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RESUMO 
 

 
O trabalho aborda a questão de acessibilidade, sendo estudada as condições 
arquitetônicas de bloco "A" da UNIARP (UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO 
PEIXE). Apresente de acordo com a NBR 9050 as dimensões de rampas, escadas, 
corrimãos, elevadores e sanitários. Apresenta 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 na necessidade de alguma alteração para tornar mais acessível o local, discriminar 
e dimensiona. Para realizar a verificação das condições arquitetônicas foi necessário 
uma maquina fotográfica, trena milimétrica e um cadeirante, para melhor atender as 
necessidades do mesmo. Também usou-se  o planta baixa do bloco para melhores 
detalhes.Com isso buscou-se  dar referência para futuras modificações na estrutura 
do bloco A em relação a questão de acessibilidade.Para questão das característica 
do elevador foi usado a NBR 13994. Para a realização deste trabalho adotou-se as 
NBR 9050 e NBR 13994, considerando que as duas suficientes para apresentar as 
condições arquitetônicas para a gestão da acessibilidade. 

Palavras-chave : Acessibilidade.Bloco "A". NBR 9050. Arquitetônico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
The work addresses the issue of accessibility, and studied the architectural 
conditions of block "A" of UNIARP (Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe). 
Introduce according to NBR 9050 the dimensions of ramps, stairs, handrails, 
elevators and toilets. It presents study on site to observe regularity as NBR 9050 
(ABNT,2015)  of the conditions arquitetônicas .Has order to verify the architectural 
conditions of the block, and in need of some change to make it more accessible 
location, discriminate and dimensiona. For perform the verification of architectural 
conditions was necessary a photographic machine, millimeter tape, and a wheelchair 
to better meet the needs of the same. Also we used the ground floor of the block to 
best detalhes.Com it sought to give reference for future changes in the structure of 
the block with respect to a matter of acessibilidade. For question of lift feature was 
used to NBR 13994. To carry this work we adopted the NBR 9050 and NBR 13994, 
considering that both sufficient to provide the architectural conditions for the 
management of accessibility. 
 
Key words : Accessibility. Block "A". NBR 9050.  Architectural. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A questão da acessibilidade vem ganhando espaço na sociedade atual, 

principalmente em meios públicos e escolas, já que estes são responsáveis por 

garantir o direito  de ir e vir presente na constituição brasileira e  combater a 

discriminação dos indivíduos que possuem alguma dificuldade de locomoção. Em 

1948, a Organização das Nações Unidas  promulgou a Declaração dos Direitos 

Humanos, garantindo cidadania a essa população , mas só a partir de 1988 houve 

um abordamento mais efetivo no Brasil na questão acessibilidade, quando o Brasil 

promulgou uma nova Constituição Federal, que estabeleceu que o Estado deveria 

dispor de leis sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios de uso 

público e também da fabricação dos veículos de transportes coletivos.Em seguida 

começou um processo extenso e popular de construção de espaços e de garantia de 

direitos ás pessoas com deficiência, normas técnicas começaram a surgir e hoje a 

NBR 9050 (ABNT,2015,p.1)  diz  ``Esta Norma estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 

de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade ´´ Com o tema em foque começou se a criarem leis, como a lei 10.048 

de 8/11/2000 que dá prioridade de atendimento ás pessoas que com deficiência 

física, idosos, gestante ou com criança de colo e a lei 10.098 de 19/12/2000  que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade. Em 

Santa Catarina foi criado em novembro de 2011 o programa Acessibilidade nas 

Escolas, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre as pessoas com 

deficiência  além de informar e instrumentalizar o processo de acessibilidade nas 

escolas para uma melhor prática das normas e leis, e uma fiscalização melhor; para 

alcançar esses objetivos foi criada a Cartilha Marcos Político-legais da educação 

Especial na Perspectiva da educação Inclusiva e o Manual Acessibilidade nas 

Escolas, com isso o estado tem a perspectivas é de fazer que até o final de 2015, ao 

menos 10% dos estabelecimentos educacionais do território abrangente,públicos e 

privados, estejam formalmente comprometidos em se adequar ás normas de 

acessibilidade.Sendo a acessibilidade um direito humano e esta em crescimento no 

momento, devemos sempre lembrar que as pessoas com deficiência têm os 

mesmos direitos que um cidadão normal, 
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e estes devem ter acesso as escolas, universidades, ao mercado de trabalho, ao 

lazer à cultura, então podemos definir acessibilidade como dar acesso aos meios e 

bens de serviço iguais a todo cidadão, sendo ela uma pessoa com deficiência física 

que é definido no   art. 5º, § 1º, I, do Decreto nº. 5.296/2004 como a pessoa 

portadora de deficiência como a que possui limitação ou incapacidade para o 

desempenho de atividade e se enquadra nas categorias de deficiências física, 

auditiva, visual, mental e múltipla  e a pessoa com mobilidade reduzida como a 

pessoa que tem dificuldade para movimentar-se, de flexibilidade, coordenação 

motora e percepção.Devemos lembrar também que a quebra de barreiras e novos 

conceitos, mudança de hábitos começa dentro de cada um de nós. 

1.1 Problema 
 
Estudar as condições de acessibilidade da UNIARP, verificando as condições 

físicas do bloco A, se  está de acordo com a norma NBR 9050/2004,  realizando um 

estudo, para verificar se esta  dentro da norma, indicando os mesmos para possíveis 

mudanças e a necessidade de novas instalações, para garantir melhor acesso ao 

local, já que todo cidadão tem o direito de ter acesso ao conhecimento, e a 

instituição e responsável pela garantia desse direito. 

1.2 Justificativa 
 

A educação superior em Caçador começou em  1971 com a Fundação 

Educacional Alto Vale do rio de peixe. Aos longos dos anos o ensino e pesquisa 

foram de desenvolvendo, até que em 2009 criou-se a UNIARP (Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe). 

A UNIARP uma instituição responsável pela criação  e disseminação de 

conhecimento,sendo referência para cidade de Caçador e região do meio oeste 

catarinense , onde as pessoas vem em busca de conhecimento. São mais de  5000 

alunos matriculados , distribuídos em 27 cursos de graduação, além dos cursos  de 
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mestrados, especializações e o colégio de Aplicação. A UNIARP esta em um 

processo de expansão, criando novos cursos, investindo em laboratórios e novos 

espaços físicos, para atender a demanda de professores e alunos, para que todos 

possam ter chance de aprender e gerar o conhecimento e conseguir uma  melhoria 

de vida.Uma instituição responsável, deve estar atento as necessidades dos 

alunos,por isso é importante ter um espaço acessível a todas as pessoas, possuir 

condições arquitetônicas que garantem  a igualdade entre todos os indivíduos. A  

universidade não pode limitar o direito ao conhecimento por condições físicas do 

estudante, por que nenhuma diferença física e intelectual é o bastante para 

discriminar um ser humano de outro. Por isso faz-se necessário um estudo das 

condições arquitetônicas do bloco A da UNIARP, para garantir conforto, segurança e 

acesso por todos os indivíduos da sociedade que frequentam ou tenham interesse 

de frequentar o local. 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

Analisar as condições  físicas de acessibilidade do Bloco "A" da UNIARP, 

analisando as condições presentes e verificando novas estruturas físicas para 

melhor garantir a acessibilidade da mesma aos portadores de deficiência física. 

1.3.2 Objetivo especifico. 
 

• Estudar as condições físicas do Bloco A da UNIARP. 

• Analisar os dados coletados, dando ênfase o aspecto de acessibilidade. 

• Verificar de acordo com a norma vigente, constatando se há necessidade de 

modificações. 

 

1.4 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo, com base em normas 

brasileiras, onde in loco é observado as condições e avaliados com parâmetros da 

norma.Após a verificação e sugerido sugestões para melhoria do local, quais são 

descritas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Referencial teórico 

2.1.1 Acessibilidade 
 

A acessibilidade é um direito de todo cidadão, assim como prevê a Legislação 

brasileira que diz "Direitos humanos, democracia e acessibilidade são indissolúveis, 

pois representam o respeito e a valorização da diversidade humana, como 

instrumento de bem-estar e de desenvolvimento inclusivo".(LIMA, 2008. p12) 

2.1.2 Definição de Acessibilidade 
 

Segundo Lei nº 10098 de 19/12/2000, Art. 2° a  acessibilidade é: 

 
Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

2.1.3 História da acessibilidade 
  

A origem da palavra acessibilidade como para designar a condição de acesso 

a todas as pessoas com deficiência, tem surgimento no final da década de 40, com 

os serviços de reabilitação física e profissional. Na década de 50, com a reabilitação 

de adultos, a inclusão desses indivíduos a sociedade  era dificultada  e  até impedida 

por condições arquitetônicas no espaços urbanos  e nos meios de transporte; então 

começou a fase de integração, que duraria cerca de 40 anos até ser substituída 

gradativamente por inclusão.( SASSAKI, 2004) 

Na década de 60, algumas universidades americanas iniciaram-se os 

primeiros estudos para eliminação de barreiras arquitetônicas existentes na 

universidade, como salas de aula e bibliotecas. Na década de 70, teve surgimento o 

primeiro centro de vida independente do mundo, na cidade de Berkeley, na 

Califórnia, nos Estados Unidos, e em 1973 a criação da Lei da Reabilitação, com 

esse lei de inicio de adaptações em escolas e locais de trabalho, com isso poderia 

incluir os soldados que voltavam de 2 Guerra Mundial e do Vitnã. (SASSAKI, 2004) 
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Já em 1981 a ONU fez como o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, 

gerou verdadeiras campanhas em âmbito mundial sobre as condições 

arquitetônicas, para não somente retirar as existentes como também não inserção 

de barreiras em futuros projetos, o chamado desenho universal. A ONU em 1993 

publicou normas sobre igualdade de oportunidades para as pessoas com 

deficiência. (SASSAKI, 2004) 

Na década de 90, começou a ficar cada vez mais claro que a acessibilidade 

deveria seguir o paradigma do desenho universal, segundo o qual os ambientes, os 

meios de transporte e os utensílios fossem projetados para todos e, portanto, não 

apenas para pessoas com deficiência.  

 

"E, com o advento da fase da inclusão, hoje entendemos que a 

acessibilidade não é apenas arquitetônica, pois existem barreiras de vários 

tipos também em outros contextos que não o do ambiente 

arquitetônico".(SASSAKI, 2004). 

2.1.4 Acessibilidade no Brasil 
 

No tempo colonial usavam-se práticas de exclusão a pessoas com 

deficiências, sendo que o Brasil não possui grandes instituições para pessoas com 

deficiência, estas pessoas eram normalmente confinadas pela família, e em caso de 

desordem publica ás Santas casas. No século XIX, após a independência do pais, 

tiveram as primeiras ações para atender as pessoas com deficiências, sendo em 

1854 fundado o Imperial instituto dos Meninos Cegos, e em 1856 o Imperial Instituto 

dos Surdos-Mudos. Durante o período do século XIX, apenas os surdos e cegos 

eram contemplados com ações para educação, sendo somente em 1904, foi 

instalado o primeiro espaço destinado apenas a crianças com deficiência física. 

(Lanna Júnior, 2010. p.7) 

Na primeira metade do século XX, não houve avanço  em novas ações por 

parte do estado para pessoas com deficiência física, e penas expandiu, 

modestamente, os institutos de cegos e surdos para outras cidades.Com o estado 

participando pouco em ações de atender pessoas com deficiência, a sociedade se 

mobilizou e criou organizações voltadas para assistência na área de saúde  e 

educação, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em 

1954 e as Sociedades Pestalozzi em 1932.(Lanna Júnior, 2010. p.8) 
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Em 1988 que teve um avanço efetivo no Brasil sobre acessibilidade, quando o 

Brasil promulgou uma nova Constituição Federal, que estabeleceu que o Estado 

devesse dispor de leis sobre normas de construção de logradouros e dos edifícios 

de uso público e também da fabricação dos veículos de transportes coletivos, como 

o artigo 23 e 24, (Constituição Federal Brasileira, 1988)"Proteção e integração social 

das pessoas portadoras de deficiência", sendo especificado no Art. 23 "É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios:cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência" e no Art. 24 "Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência. 

Então se começou criar leis e normas para estabelecer critérios sobre 

acessibilidade, como a LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 que diz  no 

Art 1: 

 

"Esta Lei 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." 

 

Também podemos citar a NBR 9050 (ABNT, 2015), que segundo ela. ``Esta 

Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações 

às condições de acessibilidade. ´´  

Atualmente acessibilidade não é somente uma questão particular, mas uma 

questão humana, cidadã e necessária; já que segundo dados do Censo 

Demográficos 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Brasil cerca de 45,6 milhões de habitantes que declaram algum tipo de 

deficiência, isso representa cerca de 23,9% da população do pais. 

 

2.1.5 Deficiência 

 

Segundo LIMA (2008, p.57)é considerada pessoa portadora de deficiência 

quem possui deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência 

mental. 
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2.1.5.1. Deficiência Física 
 

É de acordo com LIMA (2008, p.57):  

 

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 
forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;  

2.1.5.2 Deficiência Auditiva 
 

Deficiência auditiva é "perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 

2.000Hz e 3.000Hz;" (Redação dada pelo Decreto nº5.296, de 2004) 

2.1.5.3 Deficiência Visual 
 

É de acordo com Lima (2008, p.57): 

 

Cegueira, na qual a acuidade visual é igualou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, coma melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

2.1.5.4 Deficiência Mental  
 

Podemos dizer que de acordo com Lima (2008, p.57), é o funcionamento 

intelectual abaixo da média, com manifestação antes de dezoito anos e limitações 

adaptativas. 

2.1.6. Desenho universal 
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Segundo Decreto brasileiro N°5296, de 2 de dezembro de 2004, no Art. 8, 

desenho universal é "concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 

igualmente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e 

sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos 

ou soluções que compõem a acessibilidade." 

2.1.6.1  Especificação em norma  
 

Segundo o Centro de Desenho Universal (The Center for Universal Design), 

da Universidade Estadual da Carolina do Norte (2008 apud SONZA (2013, p.38), o 

desenho universal é sustentado por sete princípios: 

 
1 Uso equiparável : útil para pessoas com diferentes habilidades e 

capacidades, oferecendo os mesmos meios para todos os usuários, 

evitando, na medida do possível, segregar ou estigmatizar determinados 

grupos. Nesse sentido, disponibiliza privacidade e segurança de forma 

igualitária a todos. Tem-se como exemplo as portas com sensores, que 

identificam a aproximação de uma pessoa para se abrirem e podem ser 

utilizadas por pessoas de qualquer altura e peso. 

 

2 Uso flexível : acomoda um grande leque de habilidades e preferências 

individuais, oferecendo opções de diferentes formas de uso. Proporciona 

acesso e uso tanto para destros quanto para canhotos. Facilita a precisão 

do usuário e oferece adaptação ao seu ritmo. Pode-se citar como exemplos 

um computador completo, contendo uma interface especializada, ou um 

leitor de tela instalado, ou até mesmo um mouse que pode ser utilizado por 

destros e canhotos. 

 

3 Simples e intuitivo : proporciona utilização de fácil compreensão, 

independente da experiência do usuário, de seu conhecimento, habilidades 

linguísticas ou grau de concentração, eliminando complexidade 

desnecessária. Assim, considera as expectativas e intuição dos usuários, 

acomodando um amplo leque de níveis de escolaridade. Organiza as 40 

informações de acordo com sua importância e oferece mecanismos de 

alerta e de resposta efetivos durante e após a realização de determinada 

tarefa. Sanitários com placas informativas para distinguir o feminino do 

masculino e para informar que também pode ser utilizado por pessoas com 

deficiência contemplam este princípio. 
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4 Informação perceptível : comunica efetivamente as informações 

necessárias, independente das condições do ambiente ou habilidades 

sensoriais do usuário, utilizando diferentes formas de apresentação dessas 

informações, maximizando sua legibilidade. Além disso, oferece 

compatibilidade com uma variedade de técnicas ou ferramentas utilizadas 

por pessoas com limitações sensoriais. Utilizar diferentes formas de 

comunicação como placas, avisos sonoros, Braille, entre outros, auxilia um 

projeto a seguir este princípio  

 

5 Tolerância ao erro : minimiza o risco de ações involuntárias ou acidentais. 

Distribui elementos de forma a diminuir o risco de erros, disponibilizando os 

elementos mais utilizados de forma mais acessível e eliminando, isolando 

ou protegendo elementos que ofereçam risco. Disponibiliza avisos de perigo 

ou risco e não permite ações inconscientes em tarefas que exijam cautela 

como, por exemplo, escadas com corrimão e que não sejam tão íngremes  

 

6 Pouca exigência de esforço físico : produtos que possam ser usados de 

forma eficiente e confortável e com o mínimo de esforço. Permite que o 

usuário possa manter-se em uma posição corporal neutra, utilizando uma 

força operacional razoável. Minimiza ações repetitivas e esforço físico 

contínuo como, por exemplo, projetar maçanetas de portas que não exijam 

um esforço grande para girar, ou até mesmo do tipo alavanca, que 

possibilitam a utilização dos cotovelos, caso o usuário possua uma 

deficiência motora. 

 

7 Tamanho e espaço para acesso e uso : tamanho e espaço apropriados 

para acesso, alcance, manipulação e uso, independentemente da estrutura 

corporal, postura ou mobilidade do usuário. Permite que qualquer usuário, 

sentado ou de pé, alcance todos os componentes de maneira confortável, 

acomodando variações no tamanho da mão ou punho. Proporciona espaço 

adequado para o uso de ferramentas adaptadas como, por exemplo, a 

projeção de um sanitário público com espaço suficiente para ser utilizado 

por um obeso, uma pessoa alta ou uma pessoa com deficiência que faz uso 

da cadeira de rodas. 

2.1.7 Aspectos arquitetônicos para acessibilidade de cadeirantes 
 

Cadeirante é um individuo que, estando impossibilitada de andar, faz uso de 

cadeira de rodas. 



 

2.1.7.1 Cadeiras de rodas
 

Segundo NBR 9050 (ABNT, 2015

de rodas, cadeiras de roda com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg e 

as motorizadas até 60 kg

Figura 1 

2.1.7.2 Módulo de referencia
 

Segundo a NBR 9050

projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira 

de rodas", mostrado na figura a seguir.

 

Cadeiras de rodas 

egundo NBR 9050 (ABNT, 2015), apresenta as referências de uma cadeira 

de rodas, cadeiras de roda com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg e 

60 kg e possuem a dimensões da figura a seguir:

 

Figura 1 - Dimensões de uma cadeira de rodas.

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 

Módulo de referencia 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), "Considera-se o módulo de referência a 

projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira 

de rodas", mostrado na figura a seguir. 

Figura 02: Módulo de referência 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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, apresenta as referências de uma cadeira 

de rodas, cadeiras de roda com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg e 

e possuem a dimensões da figura a seguir: 

de rodas.  

 

se o módulo de referência a 

projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira 

 



 

2.1.7.3 Largura para deslocamento em linha reta de cadeirantes
 

As dimensões são especificadas pela NBR 9050

figura a seguir: 

Figura 3

2.1.7.4  Largura pra transposição de obstruções isoladas
 

As dimensões são citadas na NBR 9050
seguir. 

Largura para deslocamento em linha reta de cadeirantes 

As dimensões são especificadas pela NBR 9050(ABNT,2015

 

Figura 3- Largura  para deslocamento em linha reta

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

Largura pra transposição de obstruções isoladas 

As dimensões são citadas na NBR 9050 (ABNT, 2015) mostrada na figura a 
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(ABNT,2015), mostrada na 

Largura  para deslocamento em linha reta 

 

mostrada na figura a 



 

Figura 4 

2.1.7.5  Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento e com 
deslocamento. 
 

As medidas necessárias para manobra de cadeirantes  estão de acordo com 
as figuras a seguir. 
 

Figura 5- Áreas para manobras de cadeirantes sem deslocamento
 

Figura 4 -Transposição de obstáculos isolados
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento e com 

As medidas necessárias para manobra de cadeirantes  estão de acordo com 

Áreas para manobras de cadeirantes sem deslocamento

Fonte: NBR 9050(ABNT,2015) 
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Transposição de obstáculos isolados 

 

manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento e com 

As medidas necessárias para manobra de cadeirantes  estão de acordo com 

Áreas para manobras de cadeirantes sem deslocamento 

 



 

Figura 6-Área para manobra de cadeirantes em deslocamento

2.1.7.8 Área de transferência 
 

Segundo a NBR 9050
mínimo as dimensões do M.R.(Módulo de referência).

2.1.7.9 Área de aproximação
 
             Deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da área definida pelo 

M.R. em relação ao objeto, avançando sob este entre 0,25 m e 0,55 m, em função 

da atividade a ser desenvolvida. (NBR 9050,

Área para manobra de cadeirantes em deslocamento
  
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 

2.1.7.8 Área de transferência  

Segundo a NBR 9050 (ABNT,2015) a área de transferência deve ter no 
mínimo as dimensões do M.R.(Módulo de referência). 

aproximação 

Deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da área definida pelo 

M.R. em relação ao objeto, avançando sob este entre 0,25 m e 0,55 m, em função 

da atividade a ser desenvolvida. (NBR 9050,ABNT, 2015, p.15) 
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Área para manobra de cadeirantes em deslocamento 

 

a área de transferência deve ter no 

Deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da área definida pelo 

M.R. em relação ao objeto, avançando sob este entre 0,25 m e 0,55 m, em função 



 

2.1.7.10 Alcance Manual  frontal de um cadeirante
 
È o alcance que um cadeirante consegue atingir com

frontalmente, onde a NBR 9050

confortáveis, mostradas na figura a seguir.

Figura 7-Alcance manual frontal com sup

 

2.1.8 Sinalização e comunicação
 

A NBR 9050 (ABNT, 

e Sonora. 

 

2.1.9.1 Sinalização Permanente 

 

Alcance Manual  frontal de um cadeirante 

È o alcance que um cadeirante consegue atingir com

onde a NBR 9050 (ABNT, 2015) dimensiona as condições 

confortáveis, mostradas na figura a seguir. 

 
Alcance manual frontal com superfície de trabalho-Pessoa em cadeira de 

rodas 
 
 

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2015) 
 

2.1.8 Sinalização e comunicação 

ABNT, 2015) cita três tipos de comunicação, são a Visual, Tátil 

Permanente  
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È o alcance que um cadeirante consegue atingir com seus braços 

dimensiona as condições 

Pessoa em cadeira de 

 

tipos de comunicação, são a Visual, Tátil 



 

Sinalização utilizada 

identificando os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de uma 

edificação. No mobiliário, deve ser utiliza

9050, 2015). 

2.1.9.2 Sinalização Temporária
 

Sinalização utilizada para indicar informações provisórias ou que pode

alteradas periodicamente 

2.1.9.3 Sinalização Emergência
 

Sinalização utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência 

das edificações, dos espaços e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um 

perigo iminente (NBR 9050, 

2.1.9.4 Sinalização Direcional
 

Segundo NBR 9050

direção de um percurso ou a distribuição de element

edificação.. 

 

 

Sinalização utilizada nas áreas e espaços cuja função já esteja definida, 

identificando os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de uma 

edificação. No mobiliário, deve ser utilizada para identificar os comandos 

Temporária 

inalização utilizada para indicar informações provisórias ou que pode

alteradas periodicamente (NBR 9050,ABNT, 2015, p.31). 

Emergência 

Sinalização utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência 

espaços e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um 

9050, ABNT, 2015, p.31). 

Direcional 

Segundo NBR 9050 (ABNT, 2015), é a sinalização usada para indicar a 

direção de um percurso ou a distribuição de elementos de um

 
Figura 8 - Seta indicativa de direção 

 

 
 

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2004) 
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nas áreas e espaços cuja função já esteja definida, 

identificando os diferentes espaços ou elementos de um ambiente ou de uma 

da para identificar os comandos (NBR 

inalização utilizada para indicar informações provisórias ou que podem ser 

Sinalização utilizada para indicar as rotas de fuga e saídas de emergência 

espaços e do ambiente urbano, ou para alertar quanto a um 

é a sinalização usada para indicar a 

os de um espaço e de uma 



 

2.1.10 Informações essências
 

Segundo NBR 9050

imobiliário, nos espaços e equipamentos que devem estar sinalizados dentro das 3 

formas de comunicação e devem seguir o mínimo conforme tabela:

Figura 9 — Aplicação e formas de comunicação e sinalização
 

2.1.11 Símbolos  
 

Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou forma 

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

representação e expressam alguma mensagem

 

2.1.11.1 Símbolo internacional de acesso

 

De acordo com NBR 9050 (

 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e 

dos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional 

de acesso. A representação do símbolo internacional de acesso consiste 

em pictograma branco sobre fundo az

2.1.10 Informações essências 

Segundo NBR 9050 (ABNT, 2015), são informações nas edificações, no 

imobiliário, nos espaços e equipamentos que devem estar sinalizados dentro das 3 

formas de comunicação e devem seguir o mínimo conforme tabela:

 
 
 

Aplicação e formas de comunicação e sinalização

 

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2015) 

Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou forma 

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

ção e expressam alguma mensagem. (NBR 9050, ABNT, 

2.1.11.1 Símbolo internacional de acesso representação 

De acordo com NBR 9050 (ABNT, 2015,p.39): 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e 

dos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional 

de acesso. A representação do símbolo internacional de acesso consiste 

em pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou 
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, são informações nas edificações, no 

imobiliário, nos espaços e equipamentos que devem estar sinalizados dentro das 3 

formas de comunicação e devem seguir o mínimo conforme tabela: 

Aplicação e formas de comunicação e sinalização 

Símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou forma 

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

9050, ABNT, 2015, p.38) 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e 

dos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional 

de acesso. A representação do símbolo internacional de acesso consiste 

ul (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 24. A figura deve estar sempre voltada 

para

ou adiçã

 

Figura 10

2.1.11.2 Finalidade do Símbolo internacional

 

O símbolo internacional 

serviços e identificar 

urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas 

portadoras de deficiê

2015, p.39

 

 E é obrigatório o uso dos símbolos internacionais de acesso em 

determinados lugares, como.

É obrigatória a colocação, de forma visível, do Símbolo Internacional de 

Acesso, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização 

por pessoas portadoras de deficiência, e em todos os serviços que forem 

postos à sua disposição ou que poss

11/11/1985 Diário Oficial da União de 13/11/1985, Art. 2°)

 

2.1.11.3 Aplicação dos símbolos

Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada 

principalmente nos seguintes locais, quando acess

a) entradas;

acessíveis de embarque/

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 24. A figura deve estar sempre voltada 

para o lado direito, conforme figura 25. Nenhuma modificação, estilização 

ou adição deve ser feita a este símbolo. 

Figura 10 - Símbolo internacional de acesso

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Finalidade do Símbolo internacional 

O símbolo internacional de acesso deve indicar a acessibilidade aos 

serviços e identificar espaços, edificações, mobiliários

urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida 

15, p.39) 

E é obrigatório o uso dos símbolos internacionais de acesso em 

como. 

É obrigatória a colocação, de forma visível, do Símbolo Internacional de 

Acesso, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização 

por pessoas portadoras de deficiência, e em todos os serviços que forem 

postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso.(

11/11/1985 Diário Oficial da União de 13/11/1985, Art. 2°)

Aplicação dos símbolos 

Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada 

principalmente nos seguintes locais, quando acessíveis:

a) entradas; b) áreas e vagas de estacionamento de veículos;

acessíveis de embarque/desembarque;d) sanitários;
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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 24. A figura deve estar sempre voltada 

o lado direito, conforme figura 25. Nenhuma modificação, estilização 

de acesso deve indicar a acessibilidade aos 

espaços, edificações, mobiliários e equipamentos 

urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas 

ncia ou com mobilidade reduzida (NBR 9050,ABNT, 

E é obrigatório o uso dos símbolos internacionais de acesso em 

É obrigatória a colocação, de forma visível, do Símbolo Internacional de 

Acesso, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização 

por pessoas portadoras de deficiência, e em todos os serviços que forem 

ibilitem o seu uso.( Lei nº 7405 de 

11/11/1985 Diário Oficial da União de 13/11/1985, Art. 2°) 

Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada 

íveis: 

b) áreas e vagas de estacionamento de veículos; c) áreas 

d) sanitários; 



 

e) áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de 

emergência;

f) áreas reservadas para pessoas em cadeira de roda

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 

deficiência.

Os acessos que não apresentam condições de acessibilidade devem 

possuir informação visual indicando a

que atenda às condições estabelecidas ne

2015, p.40

Figura 11 - Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual
 

e) áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de 

emergência; 

f) áreas reservadas para pessoas em cadeira de roda

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 

deficiência. 

Os acessos que não apresentam condições de acessibilidade devem 

possuir informação visual indicando a localização do acesso mais próximo 

que atenda às condições estabelecidas nesta Norma. 

2015, p.40) 

 
Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual

Fonte: NBR 9050(ABNT,2015) 
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e) áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de 

f) áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas; 

g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de 

Os acessos que não apresentam condições de acessibilidade devem 

do acesso mais próximo 

Norma. ( NBR 9050,ABNT, 

Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual 

 



 

Figura 12- Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva

2.1.11.4 Símbolos Complementares 
 

           Os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades 

existentes nas edificações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos e 

serviços oferecidos. Os símbolos complementares são compostos p

podem ser inseridas em quadrados ou círculos. ( NBR 9050,

Figura 13

 

Figura 14

Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 
 
 

Símbolos Complementares  

Os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades 

existentes nas edificações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos e 

serviços oferecidos. Os símbolos complementares são compostos p

podem ser inseridas em quadrados ou círculos. ( NBR 9050,ABNT,

 
Figura 13 - Sanitário Feminino acessível 

 
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
 

Figura 14 - Sanitário masculino acessível 
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Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva 

 

Os símbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades 

existentes nas edificações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos e 

serviços oferecidos. Os símbolos complementares são compostos por figuras que 

ABNT, 2015, p.41) 

 



 

        

2.1.12 Aspectos físicos de uma escola acessível
 

Segundo "NBR 9050, (ABNT, 2015, p.54)"

todas as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício, devem 

ser acessíveis.  

2.1.12.1 Rampas 
 

De acordo com Sonza (2008, p. 171):
 

O uso de rampas costuma ser uma boa opção para ambientes que 
possuem escadas, podendo formar meios de circulação verticais acessíveis 
a todos. Através das rampas, há possibilidade de permitir a circulação de 
pedestres, idosos, pes
deficiências motoras, usuários de cadeiras de rodas, pessoas com alguma 
deficiência momentânea ou permanente, mães com carrinhos de bebês, 
ciclistas, entre outros.

2.1.12.2 Dimensões de uma rampa.
 

Segundo a NBR 
calculada conforme equação seguinte:
 

i = �����
�

                                                                                       
 
Onde: 

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

2.1.12 Aspectos físicos de uma escola acessível 

Segundo "NBR 9050, (ABNT, 2015, p.54)" Nas edificações e equipamentos urbanos, 

todas as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício, devem 

om Sonza (2008, p. 171): 

O uso de rampas costuma ser uma boa opção para ambientes que 
possuem escadas, podendo formar meios de circulação verticais acessíveis 
a todos. Através das rampas, há possibilidade de permitir a circulação de 
pedestres, idosos, pessoas com problemas cardíacos, portadores de 
deficiências motoras, usuários de cadeiras de rodas, pessoas com alguma 
deficiência momentânea ou permanente, mães com carrinhos de bebês, 

stas, entre outros. 

2.1.12.2 Dimensões de uma rampa. 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), a inclinação das rampas deve ser 
calculada conforme equação seguinte: 
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Nas edificações e equipamentos urbanos, 

todas as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício, devem 

O uso de rampas costuma ser uma boa opção para ambientes que 
possuem escadas, podendo formar meios de circulação verticais acessíveis 
a todos. Através das rampas, há possibilidade de permitir a circulação de 

soas com problemas cardíacos, portadores de 
deficiências motoras, usuários de cadeiras de rodas, pessoas com alguma 
deficiência momentânea ou permanente, mães com carrinhos de bebês, 

a inclinação das rampas deve ser 

                                                                                       (01) 



 

 
i é a inclinação, em porcentagem.
 
h é a altura do desnível
 
c é o comprimento da projeção horizontal

Figura 15

 

i é a inclinação, em porcentagem. 

desnível 

c é o comprimento da projeção horizontal 
 

Figura 15 - Dimensionamento de rampas  
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 
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E a NBR 9050 (

rampas, tendo possibilidade de alterações em condições excepcionais, como 

reforma, onde não há possibilidade de usar as condições normais.

Tabela 1
 

Tabela 2 - Dimensionamento de rampa em condições excepcionais 

 E ainda a outras característic

(ABNT,2001),  a largura ,  deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, 

onde ha mais pessoas transitando, maior deve ser a largura da rampa, porém a 

norma estabelece critérios, como a largura mínima recomendável é 1,50 m, sendo o 

mínimo aceitável 1,20 m. Q

devem possuir guias de balizamento, de no mínimo 0,05.Em edificações existentes, 

(ABNT, 2015) estabelece limites no dimensionamento de 

rampas, tendo possibilidade de alterações em condições excepcionais, como 

reforma, onde não há possibilidade de usar as condições normais.

Tabela 1 - Dimensionamento de rampa 

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 
 

Dimensionamento de rampa em condições excepcionais 
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
 

E ainda a outras características das rampas, conforme NBR 9077

,  a largura ,  deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, 

onde ha mais pessoas transitando, maior deve ser a largura da rampa, porém a 

norma estabelece critérios, como a largura mínima recomendável é 1,50 m, sendo o 

mínimo aceitável 1,20 m. Quando não houver paredes nas laterais 

devem possuir guias de balizamento, de no mínimo 0,05.Em edificações existentes, 
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estabelece limites no dimensionamento de 

rampas, tendo possibilidade de alterações em condições excepcionais, como 

reforma, onde não há possibilidade de usar as condições normais. 

Dimensionamento de rampa em condições excepcionais  

 

as das rampas, conforme NBR 9077 

,  a largura ,  deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, 

onde ha mais pessoas transitando, maior deve ser a largura da rampa, porém a 

norma estabelece critérios, como a largura mínima recomendável é 1,50 m, sendo o 

laterais s rampas, elas 

devem possuir guias de balizamento, de no mínimo 0,05.Em edificações existentes, 



 

quando não há o possibilidade de construir as rampas nas características indicadas, 

pode-se usar largura mínima de 0,90 m,

segundo NBR 9050 ( 2015

rampas internas e 2% em rampas externa.

Figura 16

2.1.12.4 Patamares de rampas
 

De acordo com a NBR 9050

deve possuir patamares com dimensão

admissível 1,20 m,e a inclinação transversal segue a mesma regras das rampas.

 

quando não há o possibilidade de construir as rampas nas características indicadas, 

se usar largura mínima de 0,90 m, com segmentos de no máximo 4,00 m. 

segundo NBR 9050 ( 2015,p.62) "A inclinação transversal não pode exceder 1% em 

% em rampas externa." 

 
Figura 16 -  Inclinação transversal e largura de rampas

 

Fonte:NBR 9050 (ABNT,2015) 

Patamares de rampas 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), no inicio, segmento e fim da rama, 

deve possuir patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,2

admissível 1,20 m,e a inclinação transversal segue a mesma regras das rampas.

Figura 17 - Patamares das rampas 
 

Fonte:NBR 9050 (ABNT,2015) 
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quando não há o possibilidade de construir as rampas nas características indicadas, 

com segmentos de no máximo 4,00 m. E 

o transversal não pode exceder 1% em 

Inclinação transversal e largura de rampas 

 

, no inicio, segmento e fim da rama, 

dinal mínima de 1,20 m, sendo 

admissível 1,20 m,e a inclinação transversal segue a mesma regras das rampas. 
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2.1.13 Escadas  
 

Pessoas com deficiência de locomoção, ou mesmo indivíduos apresentando 

desequilíbrios, podem sofrer acidentes nos patamares das escadas, causados 

principalmente, por não terem corrimãos. Por isso o dimensionamento da escada 

também é um fator crítico na segurança dos usuários. 

De acordo com Sonza ( 2008), os degraus e escadas fixas  em rotas 

acessíveis devem estar juntas a rampa ou ao equipamento de transporte 

vertical.Para  que se tenha mais segurança e conforto em escadas, todos os 

degraus devem ter sempre mesma altura e largura. As escadas fixas e degraus 

existentes em trajetos acessíveis precisam estar acompanhados de rampas ou 

equipamentos que permitam o deslocamento vertical. 

 Além disso, necessitam garantir condições de segurança, através de 

dimensões mínimas, como a largura mínima de 1,20 m, sendo o recomendável 1,50 

m; os patamares também devem apresentar o mínimo de 1,20 m entre os lances de 

escadas. Ao se falar de patamares em escadas fixas, suas dimensões tem que ser 

iguais a largura da escada, no entanto, deve possuir um patamar a cada 3.20 m de 

desnível e sempre que tiver mudança de direção.È importante, nas escadas como 

nas rampas,  que haja sinalização tátil de alerta antes e após  término, estando 

afastada até 0,32 m no máximo  do ponto onde ocorre a mudança de plano, sendo 

sua largura mínima entre 0,25m e 0,60m. Além disso, o primeiro e ultimo degrau de 

um lance de escada devem estar distantes no mínimo 0,30m da área de circulação.   

A inclinação transversal da escada não pode passar a 1% nas escadas 

internas e 2% nas escadas externas. Degraus escadas fixas em rotas acessíveis, 

não podem possuir espelhos vazados, caso seja utilizado bocel ou espelho 

inclinado, a projeção da aresta poderá avançar no máximo 1,5cm sobre o piso 

abaixo. 

Segundo a NBR 9050(ABNT,2015, p.62),  ”As dimensões dos pisos e 

espelhos devem ser constantes em toda a escada, atendendo às seguintes 

condições: a) pisos (p): 0,28 m < p < 0,32 m; b) espelhos (e) 0,16 m < e < 0,18 m; c) 

0,63 m < p + 2e < 0,65 m" 

 
 
 
 



 

Figura 19

 
De acordo com a NBR 9050

sinalização visual na borda do piso.

Figura 18 - Desenho escada 
 

Fonte:NBR 9050(ABNT,2004) 
 

Figura 19 - Altura e largura dos degraus 
 

Fonte:NBR 9050 (ABNT,2015) 
 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT,2015), todo degrau ou escada 

sinalização visual na borda do piso. 
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, todo degrau ou escada deve ter 



 

Figura 20

2.1.14 Corrimãos e guarda corpos 
 

    Conforme Sonza (2008),

corrimãos e guarda corpos nos dois lados e obrigatório, devem ser estes de 

materiais rígidos, firmemente fixados a parece ou barras de suporte, permitindo 

assim, condições seguras de uso.

 

2.1.14.1  Caracterís

 
Objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem estar 
afastados no mínimo 40 mm da parede ou outro obstáculo. Quando o objeto 
for embutido em nichos, deve
de 150 mm. Corrimãos e b
circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a 
dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. São admitidos outros 
formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições
subseção. Garantir um arco da s
ABNT, 

 
Figura 20 - Sinalização visual no piso dos degraus

 

Fonte:NBR 9050(ABNT,2015) 

Corrimãos e guarda corpos  

Conforme Sonza (2008), em todas as rampas e escadas, a instalação de 

corrimãos e guarda corpos nos dois lados e obrigatório, devem ser estes de 

materiais rígidos, firmemente fixados a parece ou barras de suporte, permitindo 

assim, condições seguras de uso. 

.1  Características do Corrimão 

Objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem estar 
afastados no mínimo 40 mm da parede ou outro obstáculo. Quando o objeto 
for embutido em nichos, deve-se prever também uma distância livre mínima 
de 150 mm. Corrimãos e barras de apoio, entre outros,devem ter seção 
circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a 
dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. São admitidos outros 
formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições
subseção. Garantir um arco da seção do corrimão de 270°.(
ABNT, 2015. P.21.) 
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Sinalização visual no piso dos degraus 

 

em todas as rampas e escadas, a instalação de 

corrimãos e guarda corpos nos dois lados e obrigatório, devem ser estes de 

materiais rígidos, firmemente fixados a parece ou barras de suporte, permitindo 

Objetos como corrimãos e barras de apoio, entre outros, devem estar 
afastados no mínimo 40 mm da parede ou outro obstáculo. Quando o objeto 

se prever também uma distância livre mínima 
arras de apoio, entre outros,devem ter seção 

circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou seção elíptica, desde que a 
dimensão maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. São admitidos outros 
formatos de seção, desde que sua parte superior atenda às condições desta 

eção do corrimão de 270°.(NBR 9050, 



 

Figu

 

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m 

do piso, para rampas ou opcionalmente em escadas, os corrimãos laterais podem 

ser instalados a duas alturas, 

 
Figura 22

Figura 21- Empunhadura de corrimão 
 

Fonte:NBR 9050 (ABNT, 2015) 

Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m 

do piso, para rampas ou opcionalmente em escadas, os corrimãos laterais podem 

alturas, a 0,92 m e 0,70 m do piso. 

Figura 22 - Altura dos corrimãos em rampas e escadas
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m 

do piso, para rampas ou opcionalmente em escadas, os corrimãos laterais podem 

escadas 



 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos e quando se tratar  de escadas ou 

rampas com largura superior  a 2,40 m, e necessária a instalação de um corrimão 

intermediário. 

Figura 23

Os corrimãos laterais devem ser contínuos e quando se tratar  de escadas ou 

rampas com largura superior  a 2,40 m, e necessária a instalação de um corrimão 

 
Figura 23 -  Corrimãos laterais em escadas 

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 
 
 

Figura  24 - Corrimão intermediário 
 
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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Os corrimãos laterais devem ser contínuos e quando se tratar  de escadas ou 

rampas com largura superior  a 2,40 m, e necessária a instalação de um corrimão 

 

 

 



 

2.1.15 Sanitários 
 
 

De acordo com Sonza

as pessoas necessitam utilizar, é importante que este esteja acessível a todos os 

tipos de usuários, independente de suas 

devem atender aos parâmetros e dimensões estabelecidos na NBR 9050, no 

leva consideração a instalação de bacia, mictório, lavatório, acessórios e barras de 

apoio. 

No DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 Diário Oficial da 

União, 20 de dezembro de 2000, no ART.22 diz

reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários 

acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida". 

Segundo NBR 9050

ou uso público devem ter no mínimo 5% do total de cada peça instalada acessível, 

respeitada no mínimo uma de cada

2.1.15.1 Sinalização e localização.
 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015)

acessíveis, próximos a circulação 

aos outros sanitários. 

associada a sinalização tátil ou sonora, conforme o sua característica de local.

Figura 25 - Símbolo para sanitários masculino e feminino acessíveis

De acordo com Sonza (2008), o sanitário é um cômodos da escola que todas 

as pessoas necessitam utilizar, é importante que este esteja acessível a todos os 

tipos de usuários, independente de suas características. Os sanitários acessíveis 

devem atender aos parâmetros e dimensões estabelecidos na NBR 9050, no 

leva consideração a instalação de bacia, mictório, lavatório, acessórios e barras de 

No DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 Diário Oficial da 

União, 20 de dezembro de 2000, no ART.22 diz, "A construção, ampliação ou 

edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários 

acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

Segundo NBR 9050 (ABNT, 2015), Os sanitários e vestiários de uso comum 

em ter no mínimo 5% do total de cada peça instalada acessível, 

imo uma de cada 

.1 Sinalização e localização. 

a NBR 9050 (ABNT, 2015) os sanitários devem localizar

acessíveis, próximos a circulação principal, preferencialmente próximo ou integrado 

 Portas e passagens devem possuir informação visual, 

associada a sinalização tátil ou sonora, conforme o sua característica de local.

 
Símbolo para sanitários masculino e feminino acessíveis
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da escola que todas 

as pessoas necessitam utilizar, é importante que este esteja acessível a todos os 

Os sanitários acessíveis 

devem atender aos parâmetros e dimensões estabelecidos na NBR 9050, no que 

leva consideração a instalação de bacia, mictório, lavatório, acessórios e barras de 

No DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 Diário Oficial da 

A construção, ampliação ou 

edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários 

acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

, Os sanitários e vestiários de uso comum 

em ter no mínimo 5% do total de cada peça instalada acessível, 

os sanitários devem localizar-se em rotas 

erencialmente próximo ou integrado 

Portas e passagens devem possuir informação visual, 

associada a sinalização tátil ou sonora, conforme o sua característica de local. 

Símbolo para sanitários masculino e feminino acessíveis 

 



 

Figura 26
 

 

 

Ainda segundo de acordo com a NBR 9050
 

Deve ser instalado 
boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada 
ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. 
Recomenda
estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. A altura de instalação 
deve ser de 40 cm do piso.
 
Figura 27
 

Fonte:NBR 9050 (ABNT, 2004) 
 

Figura 26- Sinalização visual e tátil em portas

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2004) 
 

Ainda segundo de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015, p.53

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no 
boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada 
ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. 
Recomenda-se a instalação de dispositivos adicionais em po
estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. A altura de instalação 
deve ser de 40 cm do piso.  

Figura 27- Localização dos dipositivos de alarmes

Fonte: NBR 9050 (ABNT,2015) 
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Sinalização visual e tátil em portas 

 

2015, p.53); 

dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no 
boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada 
ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. 

se a instalação de dispositivos adicionais em posições 
estratégicas, como lavatórios e portas, entre outros. A altura de instalação 

Localização dos dipositivos de alarmes 

 



 

2.1.15.2 Barras de apoio
 

Conforme NBR 9050

utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg 

no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

fissuras.´´E além disso 

seguir. 

2.1.15.3 Bacia sanitária 
 

De acordo com a NBR 9050
uma altura de 43 cm e 45 cm do piso, contando da borda superior do piso, sem 
assento; com assento a altura deve se de no máximo 46 cm.

 

 

.2 Barras de apoio 

Conforme NBR 9050 (ABNT, 2015, p.88) , " Todas as barras de apoio 

utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg 

no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

´´E além disso deve possuir dimensões mínimas mostradas n

Figura 28 - Barras de apoio 
 

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2015) 
 

 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), a bacia sanitária deve estar
uma altura de 43 cm e 45 cm do piso, contando da borda superior do piso, sem 
assento; com assento a altura deve se de no máximo 46 cm. 

Figura 29- Altura da bacia sanitária 
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Todas as barras de apoio 

utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 kg 

no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

deve possuir dimensões mínimas mostradas na figura a 

 

a bacia sanitária deve estar entre 
uma altura de 43 cm e 45 cm do piso, contando da borda superior do piso, sem 

 



 

 

2.1.15.4 Localização das barras de apoio
 

Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas 
barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com 
comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de 
altura do piso acabado (medidos pelos eixos 
0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a 
uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser 
instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada 
verticalmente
9050, 
 

Figura 30
 

Ainda segundo a NBR 9050
instalação de barras nas laterais, pode
fixadas na parede de fundo), sendo que não podem interferirem na área de 
transferência e de giro. A 
cm, sendo que sua extremidade deve estar a uma distancia de mínima de 20 cm da 
borda frontal. No caso de bacias com caixa acoplada, deve
na parede de fundo, para que se evite que a caixa sirva de apoio.

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2015) 
 

Localização das barras de apoio 

Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas 
barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com 
comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de 
altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 
0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a 
uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser 
instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada 
verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda,
9050, ,ABNT,2015, p. 91) 

Figura 30 - Barra de apoio lateral em bacia sanitária

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
 

Ainda segundo a NBR 9050(ABNT, 2015), quando haver impossibilidade de 
instalação de barras nas laterais, pode-se usar barras laterais articuladas ou fixas ( 
fixadas na parede de fundo), sendo que não podem interferirem na área de 
transferência e de giro. A distância entre a barra e o eixo da bacia deve ser de 40 
cm, sendo que sua extremidade deve estar a uma distancia de mínima de 20 cm da 

de bacias com caixa acoplada, deve-se se instalar uma barra 
na parede de fundo, para que se evite que a caixa sirva de apoio.
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Junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral, devem ser instaladas 
barras para apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com 
comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de 

de fixação) a uma distância de 
0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a 
uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser 
instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada 

, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda,(NBR 

Barra de apoio lateral em bacia sanitária 

, quando haver impossibilidade de 
se usar barras laterais articuladas ou fixas ( 

fixadas na parede de fundo), sendo que não podem interferirem na área de 
bacia deve ser de 40 

cm, sendo que sua extremidade deve estar a uma distancia de mínima de 20 cm da 
se se instalar uma barra 

na parede de fundo, para que se evite que a caixa sirva de apoio. 



 

Figura 31- Bacia sanitária com fixação de barra de apoio na parede de fundo

2.1.15.5 Área de transferência para bacia sanitária
 

Como diz a NBR 9050 (ABNR, 2015),

devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal, como 

também a área de manobra para rotação de 

respeitar todos os parâmetros da área de transferência, mas e

portas devem ter no mínimo 

Figura 32

Bacia sanitária com fixação de barra de apoio na parede de fundo
 

Fonte: NBR 9050 (ABNR, 2015) 

Área de transferência para bacia sanitária 

Como diz a NBR 9050 (ABNR, 2015), para instalação de bacias sanitárias 

devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal, como 

também a área de manobra para rotação de 180°. Sendo assim os boxes devem 

respeitar todos os parâmetros da área de transferência, mas em caso de reforma as 

no mínimo 1,00 m de largura. 

 
Figura 32 - Área de transferência para bacia sanitária

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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Bacia sanitária com fixação de barra de apoio na parede de fundo 

 

para instalação de bacias sanitárias 

devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal, como 

Sendo assim os boxes devem 

m caso de reforma as 

Área de transferência para bacia sanitária 

 



 

Figura 33

Figura 33

Figura 33 - Boxe para bacia sanitária 
 

Fonte : NBR 9050 (ABNT, 2015) 
 

Figura 33 - Boxe para bacia sanitária reforma
 

Fonte : NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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sanitária reforma 

 



 

2.1.15.6 Piso sanitários 
 

 Segundo Sonza 

firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação 

em aparelhos com rodas. Admite

desnível de no máximo de 1.5 cm do restante do sanitário.

2.1.15.7 Lavatórios  
 

Os lavatórios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, 
com esforço máximo de 23 N, torneiras com 
dispositivos equivalentes. 
recomenda
ABNT.

 

Conforme NBR 9050
frontal para pessoas com mobilidade reduzida e para pessoas com cadeiras de 
rodas, devendo se estender

 

 ( 2008) Os pisos sanitários dever ter superfície constante, 

firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação 

rodas. Admite-se que o piso do boxe para o chuveiro tenha um 

desnível de no máximo de 1.5 cm do restante do sanitário. 

Os lavatórios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, 
com esforço máximo de 23 N, torneiras com sensores eletrônicos ou 
dispositivos equivalentes. "Quando utilizada torneira com ciclo automático, 
recomenda-se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s,"
ABNT.2015. p,101) 

Figura 35 - Lavatórios 
 

Fonte: NBR 9050(ABNT, 2015) 
 

9050 (ABNT, 2015), deve ser prevista área de aproximação 
frontal para pessoas com mobilidade reduzida e para pessoas com cadeiras de 

estender-se até o mínimo de 0,25 m sob o lavatório
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Os pisos sanitários dever ter superfície constante, 

firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação 

se que o piso do boxe para o chuveiro tenha um 

Os lavatórios devem ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, 
sensores eletrônicos ou 

"Quando utilizada torneira com ciclo automático, 
se com o tempo de fechamento de 10 s a 20 s,".( NBR 9050, 

 

, deve ser prevista área de aproximação 
frontal para pessoas com mobilidade reduzida e para pessoas com cadeiras de 

até o mínimo de 0,25 m sob o lavatório 



 

 

Figura 36

2.1.15.8 Mictório 
 

Segundo a NBR 9050 apud S

 

Deve ser prevista área de aproximação frontal do mictório para P.M.R e 
P.C.R .Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 60 
cm a 65 cm da b
quando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso, ser 
acionado preferencialmente por alavanca ou com mecanismos automáticos 
e requerer pouca pressão para ser acionado. O mictório d
barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de 60 cm, centrali
pelo eixo da peça, a uma a
70 cm.

Figura 36 - Área de aproximação para P.C.R. e P.M.R
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

a NBR 9050 apud Sonza (2013, p. 191): 

eve ser prevista área de aproximação frontal do mictório para P.M.R e 
P.C.R .Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 60 
cm a 65 cm da borda frontal ao piso acabado.O acionamento da descarga, 
quando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso, ser 
acionado preferencialmente por alavanca ou com mecanismos automáticos 
e requerer pouca pressão para ser acionado. O mictório d
barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de 60 cm, centrali
pelo eixo da peça, a uma atura de 75 cm do piso e comprimento mínimo de 
70 cm. 
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Área de aproximação para P.C.R. e P.M.R 

 

eve ser prevista área de aproximação frontal do mictório para P.M.R e 
P.C.R .Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 60 

orda frontal ao piso acabado.O acionamento da descarga, 
quando houver, deve estar a uma altura de 1,00 m do seu eixo ao piso, ser 
acionado preferencialmente por alavanca ou com mecanismos automáticos 
e requerer pouca pressão para ser acionado. O mictório deve ser provido de 
barras verticais de apoio, fixadas com afastamento de 60 cm, centralizado 

o e comprimento mínimo de 



 

2.1.16 Elevadores 
 

Segundo a NBR 9050

em ambientes acessíveis, e é necessário haver espaços na entrada dos elevadores 

para permitir a locomoção de cadeirantes.

deve ser de 80 cm e a al

instalada no sentido de deslocamento junto a porta do elevador, com largura entre 

25 cm e 60 cm, devendo ser de cor contrastante com o 

parede. 

Figura 37 - Mictórios  
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
 

9050 (ABNT, 2015) os elevadores devem estar em localizado 

em ambientes acessíveis, e é necessário haver espaços na entrada dos elevadores 

para permitir a locomoção de cadeirantes. A largura mínima da porta do elevador 

deve ser de 80 cm e a altura de 210 cm, ainda, deve ter sinalização tátil de alerta 

instalada no sentido de deslocamento junto a porta do elevador, com largura entre 

25 cm e 60 cm, devendo ser de cor contrastante com o piso e afastada 32 cm da 

 

50 

 

 

os elevadores devem estar em localizado 

em ambientes acessíveis, e é necessário haver espaços na entrada dos elevadores 

A largura mínima da porta do elevador 

tura de 210 cm, ainda, deve ter sinalização tátil de alerta 

instalada no sentido de deslocamento junto a porta do elevador, com largura entre 

piso e afastada 32 cm da 



 

Figura 38
 

2.1.16.1 Dimensões mínimas da cabine
 

Devem-se adotar dimensões

Segundo a NBR 13994 (ABNT, 2000)

combinações, a cabine deve ter distância entre os painéis laterais de

entre o fundo e o frontal de 1,30m,ou, distancia entre os painéis laterais de 1,10 m e  

entre o fundo e o frontal de 1,40 m.

2.1.16.2 condições gerais
 

De acordo com a NBR 

revestimento antiderrapante e de cor contrastante do piso do pavimento.Dentro da 

cabine deve ter um corrimão

laterais e do fundo, sendo sua altura entre 89 e 90 cm.

Os botões de acionamento devem estar acessíveis a cadeirantes, sendo 

localizados a entre 89 cm e 135 cm de altura e é necessário ter sinalização em braile 

para cada um. Os comandos de emergência devem ser localizados na pa

da botoeira 

Figura 38-Sinalização Tátil de alerta em elevadores

 
Fonte: NBR 9050(ABNT,2004) 

 

imensões mínimas da cabine 

adotar dimensões mínimas previstas na NBR 13994 (ABNT, 2000).

Segundo a NBR 13994 (ABNT, 2000) as distâncias podem possuir duas 

combinações, a cabine deve ter distância entre os painéis laterais de

entre o fundo e o frontal de 1,30m,ou, distancia entre os painéis laterais de 1,10 m e  

entre o fundo e o frontal de 1,40 m. 

s gerais 

De acordo com a NBR 13994, (ABNT,2000) a cabine deve possuir 

revestimento antiderrapante e de cor contrastante do piso do pavimento.Dentro da 

cabine deve ter um corrimão superfície lisa e não deslizante, fixados nos painéis 

endo sua altura entre 89 e 90 cm. 

Os botões de acionamento devem estar acessíveis a cadeirantes, sendo 

localizados a entre 89 cm e 135 cm de altura e é necessário ter sinalização em braile 

Os comandos de emergência devem ser localizados na pa
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de alerta em elevadores 

mínimas previstas na NBR 13994 (ABNT, 2000). 

as distâncias podem possuir duas 

combinações, a cabine deve ter distância entre os painéis laterais de 1,725 m e 

entre o fundo e o frontal de 1,30m,ou, distancia entre os painéis laterais de 1,10 m e  

a cabine deve possuir 

revestimento antiderrapante e de cor contrastante do piso do pavimento.Dentro da 

superfície lisa e não deslizante, fixados nos painéis 

Os botões de acionamento devem estar acessíveis a cadeirantes, sendo 

localizados a entre 89 cm e 135 cm de altura e é necessário ter sinalização em braile 

Os comandos de emergência devem ser localizados na parte inferior 



 

Figura 39 - Exemplo dos botões e sua identificação, dimensões em mm

2.1.17 Plataforma de elevação vertical
 

Segundo NBR ISSO 9386 (ABNT, 2013),`` plataforma de elevação é um 

dispositivo permanentemente instalado para servir níveis fixos, compreendendo uma 

plataforma guiada cujas as dimensões e forma de construção permitem o acesso de 

passageiros com deficiência.´´

As dimensões recomendados são expressas na figura a se

exceder 2 m². 

 
Exemplo dos botões e sua identificação, dimensões em mm

 

Fonte:NBR 13994 (ABNT, 2000) 
 

lataforma de elevação vertical 

Segundo NBR ISSO 9386 (ABNT, 2013),`` plataforma de elevação é um 

permanentemente instalado para servir níveis fixos, compreendendo uma 

plataforma guiada cujas as dimensões e forma de construção permitem o acesso de 

passageiros com deficiência.´´ 

As dimensões recomendados são expressas na figura a se
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Exemplo dos botões e sua identificação, dimensões em mm 

 

Segundo NBR ISSO 9386 (ABNT, 2013),`` plataforma de elevação é um 

permanentemente instalado para servir níveis fixos, compreendendo uma 

plataforma guiada cujas as dimensões e forma de construção permitem o acesso de 

As dimensões recomendados são expressas na figura a seguir, mas não pode 



 

Figura 40

 
2.1.18 Plataforma de elevação inclinada

Os parâmetros de dimensão e igual da plataforma vertical e deve seguir as 

seguintes observações: 

A plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de 
edificações de uso público ou coletivo, quando demonstrada a 
impraticabilidade de outra forma de acesso, através de laudo técnico por 
profissional 
parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de 
desnível. Deve ser previsto assento escamoteável ou rebatível para uso de 
pessoas com mobilidade reduzida..(NBR 9050, 2015. P.67)

2.1.19 Portas 
 
De acordo com a NBR 9050, as portas devem possuir dimensões mínimas 

segundo o M.R., também devem possuir informação visual, associada a sinalização 

tátil ou sonora. 

 
Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter 
sinais com texto
localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical. 
Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da 
maçaneta em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizont
9050,
 

 

Figura 40 - Dimensões mínimas das plataformas

Fonte: NBR 9386 ( ABNT,2013) 

2.1.18 Plataforma de elevação inclinada 
 

Os parâmetros de dimensão e igual da plataforma vertical e deve seguir as 

 

A plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de 
edificações de uso público ou coletivo, quando demonstrada a 
impraticabilidade de outra forma de acesso, através de laudo técnico por 
profissional habilitado. Quando utilizada, deve ser garantido que haja 
parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de 
desnível. Deve ser previsto assento escamoteável ou rebatível para uso de 
pessoas com mobilidade reduzida..(NBR 9050, 2015. P.67)

 

De acordo com a NBR 9050, as portas devem possuir dimensões mínimas 

segundo o M.R., também devem possuir informação visual, associada a sinalização 

Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter 
sinais com texto em relevo, incluindo Braille. A sinalização deve estar 
localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical. 
Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da 
maçaneta em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizont
9050, ABNT,  2015. P.44) 

 
 
 
 

53 

 

Dimensões mínimas das plataformas 

 

Os parâmetros de dimensão e igual da plataforma vertical e deve seguir as 

A plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de 
edificações de uso público ou coletivo, quando demonstrada a 
impraticabilidade de outra forma de acesso, através de laudo técnico por 

arantido que haja 
parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de 
desnível. Deve ser previsto assento escamoteável ou rebatível para uso de 
pessoas com mobilidade reduzida..(NBR 9050, 2015. P.67) 

De acordo com a NBR 9050, as portas devem possuir dimensões mínimas 

segundo o M.R., também devem possuir informação visual, associada a sinalização 

Devem ser sinalizadas com números e/ou letras e/ou pictogramas e ter 
A sinalização deve estar 

localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical. 
Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da 
maçaneta em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal.( NBR 



 

Figura 41Figura 41- Sinalização de portas e passagens
 
 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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Sinalização de portas e passagens 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

2.2.1 Características do estudo 
 
 

Para se realizar os estudo das condições físicas da UNIARP em relação a 

acessibilidade,  optou-se pelo método de pesquisa de campo e estudo 

observacional, onde  se verifica na pratica, a realidade dos fato e fenômenos 

envolvidos, no qual foram analisados os aspectos de acessibilidade no bloco "A" da 

UNIARP. 

Segundo Fuzzi (2015),a pesquisa de campo procede à observação de fatos e 

fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta  de dados referentes aos 

mesmos e, finalmente, á analise e interpretação desses dados, com base numa 

fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema 

pesquisado. Ciência e áreas de estudo, como Antropologia, Sociologia, Psicologia, 

Economia, História, Arquitetura, Pedagogia, Política e outras, usam frequentemente 

a pesquisa de pesquisa de campo para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições, com o objetivo de compreender os mais diferentes 

aspectos de uma determinada realidade. Exige também a determinação das 

técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a 

definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise. Dependendo 

das técnicas de coleta, análise e interpretação dos dados, a pesquisa de campo 

poderá ser classificada como de abordagem predominantemente quantitativa ou 

qualitativa. 

2.2.2 Instrumentos  
 
Para realizar uma análise da condições de acessibilidade da UNIARP do 

bloco "A", será usado uma tabela,  que é uma ferramenta  de controle, onde pode-se 

analisar as condições, identificá-las , sendo assim, possível identificar  falhas  na 

acessibilidade do local.Portanto, tendo base as informações  contidas no referencial 

teórico e na NBR 9050/2015, podemos realizar uma tabela que aborde as principais 

características de acessibilidade. 
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Para levantamento de dados, e precisão dos mesmos foi utilizado para coleta 
 
• Projeto de arquitetônico em CAD, disponibilizado pela UNIARP. 
• Camera Sony Cyber-shot digital 16.1 mega pixels 
• Trena milimétrica de 3 m.  
• Entrevista com cadeirante 
 

A avaliação das condições possui o interesse de analisar as condições 

arquitetônicas em relação à NBR 9050 (ABNT,2015) 

2.3 APRESENTAÇÕES, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

2.3.1 Alunos Matriculados com Deficiência 

Tabela 3 - Relação alunos/curso/tipo de deficiência 

Quantidade Curso Tipo de Deficiência 
2 Administração Surdo 
1 Administração Cadeirante 
1 Agronomia Auditivo 
1 Arquitetura Deficiente físico - 

pés e mãos 
1 Ciências contábeis  Deficiente físico 
1 Ciências Biológicas  Surda 
1 Direito Cego 
3 Educação física Surdos 
1 Educação física Visual 
1 Educação física Deficiente físico 
1 Engenharia Civil Deficiente físico 
1 Engenharia Elétrica Deficiente físico 
1 Jornalismo Cega 
1 Letras Deficiente 

físico/intelectual 

1 Pedagogia Cego 
2 Psicologia Deficiente físico 
1 Psicologia Doença Crônica 
1  Sistema de 

informação 
Deficiente físico 

Fonte: Uniarp 
 

No total são 22 alunos em 14 cursos diferentes de graduação 
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2.3.2 Condições arquitetônicas Existentes 
 

Tabela 4 - Condições Arquitetônicas 
 

Estrutura Física Condição Observação 

Rampas  e Acessos As existentes não 
atendem aos 
requisitos 

Possui apenas 
rampa para acesso 
ao 1° pavimento.Os 
acessos necessitam 
de melhorias. 

Piso Os existentes não 
atendem aos 
requisitos 

Inexistência de piso 
tátil de alerta e de 
direção.Pisos 
apresentam 
degraus. 

Portas As existentes atende 
parcialmente aos 
requisitos 

As portas possuem 
dimensões dentro da 
norma, porém não 
há sinalização em 
braile nos batentes. 

Banheiros Os existentes não 
atendem aos 
requisitos 

Banheiros estão em 
reforma, sendo que 
apenas alguns estão 
de acordo com a 
norma parcialmente. 

Corrimãos Os existentes não  
atendem aos 
requisitos 

Os corrimãos 
existentes não 
possuem 
prolongações e 
sinalização tátil de 
alerta. 

Escadas As existentes  estão 
de acordo com a 
norma 

Obs: A escadaria 
para o 3 pavimento 
esta fora de norma 
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2.3.3 Acessos 

 

Figura 41 - Entrada Bloco "A" escadaria principal 

 

 

Figura 42 - Entrada Bloco "A" 
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Figura 43 - Entrada Bloco "A" 

 

 

Figura 44 - Acesso Bloco "A" 
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2.3.4. Banheiros 

Figura 45 - Banheiro Térreo Bloco "A" 

 

 

Figura 46 - Banheiro Térreo Bloco "A" 
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Figura 47 - Banheiro 2 pavimento bloco "A" 

 

 

 

Figura 48 - Banheiro 3 pavimento bloco "A" 
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Figura 49 - Banheiro 3 pavimento bloco "A" 

 

 

 

Figura 50 - Banheiro 4 pavimento bloco "A" 
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Figura 51 - Banheiro 4 pavimento bloco "A" 

 

 

 

2.3.5 Pisos 

Figura 52 - Condição de Piso Térreo bloco "A" 
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Figura 53 - Condição de Piso 2 e 3 pavimento bloco "A" 

 

 

 

Figura 54 - Condição Piso 4 pavimento bloco "A" 
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2.3.6 Condições geral das Portas 
 

Figura 55 - Porta Salas bloco "A" 
 

 
 
 
 

Figura 56 - Portas Laboratório bloco "A" 
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2.3.6 Escadas 
 

Figura 57 - Escada Térreo para 2° pavimento bloco "A" 
 

 
 
 

 
Figura 58 - Escada Térreo para 2° pavimento bloco "A" 
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Figura 59 - Escadas do 2° para 3° pavimento bloco "A" 
 

 
 

Figura 60 - Escadas do 2° para 3° pavimento bloco "A" 
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Figura 61 - Escada do 3° para 4° pavimento bloco "A" 
 

 
 

Figura 62 - Escada do 3° para 4° pavimento bloco "A" 
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2.3.8 Rampa 
 

Figura 63 - Rampa Térreo para 2° pavimento 
 

 
 

 
2.4 Resultados 

 
Obervando as condições existentes conclua-se: 
 

• Necessita da construção de um elevador ou instalação 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, vendo que o local de estudo não 

possui nenhum. 

• A instalação de placas em braile nos batente da porta, indicando sala 

corresponde para o deficiente visual. 

• 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. 
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3.CONCLUSÃO 
 

A questão com os portadores de deficiência física sempre foi abordada pela 

sociedade antiga, como um erro, uma castigo, sendo sempre marginalizadas, sua 

opressão era tanto marcada pela tutela da família como a privatização de seus 

direito civis.Então começou-se  a partir do XX difundir uma nova ideologia, de luta 

pelos direitos de igualdade para todas as pessoas, então surgiu o termo 

acessibilidade.  

Acessibilidade pode definir como a possibilidade e a condição de uso dos 

espaços físicos, das tecnologias, meios de comunicação e transporte as pessoas 

com deficiência física ou com mobilidade reduzida.O termo acessibilidade ganhou 

forma na década de 40 com a reabilitação física e emocional dos profissionais de 

trabalho. Podemos destacar com um grande contribuidor para a questão de 

acessibilidade as guerras mundiais, onde muitos soldados voltavam mutilados para 

a sociedade. 

Então nas décadas seguintes de 50, 60 e 70 houve um processo de 

integração das pessoas a sociedade, porém a partir da década de 80 começou-se 

um verdadeira processo de inclusão, com a lutas  de movimentos sociais, para a 

retirada de barreiras arquitetônicas, para enfim surgir o termo desenho universal. 

Atualmente a acessibilidade é garantida por lei, como por exemplo no Brasil a LEI Nº 

10.048, que garante atendimento prioritário a pessoas com deficiência física.  

Portanto o trabalho tem a intenção de apresentar as características 

arquitetônicas de acessibilidade presentes na NBR 9050, já que as condições 

existentes observados, não apresentam conformidade com a norma. Podemos 

destacar que para o 2°,3° e 4° pavimento não apresentam nenhuma entrada 

acessível, e a rampa para acesso ao 2° pavimento esta fora de norma. 
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