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RESUMO  

O trabalho aborda a questão da acessibilidade, sendo estudadas as condições 

arquitetônicas de bloco "A" da UNIARP (UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO 

DO PEIXE). Apresenta de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) as dimensões das 

rampas, pisos, portas acessos e sanitários. Apresenta também, estudo realizado no local 

para observação de regularidade conforme NBR 9050 (ABNT, 2015) das condições 

arquitetônicas. Tem o objetivo de verificar as condições arquitetônicas do bloco A e 

apontar as irregularidades e as melhorias, para tornar o local mais acessível. Para 

realizar a verificação das condições arquitetônicas foi necessário uma maquina 

fotográfica, trena milimétrica e o apoio de um aluno cadeirante, para melhor conhecer e 

atender as necessidades do mesmo. 

Palavras- chaves: NBR 9050. Acessibilidade. UNIARP. 

ABSTRACT 
 
The paper addresses the issue of accessibility, and studied the architectural conditions of 
block 'A" of UNIARP (UNIVERSITY HIGH FISH RIVER VALE). Displays according 
to the dimensions of the NBR 9050 ramps, floors, doors and sanitary access. It also 
presents a study carried out on site to observe regularity according to NBR 9050 
(ABNT, 2015) the architectural conditions. It aims to verify the architectural conditions 
of the block and point out irregularities and improvements to make it more accessible. 
To perform the verification of the architectural conditions was necessary a photographic 
machine, millimeter tape and the support of a wheelchair student to better understand 
and meet the needs of the sam. 
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1.INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é levantar a questão que envolve as condições físicas 

de acessibilidade da UNIARP, em especial do BLOCO "A", levando em consideração a 

Norma NBR 9050, do qual é a norma brasileira de acessibilidade que regulamenta os 

parâmetros para as condições serem acessíveis. É importante e levantar esta discussão 

em vista que na sociedade brasileira, segundo o IBGE, mais de 45 milhões de pessoas 

declaram ter algum tipo de deficiência. Ainda podemos destacar a criação do estatuto da 

pessoa com deficiência, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016, onde proíbe a 

cobrança de adicional a alunos com deficiência e exige condições acessíveis aos 

mesmos. Então o trabalho tem a função de abordar as condições físicas existentes de 

rampas, piso tátil, portas e banheiro e observa-las para realizar uma analise, através de 

observações in loco e em entrevista com aluno cadeirante e no caso de haver deficiência 

de condições acessíveis, descrever as melhorias necessárias. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Todos os parâmetros mostrados a seguir foram baseados na NBR 9050 (ABNT, 

2015) 

 

2.1. PORTAS 

 De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) Nas portas deve haver informação 

visual (número da sala, função etc.) ocupando área entre 1,40 m e 1,60 m do piso, 

localizada no centro da porta ou na parede adjacente, ocupando área a uma distância do 

batente entre 15 cm e 45 cm. A sinalização tátil (em Braille ou texto em relevo) deve ser 

instalada nos batentes ou vedo adjacente (parede, divisória ou painel), no lado onde 

estiver a maçaneta, a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m, conforme figura a seguir. 
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Figura 01 - Condição geral das portas 

Fonte: Autor. 
 

As portas apresentam medidas de 80 cm a 100 cm largura, possuem maçanetas 

de alavancas e altura de 210 cm, estão nesses aspectos dentro da norma. Não 

apresentam nenhuma sinalização em braile nos batente e sinalização tátil nas paredes. 

 

2.2 RAMPAS 

 

As rampas devem possuir largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o 

mínimo admissível de 1,20 m. Na entrada da rampa deve ter sinalização tátil de alerta a 

30 cm de distância. As inclinações são indicadas nas figuras abaixo. (NBR 9050, 

ABNT, 2015) 

O bloco A não possuem nenhuma rampa de acesso as outros pavimento, pode-se 

acessar o 2 pavimento utilizando a rampa do bloco "C", sendo está fora de norma, com 

inclinação de 14%. 

 

2.3 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 por exemplo). (NBR 9050, ABNT, 2015) 

 

2.3.1 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 (NBR 9050, ABNT, 2015). 
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2.3.2 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 (NBR 9050, ABNT, 2015). 

 

 
Figura 02 - Condição geral do piso 

Fonte: Autor. 
 

 
Figura 03 - Condição deral do piso 

Fonte:Autor 
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Não existe qualquer sinalização tátil no edifício nos pisos, sendo impossível a 

segurança de mobilidade de alunos e usuários com deficiência visual. 

 

2.4 BANHEIROS 

 

Os banheiros estão parcialmente dentro da norma, sendo que no 2° pavimento 

não existe banheiro acessível. 

 

 

 

Figura 04 - Banheiro do segundo Pavimento 
Fonte: Autor. 

 

 
Figura 05 - Banheiro acessível 

Fonte: Casa Abril (2016) 
 

2.5 ANÁLISES DE CONDIÇÕES  
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Tabela 01 - Condições Gerais 

 

 

2.7 ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS 

Atualmente a UNIARP possui mais de 3 000 alunos matriculados, porém apenas 

22 alunos com deficiência, uma relação de 0,7%, sendo que o IBGE divulgou que no 

Brasil aproximadamente 24% declara ter algum tipo de deficiência. 

 

Tabela 02 -Relação Aluno/curso/tipo de deficiência 
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Fonte: Uniarp (2016) 

2.8 RESULTADOS 

Obervando as condições existentes conclua-se: 

• Necessita da instalação de um elevador ou construção de uma plataforma 

inclinada, para vencer os desníveis. Já que para construção de rampas para dar 

acesso aos andares acima, não há espaço suficiente. 

• A instalação de piso tátil de alerta e guia, visto que o local de estudo não possui 

nenhum. 

• A instalação de placas em braile nos batente das portas, indicando sala 

corresponde para os deficientes visuais. 

• Regularização dos acessos e dos pisos de entrada, já que os mesmo apresentam 

trechos íngremes e com defeitos. 

• A regularização dos banheiros. 

• Pode-se substituir o elevador por plataforma inclinada, que é colocada ao lado 

dos corrimões das escadarias internas. 

• Condicionamento da rampa de acesso ao 2° pavimento, já que a mesma, 

verificada in loco, possui 14% de inclinação. 

 

3.CONCLUSÃO 

 

Notamos que há uma grande diferença entre a pesquisa do IBGE e os alunos 

matriculados na UNIARP e podemos dizer que existe grande influência das condições 

arquitetônicas na relação de alunos, sendo que a falta dessas condições inibi a 

aproximação da universidade ao aluno. Outro destaque que podemos relacionar são os 

acessos à faculdade, como diz Thiago, um aluno cadeirante de administração da 

faculdade. As calçadas de acesso da faculdade são muito difíceis para a locomoção, 

existe pouco espaço para rampa e também os pisos quebrados. Portanto não somente a 

faculdade deve estar dentro da norma, mas também toda a condição urbana para então 

haver a participação desta parte da população a sociedade. 
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