 

 

Tabela 60 — Sinalização tátil de alerta em obstáculos suspensos – Exemplo 

 

 



 

Figura 61 — Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos das calçadas — 

Exemplo 

 

 

 

Figura 62 — Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos das calçadas – Exemplo 

 

 

 

 

Figura 63 — Sinalização tátil de alerta nas escadas – Exemplo 



 

 

Figura 64 – Sinalização tátil de alerta junto à porta de elevador – Exemplo 

 

 

 

Figura 65 – Sinalização tátil de alerta junto a desnível em plataforma de embarque 

e desembarque – Exemplo 

 

5.14.2 Sinalização tátil direcional  

 

5.14.2.1 A sinalização tátil direcional deve:  

 

a) ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;  

 

b) ser instalada no sentido do deslocamento;  

 

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;  



 

d) ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente.  

 

NOTA Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil 

direcional seja lisa.  

 

 

5.14.2.2  A textura da sinalização tátil direcional consiste em relevos lineares, 

regularmente dispostos, conforme tabela 4 e figura 66. 

 

Tabela 4 — Dimensões da sinalização tátil direcional  

 

Mínimo  

mm  

Máximo  

mm  

Largura de base do relevo  30  40  

Largura do topo  20  30  

Altura do relevo  Entre 4 e 5 (quando em placas sobrepostas, a altura do relevo pode ser de 3)  

Distância horizontal entre centros de 

relevo  

70  85  

Distância horizontal entre bases de 

relevo  

45  55  

NOTA Distância do eixo da primeira linha de relevo à borda do piso = ½ distância horizontal entre centros.  

 

 

 

 

Figura 66 — Sinalização tátil direcional — Modulação do piso 



 

5.14.2.3  A sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação na 

ausência ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e 

em espaços amplos.  

 

5.14.3 Composição da sinalização tátil de alerta e direcional  

 

Para a composição da sinalização tátil de alerta e direcional, sua aplicação deve 

atender às seguintes condições:  

 

a) quando houver mudança de direção entre duas ou mais linhas de sinalização tátil 

direcional, deve haver uma área de alerta indicando que existem alternativas de 

trajeto. Essas áreas de alerta devem ter dimensão proporcional à largura da 

sinalização tátil direcional, conforme figura 67;  

 

b) quando houver mudança de direção formando ângulo superior a 90°, a linha-guia 

deve ser sinalizada com piso tátil direcional, conforme figura 68;  

 

c) nos rebaixamentos de calçadas, quando houver sinalização tátil direcional, esta 

deve encontrar com a sinalização tátil de alerta, conforme figuras 69 e 70;  

 

d) nas portas de elevadores, quando houver sinalização tátil direcional, esta deve 

encontrar a sinalização tátil de alerta, na direção da botoeira, conforme figura 71;  

 

e) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalização tátil de alerta no sentido 

perpendicular ao deslocamento, à distância de 0,50 m do meio-fio. Recomenda-se 

a instalação de sinalização tátil direcional no sentido do deslocamento, para que 

sirva de linha-guia, conectando um lado da calçada ao outro, conforme figuras 72 

e 73;  

 

f) nos pontos de ônibus devem ser instalados a sinalização tátil de alerta ao longo do 

meio fio e o piso tátil direcional, demarcando o local de embarque e 

desembarque, conforme figura 74.  



 

 

 

Figura 67 — Composição de sinalização tátil de alerta e direcional – Exemplo 

 

 

a)165
° 

< x ≤ 150
° 

 

 

 

b) 165
° 

< x ≤ 180
° 

 

Figura 68— Composição de sinalização tátil de alerta e direcional – Exemplos de 

mudanças de direção 

 

 

 



 

 

 

Figura 69— Composição de sinalização tátil de alerta e direcional nos 

rebaixamentos das calçadas – Exemplo 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Composição de sinalização tátil de alerta e direcional nos 

rebaixamentos das calçadas – Exemplo 

 



 

Figura 71 — Composição de sinalização tátil de alerta e direcional junto às portas 

de elevadores – Exemplo 

 

 

 

 

Figura 72 – Rebaixamento de calçada                 Figura 73 – Faixa elevada  

com sinalização tátil de alerta e                           com sinalização tátil de alerta e  

direcional                                                               direcional – Exemplos 

 

 

 

Figura 74 — Sinalização tátil no ponto de ônibus – Exemplo 



6 Acessos e circulação  

 

6.1 Circulação - Condições gerais  

 

6.1.1 Pisos  

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob 

qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de 

rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para 

pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. 

Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem atender a 6.4. 

Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar 

sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de cores possam 

causar a impressão de tridimensionalidade).  

 

6.1.2 Piso tátil de alerta  

 

Este piso deve ser utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de 

segurança. O piso tátil de alerta deve ser cromodiferenciado ou deve estar associado à 

faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme 5.14.1..  

 

6.1.3 Piso tátil direcional  

 

Este piso deve ser utilizado quando da ausência ou descontinuidade de linha-

guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes internos ou externos, ou 

quando houver caminhos preferenciais de circulação, conforme 5.14.2..  

 

 

 

 

 

 



O sítio e suas adaptações 

 

 Para a idealização de um projeto de acessibilidade para portadores de deficiência 

visual, o espaço disponível deve estar adequado às necessidades especiais deste grupo 

da população.  

 Sítios de características predominantemente planas são as melhores opções para 

intervenções dedicadas aos deficientes visuais, pois não tendo declives, aclives, 

escadarias, rampas ou nenhum tipo de obstáculos possibilitam uma passagem livre e 

segura. 

 Em sítios com inclinações, declives e aclives podem ser feitas intervenções para 

que o percurso predestinado aos deficientes visuais seja adequado. Deve-se evitar a 

utilização de escadarias ou degraus, priorizando nestas situações a utilização de rampas 

de acesso, com inclinação adequada, pisos táteis e direcionais, corrimãos, seguindo 

portanto as normas técnicas da ABNT NBR 9050/04.  

Em certas ocasiões em que estes recursos encontram-se ainda inadequados 

podem ser usadas plataformas que servem como ponte de ligação, evitando desníveis. 

Aconselha-se ainda que esta plataforma seja de materiais naturais, como por exemplo, 

madeira, pois a intenção destas praças e parques públicos é o contato do deficiente 

visual com o ambiente natural aberto, propiciando um amplo contato social. 

 Devido ao caráter peculiar do parque ou praça, onde há plantas ornamentais e 

mobiliário lúdico acessível para deficientes, é necessário que este local seja cercado e  

apresente portão de acesso com guarita para vigilante, o que impedirá a depredação dos 

bens de uso comum.  

 

 

 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - Chapada dos Veadeiros 



Pista de corrida e caminhadas 

Baseado nas necessidades específicas dos deficientes visuais, todas as áreas de 

circulação devem ser feitas com materiais e equipamentos exclusivos para o acesso 

seguro dos usuários portadores de deficiência. 

Todo o percurso da pista deve ser regular, sem obstáculos ou imperfeições no 

piso. Um dos tipos de piso mais adequados para esse percurso é o piso intertravado, pois 

além de apresentar baixa manutenção e vida longa, é ideal para a circulação de cadeira 

de rodas. 

Ao longo de toda a pista, devem ser colocados os pisos podotáteis, que são pisos 

em alto-relevo, com textura e volumetria especiais para deficientes visuais. Esses pisos 

servem de guia direcional e de alerta para possíveis alterações na rota. 

 Outros dispositivos essenciais são os corrimões laterais, em toda área de 

circulação. Acoplados a eles, pequenas placas escritas em braile com especificações 

poderiam ajudar na orientação e na ambientação do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso intertravado e podotátil 

 

Corrimão Lateral 



O jardim sensorial 

 

Alguns movimentos internacionais que procuravam melhorar a qualidade dos 

tratamentos terapêuticos através da criação de espaços acessíveis e que proporcionassem 

ao paciente o suporte necessário criaram os jardins terapêuticos. Pode ser construído 

tanto em um ambiente aberto quanto fechado e seu tamanho pode variar de pequenos 

espaços internos a grandes áreas em parques urbanos, porem é indispensável uma 

quantidade razoável de folhagens e flores.  

O jardim é bastante útil no tratamento de criança temporariamente incapacitadas 

por acidente, cirurgia, trauma psicológico, e ainda aquelas com deficiência mental e 

física. A diversidade, a constante renovação e multisensorialidade oferecida por esse 

espaço levam a criança a uma busca constante de novas interações, estimulando seu 

desenvolvimento físico, mental e espiritual. O adulto se beneficia da mesma 

estimulação. 

Á partir destes estudos sobre os jardins terapêuticos surgiram os projetos dos 

jardins sensoriais, compostas por plantas aromáticas e outras de apelo sensorial. Estas 

podem e muitas vezes aparecem contornando pistas acessíveis aos portadores de 

deficiências, portanto ao mesmo tempo em que estes praticam atividades físicas como 

caminhada, podem sentir os fortes aromas das plantas, criando um maior contato com a 

natureza. 

 Este percurso pode contar com plantas aromáticas e táteis como: manjericão, 

arruda, salvia, acácia, citronela, alecrim, capim-limão, alfazema, arnica, camomila, 

lavanda, boldo, menta, cavalinha, gerânio, babosa. Também podem ser plantadas 

árvores no entorno da praça, como a dama-da-noite, o cajueiro, o limoeiro, o eucalipto. 

Algumas plantas aromáticas e táteis podem ser colocadas em canteiros elevados para 

melhorar o contato delas com os usuários da praça. 

 Além das plantas, podem ser colocadas placas verticais, em braile, com a 

história do município, descrição e informações da praça, miniaturas de monumentos 

para que possam ser percebidos através do tato, como foi feito em Parques de Portugal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas do jardim sensorial 

 

 

Equipamentos Acessíveis 

 

Além da circulação, todos os equipamentos de uso público têm que ser 

acessíveis, tais como banheiros, playground, bancos, áreas de descanso, e área de 

alimentação (quiosque). 

Os banheiros devem estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9050/04, 

equipados com barras de apoio, e com as dimensões apropriadas para o uso 

indiscriminado. Além disso, o acesso não pode ser impedido ou dificultado por nenhum 

obstáculo, tais como degraus e declives. 

 

 



Exemplo de banheiro adaptado 

 

No playground devem estar disponibilizados brinquedos adaptados 

desenvolvidos com tecnologia assistida, isto é, equipamentos feitos sob medida para 

melhorar as habilidades de pessoas com deficiência. 

Como existem vários tipos de deficiência visual (partindo da perda mínima da 

capacidade de enxergar até a sua máxima ausência), é recomendável fazer uso de cores 

vivas e variadas, com o intuito de estimular a visão, por mais deficiente que esta seja.  

Os equipamentos lúdicos adequados devem apresentar rampas para o ingresso ao 

mesmo, quando necessário, sistema de segurança para não ocasionar nenhum tipo de 

acidente, e ainda especificações em placas em braile, sobre as características do 

brinquedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens de playground adaptados para deficiente 

 

 



 As áreas de descanso e alimentação (quiosque) devem ser totalmente acessíveis, 

compostos por mobiliário (mesas, cadeiras) dimensionados conforme as normas da 

ABNT NBR 9050/04. Além disso, a localização dessas áreas deve ser estratégica, para 

facilitar o acesso, e novamente mencionando a necessidade de não haver nenhum tipo 

de obstáculo atrapalhando a livre circulação. 

Dois diferenciais que deveriam ser inclusos na estrutura de um parque ou uma 

praça acessível são bancos com espaço para cadeira de rodas nas áreas de descanso, e 

identificações escritas em braile da localização e especificação do local, além de 

cardápio de alimentos da área de alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemplos de parques adaptados 

 

 

O Parque do Trote 

 

O Parque do Trote, localizado na Vila Maria, é um espaço de 200 mil metros 

quadrados totalmente acessível para deficientes físicos, é o primeiro parque paulistano 

planejado para os portadores de necessidades especiais. 

As obras começaram em março e a Prefeitura pagou uma indenização de R$ 80 

milhões à Sociedade Paulista do Trote, para tomar posse do terreno, de 180 mil m². 

Com uma pista de caminhada de 457 metros adaptada aos deficientes, o parque tem 2 

mil mudas aromatizadas e deve beneficiar 300 mil moradores de Vila Guilherme. 

A primeira parte do parque, que foi inaugurada dia 2, conta com pista de 

corridas com corrimão, ciclovias adaptadas e com uma trilha dos sentidos onde há 

plantas aromatizadas e texturizadas, como arruda e babosa, para facilitar a mobilidade, 

principalmente, dos deficientes visuais. A segunda fase, que será a de revitalização das 

casas antigas, só ficará pronta em outubro. 

No playground foram disponibilizados brinquedos adaptados desenvolvidos com 

tecnologia assistida, isto é, equipamentos feitos sob medida para melhorar as 

habilidades de crianças especiais.  

O parque será administrado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente e 

gerenciado pela Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme. Fica aberto todos os dias, 

6h às 22h. 



 

 

Vista panorâmica do Parque do Trote 

 

 

 

Parque do Trote – Vila Maria, São Paulo 

 

 

Parque sensorial para deficientes visuais em Portugal  

   

 

      

      O Ecoparque Sensorial da Pia do Urso nasceu da necessidade de revitalização da 

Aldeia da Pia do Urso, que se encontrava em avançado estado de degradação. É 

constituído pelas moradias recuperadas, pelos espaços de apoio aos visitantes e por um 

percurso sensorial destinado a todos aqueles que possuem deficiências visuais, que lhes 

permitirá desfrutar da vida ao ar livre e de todos os sons que o parque tem para lhes 

oferecer.          



   Ele tem ao longo do seu percurso identificação no pavimento feita 

especificamente para pessoas com deficiência, de forma a possibilitar uma maior 

independência àqueles que o queiram visitar. As pessoas com dificuldade em se 

movimentar pode encontrar no Ecoparque Sensorial da Pia do Urso, pavimento em 

madeira que lhes permite através do toque com a bengala saber por onde devem 

circular, indicações nas placas informativas em Braille e texto em alto relevo, entre 

outras particularidades, construídas propositadamente para quem tem dificuldades 

visuais. Ao longo do percurso sensorial o visitante encontra seis estações pedagógicas.  

         Questionado sobre a problemática da manutenção do espaço, António Lucas refere 

que “é evidente que nós temos consciência que vamos ter problemas na vertente da 

manutenção, por isso deixo aqui um apelo aos utilizadores para utilizarem as coisas com 

algum cuidado, por forma a que todos possam utilizar o parque”, garantindo também 

que o Ecoparque Sensorial terá uma equipa de manutenção, a tempo inteiro que já está a 

ser preparada pela autarquia.    

Um aspecto que também confere importância ao projeto centra-se na aposta de 

criação do “Jardim Sensorial”. Um conceito de jardim em plena natureza com 

interações com o mundo rural envolvente, em que se pretende proporcionar a todos os 

visitantes, e em particular, aqueles que possuem deficiências visuais um percurso 

assinalado com paragens onde são desenvolvidas atividades que apelam aos sentidos 

(essencialmente pelas vias do olfato, do tacto e da audição).  

 

 O parque sensorial irá incluir pequenas miniaturas de monumentos para que “um 

cego, através do tato, perceba o que existe”. Também a história do município e a 

descrição da paisagem envolvente estarão escritas em braille. O parque terá também 

percursos em zonas onde foram plantadas plantas com perfumes muito fortes, de modo 

a que possam ser sentidos pelos cegos. A idéia do parque sensorial não é tão nova. 

Segundo o governo local a inspiração veio de um parque semelhante que existe na 

Áustria  

O presidente da Câmara Municipal da Batalha classifica este projeto como “ 

inovador, com um cunho ambiental e também de sensibilidade para os invisuais”, 

confessando que “dá algum gozo poder disponibilizar este projeto”, pois estes projetos 

de cariz social representam o que de mais importante se faz na atividades autárquica.  



 

 

 

Mapa do Ecoparque da Pia do Urso  

 

 

Estação do planetário  

 

Pia do Urso, que deu origem ao nome do parque  



Conclusão 

 

Para a realização de uma praça acessível para deficientes visuais não é 

necessário que enormes esforços sejam feitos. São adaptações simples, no terreno, no 

piso e no mobiliário, para que estes não haja declives abruptos, obstáculos sem 

sinalização ou falta de segurança, adaptações estas que eram para ser comuns a todos os 

ambientes públicos e privados de uso comum. Ao se voltar as atenções especialmente 

para deficientes visuais, podem ser feitas melhorias ainda mais específicas como foi o 

caso da trilha dos sentidos, onde os deficientes visuais podem desfrutar do ambiente 

natural em um parque ou praça urbana. 

As adaptações devem seguir as normas técnicas da ABNT NBR 9050/04 como 

foi apresentado anteriormente, usando as medidas estabelecidas, os símbolos de acesso 

e as disposições, são normas que foram fruto de um estudo das necessidades dos 

portadores de necessidades especiais e sendo normas, não são optativas, estas devem ser 

seguidas. Assim sendo a construção destes espaços devem seguir muito mais do que a 

qualidade estética, pois deste modo todo o projeto estaria prejudicado. 

As modificações especiais para deficientes físicos, pessoas com mobilidade 

reduzida, deficientes visuais, cegos ou parcialmente cegos têm que ser vistas como mais 

que supérfluas estas são mudanças indispensáveis para que possa haver a inclusão social 

destes grupos a ambientes naturais, abertos e públicos, pode-se dizer então que é acima 

de tudo o direito à cidade. 
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 www.lerparaver.com 
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