
Resumo 

O projeto “Estratégias Integradas de Reabilitação para Habitação de Interesse Social 

(HIS) na Área Central de João Pessoa/PB, ancorou-se no diálogo entre poder público, 

universidade e atores sociais, considerando a política de reabilitação urbana; sendo 

ainda uma parceria entre diversos laboratórios da UFPB. O Laboratório de 

Acessibilidade – LACESSE participou da pesquisa e objetivou contribuir com a análise 

do espaço urbano, propondo alternativas que viabilizassem o acesso seguro e 

autônomo ao Centro Histórico - CH, através da integração entre lotes elencados para 

HIS com seu entorno imediato. Propôs-se a conexão da estrutura urbana existente e 

seus serviços, garantindo a habitabilidade do lugar. Inicialmente, realizou-se um amplo 

levantamento in loco e mapeamento dos lotes do perímetro de tombamento do 

IPHAEP objetivando elaborar o Mapa de Estoque de Edificações (MED) para 

apontamento dos vazios urbanos existentes. O diagnóstico da área contribuiu 

significativamente para escolha da fração do CH a ser trabalhada. Contudo, uma série 

de restrições na legislação que rege o Patrimônio acabaram por dificultar a 

intervenção em áreas históricas e, como estas não foram contempladas originalmente 

com acessibilidade, inúmeras barreiras e desníveis acentuados impedem o amplo 

acesso nesses locais. No levantamento bibliográfico e documental foi feita a análise de 

projetos correlatos de intervenção para acessibilidade em áreas históricas (ex.: São 

Luis, MA e Paranaguá, PA). Através de levantamento físico, a área de estudo foi 

mapeada sob a ótica da mobilidade, com a identificação de problemas de 

inacessibilidade e trechos passíveis para inserção de melhorias. De posse das 

informações necessárias, como largura e condições de calçadas, fluxos de transporte 

público e localização de abrigos de ônibus, pode-se estabelecer uma rota acessível 

externa nesse CH, com a conexão de serviços, transporte e os lotes de HIS. 

Concluída a pesquisa, constatou-se ser possível trabalhar a acessibilidade na área 

central de João Pessoa, tendo como requisitos inerentes a esta intervenção, o respeito 

ao pedestre e a valorização do Patrimônio Histórico no ambiente construído. 
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