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RESUMO 

 

Acessibilidade é um tema que está em pauta em todos os ramos da construção civil e 
a engenharia civil está diretamente em foco, devido a isto, surgem normas como a 
NBR 9050 (ABNT, 2015) acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 
equipamentos urbanos. A cidade de Caçador apresenta uma taxa significativa de sua 
população com algum tipo de deficiência. Logo, surge a ideia de verificar a situação 
da edificação aonde a Prefeitura Municipal de Caçador, atualmente a sua estrutura 
conta com pouquíssimas condições de acessibilidade, apresentando um ambiente 
pouco inclusivo as pessoas com deficiência. O presente trabalho apresenta os 
conceitos básicos sobre acessibilidade, assim sendo, este trabalho possui como 
objetivo geral apontar as alterações necessárias para realização de uma rota 
acessível no interior da edificação da Prefeitura Municipal de Caçador. A edificação 
da prefeitura municipal conta com área total de 2.240,50 m², com a planta baixa 
juntamente com uma lista de checagem elaborada no TCC II, serão analisados desde 
o piso até as aberturas. Por fim, pretende-se com este projeto indicar quais os 
problemas encontrados nas dependências da prefeitura municipal e as dificuldades 
de deslocamento enfrentadas pela população, propondo a elaboração de uma rota 
acessível para ser implantada da edificação.  
 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Prefeitura. Rotas Acessíveis. Pessoas com 
deficiência.  
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ABSTRACT 

 

Accessibility is a theme that is on the agenda in all branches of civil construction and 
civil engineering is directly in focus, due to this, standards such as the NBR 9050 
(ABNT, 2015) come to accessibility to buildings, furniture, spaces and urban 
equipment. The city of Caçador presents a significant rate of its population with some 
type of disability. Soon, the idea arises to verify the situation of the building where the 
Municipality of Caçador, at present its structure counts on very few conditions of 
accessibility, presenting a poorly inclusive environment to people with disabilities. The 
present work presents the basic concepts about accessibility, therefore, this work has 
as general objective to point out the changes necessary to carry out an accessible 
route inside the building of the Municipality of Caçador. The construction of the city hall 
has a total area of 2,240.50 m², with the floor plan together with a checklist elaborated 
in TCC II, will be being analyzed from the floor to the openings. Finally, it is intended 
with this project to indicate the problems encountered in the dependencies of the city 
hall and the difficulties of displacement faced by the population, proposing the 
elaboration of an accessible route to be implanted of the building. 
 

 

Keywords: Accessibility. Town hall. Accessible Routes. Disabled people. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2012) a deficiência é um assunto dos direitos humanos e assim segue ao 

princípio de que todo o ser humano tem o direito de aproveitar todas as condições 

necessárias para a evolução de suas habilidades e ambições, sem ser submetido a 

qualquer tipo de preconceito. 

        Estando assim estabelecido pelo Artigo 5 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) na qual está assegurado o direito de todo cidadão brasileiro, incluindo assim 

portadores de deficiência ou com dificuldades motoras, o direito de ir e vir. 

 Para garantir esse direito a todos os brasileiros com deficiência foram criadas 

legislações sendo uma delas a constituição federal de 1988, surgindo assim posterior 

a ela as seguintes leis federais, lei nº 10.048 (BRASIL, 2000) e a nº 10.098 (BRASIL, 

2000) que estabelecem normas gerais e critérios mínimos para que pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, tenham seu direito 

assegurado. 

Segundo o Artigo 3 da Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000), estabelece que o 

planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços 

de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis 

para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Logo, pensando nesses locais de uso público surge a seguinte pergunta: 

quais são os itens necessários para tornar acessível a edificação da prefeitura 

municipal de caçador?  

O que se espera de uma edificação pública é que ela seja acessível a todo 

cidadão, sendo assim, proporcionando condições de transitar e acessar com 

facilidade todas as dependências, incluindo pessoas com dificuldades provenientes 

de alguma deficiência sendo ela física ou intelectual, como define nossa constituição. 

Com todas essas informações surgiu a ideia de realizar um levantamento dos 

pontos onde há necessidade de mudanças, para um futuro projeto de acessibilidade, 

para tornar o edifício da prefeitura acessível. 

Agindo assim temos como objetivo geral será apontar as alterações 

necessárias para realização de uma rota acessível no interior da edificação da 

Prefeitura Municipal de Caçador. Seguindo este pensamento, os objetivos específicos 

são: 
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a) Realizar um levantamento bibliográfico durante TCC I; 

b) Buscar as legislações vigentes relacionadas ao assunto acessibilidade em 

edificações; 

c) Elaborar uma lista de checagem com os pontos a serem analisados; 

d) Identificar os problemas existentes no interior da edificação. 

  

Determinado os objetivos este trabalho tem como proposta realizar um estudo 

de caso, para identificação dos itens necessários para tornar acessível a edificação 

aonde está locada a prefeitura municipal de Caçador - SC, propondo futuramente a 

elaboração de um projeto de acessibilidade que obedeça a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS – ABNT, 2015) e as exigências da lei nº 

10.098 (BRASIL, 2000), assim assegurando o direito a todos de ir e vir. 

A identificação será realizada com a planta baixa da edificação, comparando-o 

com o existente, e com auxilio através de conversas com os engenheiros 

responsáveis da prefeitura municipal, para que assim possamos elaborar uma lista de 

checagem que será utilizada no TCC II. 

Por fim, pretende-se com este projeto indicar quais os problemas encontrados 

nas dependências da prefeitura municipal e as dificuldades de deslocamento 

enfrentadas pela população.  

 

 

 

 

 



2. DESENVOLVIMENTO 

 

Durante este trabalho será desenvolvida uma breve introdução sobre 

deficiência física, a situação em âmbito nacional e regionalizado, será definida 

acessibilidade segundo, as leis e a ABNT. 

Definindo assim o que é um projeto de acessibilidade, e quais os itens que 

devem existir no mesmo, tomando o devido cuidado para atender as normativas e leis 

assim estabelecidas. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que este trabalho tenha seu devido embasamento teórico, e para que se 

torne verdadeiro e confiável para a etapa seguinte, e para a elaboração da lista de 

checagem, realizou-se o seguinte referencial teórico.  

 

2.1.1 Deficiência Física 

 

Com base nos dados do decreto nº 5.296 (BRASIL, 2004) toda e qualquer 

pessoa com alteração completa ou parcial de um ou mais partes do corpo humano, 

assim ocasionando algum tipo de disfunção física, sendo ela motora de nascença ou 

adquirida ao longo da vida, não sendo ela somente estética, é definido como deficiente 

físico.  

Segundo Art. 2º da lei Nº 13.146 (BRASIL, 2015) é descrita uma pessoa com 

deficiência aquela que por motivos físicos, intelectuais, mental ou sensorial, sofre 

restrição de longo período, no qual, havendo contato com barreiras das quais podem 

impedir sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com 

os demais.   

A população nacional era de 190.755.799,00 habitantes, no censo demográfico 

realizado em 2010, sendo 23% desta população portadora de alguma deficiência 

totalizando 45.606.048,00 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIAE 

ESTATISTICA – IBGE, 2010) 
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Tabela 1 - porcentagem de pessoas com deficiência em território brasileiro 

População 
Total 

Deficiência 
Visual 

Deficiência 
Auditiva 

Deficiência 
Física 

Deficiência 
Mental 

Pelo Menos Uma 
Das Deficiências 

190 755 799 35 774 392 9 717 318  13 265 599 2 611 536 45 606 048 

100% 18.754% 5.094% 6.954% 1.369% 23.908% 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A deficiência no Brasil não ocorre de maneira uniforme entre grupos raciais, 

sendo que nas raças pretas e amarelas foram registrados os maiores números de 

deficientes em ambos os sexos, sendo em ambas apresentadas em sua maioria no 

sexo feminino (SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SNPD, 2012). 

A região Nordeste possuiu a maior taxa de pessoas que apresentam pelo 

menos um tipo de deficiência sendo está de 26,63%, logo em seguida vem a região 

Norte com 23,40%, a região Sudeste ficou na terceira posição com 23,03% da 

população, o Centro – Oeste, 22,51% e na região Sul ocorreram em 22,50% (SNPD, 

2012). 

 

Tabela 2 – Pessoas com Deficiência nos Estados Brasileiros com pelo Menos uma 
das Deficiências Investigadas – Censo 2010 – População Residente e Proporção 

Localidade População % Localidade População % 

Brasil  45.606.048,00 23.908 Alagoas  859.515,00 27,54 

Rondônia  345.411,00 22,11 Sergipe  518.901,00 25,09 

Acre 165.823,00 22,61 Bahia  3.558.895,00 25,39 

Amazonas 791.162,00 22,71 Minas Gerais 4.432.456,00 22,62 

Roraima  95.774,00 21,26 Espirito Santo 824.095,00 23,45 

Pará 1.791.299,00 23,63 Rio de Janeiro 3.900.870,00 24,40 

Amapá  158.749,00 23,71 São Paulo 9.349.553,00 22,66 

Tocantins  307.350,00 22,22 Paraná  2,283.022,00 21,86 

Maranhão  1.641.404,00 24,97 Santa Catarina 1.331.445,00 21,31 

Piauí  860.430,00 27,59 Rio Grd. do Sul 2.549.691,00 23,84 

Ceara  2.340.150,00 27,69 Mato Grosso do Sul 526.672,00 21,51 

Rio Grd. do Norte 882.681,00 27,86 Mato Grosso 669.010,00 22,04 

Paraíba  1.045.631,00 27,76 Goiás 1.393.540,00 23,21 

Pernambuco  2.426.106,00 27,58 Distrito Federal 574.275,00 22,34 

Fonte: SNPD (2012) 
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2.1.2 Acessibilidade 

 

De acordo com a Declaração de Madri (2002) as pessoas com deficiência têm 

os mesmos direitos humanos que todos os demais cidadãos. Logo, todas as 

comunidades devem procurar garantir que as pessoas com deficiência possam 

usufruir de todos os direitos humanos: civis, políticos, econômicos e culturais. 

De acordo com a Lei nº 10.098 (BRASIL, 2000) o conceito de acessibilidade é 

descrito como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Segundo Art. 8 do Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2004) para os fins de 

acessibilidade, considera-se: 

 

a) Acessibilidade: condição para uso, com proteção e liberdade, total ou auxiliada, 

das áreas, mobílias e elementos urbanos, das estruturas, dos serviços de 

transporte e dos recursos, serviços e meios de informação e comunicação, por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade limitada;  

b) Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que diminua ou impeça a passagem, 

e a liberdade de movimentação, a circulação com segurança e a possibilite as 

pessoas de se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em: 

 

· Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 

público;  

· Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações 

de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum 

nas edificações de uso privado multifamiliar; 

· Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes;  

· Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo 

que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 

por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam 



19 
 

ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o 

acesso à informação. 

 

c) Elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, 

tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia 

elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo 

e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;  

d) Mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, 

de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações 

substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e 

similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, 

marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

e) Ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia 

adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a 

autonomia pessoal, total ou assistida;  

f) Edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da 

administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de 

serviços públicos e destinadas ao público em geral;  

g) Edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza 

comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, 

religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de 

prestação de serviços de atividades da mesma natureza;  

h) Edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser 

classificadas como unifamiliar ou multifamiliar;  

i) Desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam 

atender simultaneamente 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. 
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2.1.3 Legislações 

 

O Artigo 5 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) dispõe que todos são iguais 

perante a lei, portanto é garantido a todos aqueles, brasileiros e estrangeiros 

residentes no país o direito de ir e vir. 

De acordo com o Artigo 9 do Decreto nº 6.949 (BRASIL, 2009), o Estado, afim 

de possibilitar às pessoas com deficiência viver de maneira independente e participar 

de todos os aspectos da vida, deve tomar medidas apropriadas, garantindo a elas 

igualdade de oportunidades. Todos os obstáculos ou barreiras que as distanciem 

desta igualdade, devem ser identificados e eliminados. 

A Lei Federal nº 10.048 (BRASIL, 2000), em seu Artigo 2 estabelece a 

obrigatoriedade de atendimento prioritário a pessoas com deficiência. Segundo o 

Artigo 3 as empresas de transporte público devem reservar a estas pessoas assentos 

adequadamente.  

O Artigo 4 da Lei nº 10.048 (BRASIL, 2000) também dispõe sobre logradouros, 

sanitários públicos, bem como edifícios, estes terão normas de construção para efeito 

de licenciamento da edificação, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais por 

pessoas com deficiência ou necessidades especiais. A lei ainda estabelece no Artigo 

6 sobre as penalidades impostas no caso de não cumprimento da lei.  

A Lei Federal nº 10.098 em seu capítulo I, Artigo 1, estabelece normas gerais 

e parâmetros mínimos exigidos para a promoção de acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, por meio da extinção de obstáculos e barreiras em 

vias e espaços públicos, mobiliário urbano (BRASIL, 2000). 

Segundo o capítulo II, Artigo 5 da Lei nº 10.098, projetos e traçados dos 

elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, compreendendo 

também itinerários e passagens de pedestres, entradas e saídas de veículos, escadas 

e rampas, devem obedecer a critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT (BRASIL, 2000). 

Conforme Artigo 28 do Decreto Federal nº 5296 (BRASIL, 2004) em 

construções que são de acesso público, deveram seguir as seguintes orientações 

para garantir a acessibilidade nas construções:  

 

a) Elaboração de projetos e escolha de tipologias construtivas onde estejam sem 

barreiras arquitetônicas e urbanísticas;   
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b) Em edificação multifamiliar, concepção das unidades habitacionais acessíveis 

no piso a nível de solo e acessíveis ou adaptáveis quando nos pavimentos 

superiores ou inferiores; 

c) Quando se trata de áreas de uso comum em edificações multifamiliar, obedecer 

às normas técnicas sobre acessibilidade descritas pela ABNT;  

d)  Especificar novas técnicas para projetos onde prevejam a instalação de futuro 

elevador, para facilitar acesso de portadores de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

2.1.4 Desenho Universal 

  

De acordo com o Capítulo IV do Decreto n° 5.296 (BRASIL, 2004) a concepção 

e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos 

princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas 

de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas no Decreto. 

Em 1963, uma comissão em Washington, Estados Unidos da América, criou o 

conceito de “Desenho Universal”, inicialmente chamado de “Desenho Livre de 

Barreiras” por se voltar à eliminação de barreiras arquitetônicas nos projetos de 

edifícios, equipamentos e áreas urbanas. Posteriormente, esse conceito passou a ser 

chamado de Desenho Universal, pois passou a considerar não só o projeto, mas 

principalmente a diversidade humana, de forma a respeitar as diferenças existentes 

entre as pessoas e a garantir a acessibilidade a todos os componentes do ambiente 

(CARTILHA MOBILIDADE ACESSIVEL, 2005). 

O Desenho Universal tem como conceito propor uma arquitetura e um design 

mais centrados no ser humano e na sua diversidade. Estabelecendo critérios para que 

edificações, ambientes internos, urbanos e produtos atendam a um maior número de 

usuários, independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa 

etária. Para tanto, foram definidos sete princípios (NBR 9050, ABNT, 2015): 

 

a) Uso flexível: é a característica que faz com que o ambiente ou elemento 

espacial atenda a uma grande parte das preferências e habilidades das 

pessoas. Para tal, devem-se oferecer diferentes maneiras de uso, possibilitar o 

uso para destros e canhotos, facilitar a precisão e destreza do usuário e 

possibilitar o uso de pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos; 
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b) Uso simples e intuitivo: é a característica do ambiente ou elemento espacial 

que possibilita que seu uso seja de fácil compreensão, dispensando, para tal, 

experiência, conhecimento, habilidades linguísticas ou grande nível de 

concentração por parte das pessoas; 

c) Uso equitativo: é a característica do ambiente ou elemento espacial que faz 

com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente de 

idade ou habilidade. Para ter o uso equitativo deve-se: propiciar o mesmo 

significado de uso para todos; eliminar uma possível segregação e 

estigmatização; promover o uso com privacidade, segurança e conforto, sem 

deixar de ser um ambiente atraente ao usuário; 

d) Informação de fácil percepção: essa característica do ambiente ou elemento 

espacial faz com que seja redundante e legível quanto a apresentações de 

informações vitais. Essas informações devem se apresentar em diferentes 

modos (visuais, verbais, táteis), fazendo com que a legibilidade da informação 

seja maximizada, sendo percebida por pessoas com diferentes habilidades 

(cegos, surdos, analfabetos, entre outros); 

e) Tolerância ao erro: é uma característica que possibilita que se minimizem os 

riscos e consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais na 

utilização do ambiente ou elemento espacial. Para tal, devem-se agrupar os 

elementos que apresentam risco, isolando-os ou eliminando-os, empregar 

avisos de risco ou erro, fornece opções de minimizar as falhas e evitar ações 

inconscientes em tarefas que requeiram vigilância; 

f) Baixo esforço físico: nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve 

oferecer condições de ser usado de maneira eficiente e confortável, com o 

mínimo de fadiga muscular do usuário. Para alcançar esse princípio deve-se: 

possibilitar que os usuários mantenham o corpo em posição neutra, usar força 

de operação razoável, minimizar ações repetidas e minimizar a sustentação do 

esforço físico; 

g) Dimensão e espaço para aproximação e uso: essa característica diz que o 

ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para 

aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho de 

corpo, postura e mobilidade do usuário. Desta forma, deve-se: implantar 

sinalização em elementos importantes e tornar confortavelmente alcançáveis 

todos os componentes para usuários sentados ou em pé, acomodar variações 
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de mãos e empunhadura e, por último, implantar espaços adequados para uso 

de tecnologias assistivas ou assistentes pessoais.  

 

2.1.5 Parâmetros Antropométricos 

 

Durante a elaboração de projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanos, deve 

ser considerado que os mesmos serão usados por pessoas das mais diferentes 

limitações. Para a realização destes projetos devem ser seguidas orientações, 

tornando-os adequados para atender à diversidade humana (COMISSÃO DE 

ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018). 

Estudos referentes ao dimensionamento do corpo humano determinaram 

proporções básicas de um homem padrão. Estas proporções são aceitas como 

referência da escala humana em projetos arquitetônicos e desenhos artísticos 

(COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018). 

Esta escala utilizada durante a concepção de projetos, não satisfaz plenamente 

as exigências da diversidade humana, estabelecendo barreiras para muitas pessoas 

que possuem características diversas e extremas (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE 

DO CREA-SC, 2018). 

Pessoas com deficiências se deslocam geralmente com a ajuda de 

equipamentos que os auxiliam, como: bengalas, muletas, andadores, cadeiras de 

rodas ou com a assistência de cães treinados. Logo, ao calcular o espaço para 

circulação é necessário, adicionar medidas referentes a utilização destes 

equipamentos (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018).  

 

2.1.5.1 Pessoas em pé  

 

Nas Figuras abaixo são representadas dimensões referenciais ao 

deslocamento de pessoas com a utilização de equipamentos. 
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Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Figura 2 – Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas com muletas 

Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Figura 1 - Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas com 
bengala e andador 
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Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
2.1.5.2 Pessoas em cadeiras de roda 

  
Nas figuras a baixo serão representados os aspectos mínimos na questão das 

medidas mínimas para mobilidade cadeirantes: 

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

O espaço mínimo necessário para a mobilidade de uma cadeira de rodas, é 

denominado módulo de projeção, e é referente a cadeira de rodas com seu usuário 

(módulo de referência – 0,80 x 1,20m), conforme Figura 5. Essa dimensão deve ser 

empregada durante a elaboração de projetos, deve-se considerar ainda o espaço 

necessário para movimentação, aproximação, transferências e rotação da cadeira de 

rodas (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018). 

 

Figura 3 - Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas com bengala de 
rastreamento, cão guia 

Figura 4 – Dimensões de cadeira de rodas 
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Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Segundo a cartilha de orientação do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018), as 

medidas necessárias para a realização de manobras com cadeiras de rodas sem 

deslocamento, assim como demonstradas na Figura 6, são: 

 

a) Para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; 

b) Para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 

c) Para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. 

 

Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Figura 5 – Módulo de referência 

Figura 6 – Área de manobra sem deslocamento 
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Na Figura 7, são apresentadas as condições para manobra de cadeira de rodas 

com deslocamento (NBR 9050, ABNT, 2015). 
 

Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
De acordo, com a cartilha de orientação do CREA (COMISSÃO DE 

ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018) as medidas de largura mínima necessárias 

para o deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas, demonstradas 

na Figura 8, são: 

 

a) 90 cm para uma pessoa em cadeira de rodas; 

b) 1,20m a 1,50m para um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas; 

c) 1,50m a 1,80m para duas pessoas em cadeira de rodas. 

 

Figura 7 – Área de manobra com deslocamento 
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Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

As pessoas com deficiência, que utilizam cadeira de rodas possuem 

características de alcance manual especificas, estas características podem variar 

segundo a flexibilidade de cada pessoa, como pode ser visualizado na Figura 9 

(COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Largura para deslocamento em linha reta 
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Figura 9 – Alcance manual de usuários de cadeira de rodas, com mobilidade nos 
membros superiores 

 
Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

2.1.5.3 Área de circulação e manobra 

 

Quando se trata da largura mínima para áreas de circulação deve-se levar em 

consideração o comprimento do corredor ou área de circulação de edificações e obras 

urbanas, e quando se for necessário uma área de manobra para fins do cadeirante 

possa trocar de direção, também devemos respeitar as mínimas dimensões 

estabelecidas (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018).  
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Tabela 3 - Dimensões mínimas para circulação horizontal 

Tipo de uso Comprimento Largura mínima 
Comum Até 4,00 m 0,90 m 
Comum Até 10,00 m 1,20 m 
Comum Acima de 10,00 m 1,50 m 
Publico - 1,50 m 

Fonte: COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC (2018) 

 

Para transposição de obstáculos isolados, objetos e elementos com extensão 

máxima de 40 cm (por exemplo passagem de portas) admite-se largura mínima de 80 

cm (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018 p. 55). 

 

Figura 10 – Transposição de obstáculos isolados 

 
Fonte: COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC (2018) 

 

Falando em movimentação vertical segundo a COMISSÃO DE 

ACESSIBILIDADE DO CREA-SC (2018), quando se trata da transposição de 

obstáculos verticais como, escadas e desníveis, alguns equipamentos como 

elevadores e rampas normatizadas, serão de estrema importância. Porem devem 

atender a normas estabelecidas pela NBR 9050.   

Se nos depararmos com degraus nestes locais onde a circulação de pessoas 

cadeirantes devemos ter cuidado quanto a altura desses desníveis, quando estes 

desníveis não forem menores ou iguais a 5 mm, não é necessário o tratamento, de 5 

mm a 20 mm devem ser tratados como rampas, assim sua inclinação deve ser de até 

50% (1:2), como mostra a Figura 11 (COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-

SC, 2018).  
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Figura 11 – Tratamento de desníveis 

 
Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
Segundo COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC (2018) para desníveis que 

sejam superiores a 15 mm, devem ser tratados como rampas ou degraus e assim 

devemos observar a NBR 9050 (ABNT, 2015), a qual estabelece os parâmetros a 

serem seguidos. 

Como propõe a NBR 9050 (ABNT, 2015), são consideradas rampas superfícies 

com uma inclinação de 5% ou maior, e seu revestimento também devem atender a 

norma, quanto a suas dimensões: 

 
a) A largura das rampas é estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas na 

edificação, sendo o ideal para rotas acessíveis 1,50 m, porem admite-se um 

mínimo de 1,20 m;  

b) Toda rampa tendo ela parede ou não deve conter o corrimão em duas alturas, 

demonstrado na Figura 12; 

c) A inclinação transversal das rampas não pode ultrapassar 2% em rampas 

internas e 3% nas rampas externas; 

d) No caso de edificações existentes, quando não for possível praticar na 

construção ou na adaptação de rampas as medidas mínimas indicadas as 

rampas podem ser executadas com largura mínima de 0,90m e com segmentos 

de no máximo 4,00 m de comprimento, medidos na sua projeção horizontal, 

desde que respeitada a norma. No caso de mudança de direção, devem ser 

respeitados os parâmetros de área de circulação e manobra. 

e) Quando não existir paredes laterais, as rampas devem ser incorporadas em 

elementos de segurança, como por exemplo, guarda-corpo e corrimãos, guias 

de balizamento com altura mínima de 0,05 m, instalados ou construídos nos 

limites da largura da rampa; 

f)  A projeção dos corrimãos poderá refletir-se dentro da largura mínima 

admissível da rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos 

no item d. 
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Com relação a inclinação longitudinal, devemos respeitar os limites 

estabelecidos pela Tabela 4. Onde houver inclinação de 6,250% e 8,33%, recomenda-

se a implantação de patamares, e a cada 50 metros de percurso (NBR 9050, ABNT, 

2015).  

 

Tabela 4– Inclinação longitudinal admissível em rampas 
Inclinação admissível em 
cada segmento de rampa 

Desnível máximo de cada 
segmento de rampa 

Número máximo de 
segmentos de rampas 

5,00% (1:20) 1,50 Sem limite  
5,00% (1:20) < i < 6,25% (1:16) 1,00 Sem limite 
6,25% (1:16) < i < 8,33% (1:12) 0,80 15 

Fonte: COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE DO CREA-SC (2018) 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) indica que as guias de balizamento podem ser 

construídas de alvenaria ou outro material alternativo, com a mesma finalidade, 

deverá dispor de altura mínima de 5 cm. Deve atender às especificações da Figura 12 

e ser garantida em rampas e em escadas. 

  

Figura 12 – Guia de balizamento 

 
Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) orienta que em rampas os patamares no início e no 

término das rampas devem ter dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. Em 

segmentos de rampa devem ser antecipados patamares intermediários com dimensão 

longitudinal mínima de 1,20 m, conforme Figura 13. Os patamares instalados em 

mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. 
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Figura 13 – Patamares de rampas – Vista Superior 

 
Fonte:  NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) quando existir portas nos patamares, 

sua área de varredura não deve prejudicar a dimensão mínima do patamar. A 

inclinação transversal dos patamares não pode passar de 2 % em rampas internas e 

3 % em rampas externas. 

Quando houver degraus ou escadas em rotas acessíveis, estes devem estar 

sempre integrados a rampas ou equipamentos eletromecânicos de transporte vertical. 

Deve-se dar preferência à rampa. Nas rotas acessíveis não deverão ser utilizados 

degraus e escadas fixas com espelhos vazados (NBR 9050, ABNT, 2015). 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) o seguimento de três degraus ou mais é 

considerado uma escada. As dimensões dos pisos e espelhos das escadas devem 

ser constantes. Para o dimensionamento, devem ser atendidas as seguintes 

condições:  

 

a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m; 

b) Pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m; 

c) Espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m. 

 

A largura mínima estabelecida para escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m, 

e está deverá apresentar guia de balizamento. A inclinação transversal dos degraus 

não pode ultrapassar 1 % em escadas internas e 2 % em escadas externas (NBR 

9050, ABNT, 2015). 

As escadas devem possuir no mínimo um patamar a cada 3,20 m de desnível 

e sempre que houver mudança de direção. Entre os lances da escada devem ser 

projetados patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m (NBR 9050, 

ABNT, 2015).  



34 
 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) patamares localizados nas 

mudanças de direção devem ter grandezas iguais à largura da escada. Quando 

existirem portas nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na 

dimensão mínima do patamar. A inclinação transversal dos patamares não pode 

exceder 1 % em escadas internas e 2 % em escadas externas. 

 

2.1.6 Banheiros Acessíveis 

 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) banheiros devem seguir parâmetros em 

suas dimensões pré-estabelecidas, e assim como suas quantidades mínimas 

necessária, também como devem estar localizados dentro da rota acessível e em 

pontos das edificações, devem sempre ter fixados à porta o símbolo internacional de 

acesso. Assim como foram destacados acima em trechos anteriores devem atender 

as dimensões mínimas pré-estabelecidas.   

Para a NBR 9050 (ABNT, 2015) das dimensões que serão apresentadas devem 

ser seguidas em absoluto rigor, as demais apresentas acima temos uma tolerância de 

10 mm. 

Quanto a localização dos banheiros e de suma importância que estejam 

alojados dentro da rota acessível, e o deslocamento máximo até ao sanitário acessível 

não pode ultrapassar a 50 m, sendo assim localizados próximos as outras instalações 

sanitárias e a circulação principal e jamais em pontos isolados da edificação (NBR 

9050, ABNT, 2015). 

Na Tabela 5 fica identificado a quantidade mínima de sanitários acessíveis 

especificados por tipo de edificação e situação. 
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Tabela 5 – Número mínimo de sanitários acessíveis 

Edificação 

de uso 

Situação da 

edificação 

Número mínimo de sanitários acessíveis com entradas 

independentes 

Público A ser construído 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um, para 

cada sexo em cada pavimento, onde houver sanitários 

Existente Um por pavimento, onde houver a legislação obrigar a ter 

sanitários  

Coletivo A ser construído 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um, em 

cada pavimento, onde houver sanitários 

A ser ampliado ou 

reforma 

5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um, em 

cada pavimento acessível, onde houver sanitários 

Existente Uma instalação sanitária, onde houver sanitários 

Privado 

áreas de 

uso comum 

A ser construída 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um, 

onde houver sanitários 

A ser ampliada ou 

reforma 

5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo um por 

bloco 

Existente Um no mínimo 

NOTA As instalações acessíveis que excederem a quantidade de unidades mínimas podem 

localizar-se na área interna dos sanitários. 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Quando realizado o cálculo dos 5% dos sanitários acessíveis e o mesmo for 

superior a uma unidade este deve ser disposto de modo que, seja instalado um em 

cada pavimento e se mesmo assim der mais que um por pavimento, deve-se ser 

dividido entre masculino e feminino (NBR 9050, ABNT, 2015). 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) orienta que dentro de um sanitário acessível, a 

circulação com giro deve ser de 360º. A área de manobra pode utilizar no máximo de 

0,10m sob a bacia sanitária e 0,30m sobre o lavatório, conforme Figura 14. 

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

Figura 14 – Área de transferência e área de 
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O lavatório instalado não deve ter coluna, coluna suspensa ou lavatório sobre 

o tampo, local que não cause interferência ao acesso a bacia sanitária, podendo sua 

área de aproximação ser sobreposta á área de manobra (NBR 9050, ABNT, 2015). 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) determina que o lavatório deve assegurar altura 

frontal livre na superfície inferior, e na superfície superior máxima de 0,80m, conforme 

Figura 15.  

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
Conforme a Figura 16, as dimensões a serem praticadas, para que o sanitário 

seja considerado acessível (NBR 9050, ABNT, 2015). 

 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

Figura 15 – Área de aproximação do lavatório 

Figura 16 – Dimensões mínimas banheiros 
acessíveis 
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A NBR 9050 (ABNT, 2015) estabelece que em caso de edificações existentes 

ou reformas, não sendo possível obedecer às medidas mínimas de sanitários, são 

admitidas as medidas mínimas mostradas na Figura 17. 

 

Figura 17 – Dimensões mínimas banheiros acessíveis - reforma 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Bacias e assentos sanitários acessíveis não devem ter abertura frontal. Para a 

correta implantação de bacias sanitárias devem ser previstas áreas de transferência 

lateral, perpendicular e diagonal, assim como demonstrado na Figura 18 (NBR 9050, 

ABNT, 2015). 
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Figura 18 – Áreas de transferências para a bacia sanitária 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Bacias e assentos sanitários acessíveis devem estar a uma altura entre 0,43m 

e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o 

assento esta altura deve ser máxima de 0,46m, conforme a Figura 19 (NBR 9050, 

ABNT, 2015). 

 

Figura 19 – Altura da bacia – Vista lateral 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
A Figura 20 demonstra a utilização de uma barra de apoio reta fixada ao fundo 

da bacia sanitária e duas retas fixadas a 90º na lateral da mesma, neste caso a bacia 

convencional se encontra próxima a uma parede (NBR 9050, ABNT, 2015). 
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Figura 20 – Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede 

lateral 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

A Figura 21 exemplifica o uso de uma bacia de apoio reta instalada ao fundo e 

duas retas fixadas a 90º na lateral, quando a bacia suspensa está próxima a uma 

parede (NBR 9050, ABNT, 2015). 
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Figura 21 – Bacia suspensa com barras de apoio ao fundo e a 90º na parede lateral 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

A Figura 22 demonstra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas 

retas fixadas a 90º ao lado, neste caso a bacia com a caixa acoplada está próxima de 

uma parede (NBR 9050, ABNT, 2015). 
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Figura 22 – Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na 
parede lateral 

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015) as barras de apoio para os lavatórios 

podem ser horizontais e verticais. Quando fixadas devem possuir uma barra de cada 

lado, conforme Figura 23 e garantir as seguintes condições: 

 

a) Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de 

no mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;    

b) Ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até 

o eixo da barra para permitir o alcance;   

c) Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda 

frontal do lavatório até o eixo da torneira;   
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d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, 

medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando 

a altura do lavatório;   

e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com 

comprimento mínimo de 0,40 m;   

f) Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da 

barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o 

alcance. 
 

Figura 23 – Barra de apoio no lavatório – Vista superior 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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A válvula de descarga deve estrar a uma altura de no máximo 1,00m de altura 

para seu acionamento, deve ser de preferência acionada por meio de sensores 

eletrônicos. Conforme Figura 24. Em caso de impossibilidade de uso da válvula de 

descarga, recomenda-se que seja colocada caixa de descarga embutida (NBR 9050, 

ABNT, 2015). 
 

Figura 24 – Altura máxima de acionamento da válvula de descarga 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 

 
2.1.7 Piso Tátil 

 

Textura e cor de alto contraste são as principais características para se 

identificar o piso tátil em comparação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta 

ou uma rota acessível, sendo assim uma orientação, principalmente, às pessoas com 

deficiência visual ou baixa visão” (NBR 9050, ABNT, 2015, p.05).  

Segundo a NBR 16537 (ABNT, 2016) a sinalização tátil no piso engloba a 

sinalização de alerta e a sinalização direcional, respectivamente, para a realização de 

quatro funções essenciais: 

 

a) Função identificação de perigos (sinalização tátil alerta): informar sobre a 

existência de desníveis ou outras situações de risco permanente; 

b) Função condução (sinalização tátil direcional): orientar o sentido do 

deslocamento seguro; 

c) Função mudança de direção (sinalização tátil alerta): informar as mudanças de 

direção ou opções de percursos; 
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d) Função marcação de atividade (sinalização tátil direcional ou alerta): orientar o 

posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou serviços. 

 

2.1.7.1 Piso tátil de alerta 

 

O piso tátil de alerta deverá ser utilizado para sinalizar situações que ocasionem 

riscos de segurança permanente aos pedestres ou desníveis na faixa de circulação, 

devendo ser instalado sempre perpendicularmente ao sentido de fluxo 

(ACESSIBILIDADE CARTILHA DE ORIENTAÇÃO, 2017). 

De acordo com a NBR 16537 (ABNT, 2016) o piso de alerta tátil deve atender 

os seguintes quesitos gerais: 

 

a) Ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição 

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em 

áreas internas como externas; 

b) Ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, conforme 5.2 a 5.6, para 

ser claramente percebida por pessoas com deficiência visual que utilizam a 

técnica de bengala longa; 

c) Ter contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida 

por pessoas com baixa visão, conforme 5.6, devendo ser garantida a cor do 

relevo durante todo o ciclo de vidada edificação/ambiente, tanto em áreas 

internas como externas. 

 

Figura 25 – Piso tátil de alerta - relevo 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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2.1.7.2 Piso tátil direcional 

 

O piso tátil direcional deve ser instalado quando ocorre a ausência ou não existe 

continuidade de linha guia identificável, como por exemplo a linha de caminhamento 

em ambientes tanto internos quanto externos, onde não tenha a necessidade de 

referência em relação ao sentido do deslocamento, ou quando dispuser de caminhos 

preferencias de circulação, desde sua origem até o seu destino, passando pelas áreas 

de interesse, de uso ou serviços (ACESSIBILIDADE CARTILHA DE ORIENTAÇÃO, 

2017). 

A NBR 16537 (ABNT, 2016) designa que a sinalização tátil direcional, quando 

utilizada deve atender os seguintes requisitos gerais:  

 

a) Ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição 

antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em 

áreas internas como em externas; 

b) Ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, para ser claramente 

percebida por pessoas com deficiência visual que utilizam bengala longa; 

c) Ter luminância contrastante em relação ao piso adjacente, para ser percebida 

por pessoas com baixa visão, devendo ser garantida a cor do relevo durante 

todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em áreas internas como em 

externas. 

 

Figura 26 – Piso tátil direcional – relevo 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015) 
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2.1.8 Rotas Acessíveis 

 

Rota acessível é conceituada como um percurso livre de qualquer obstáculo do 

seu início ao seu fim (origem e destino) é uma continuidade e abrange as medidas de 

acessibilidade (NÚCLEO DE PESQUISA, ENSINO E PROJETO SOBRE 

ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL, 2015). 

 Para que uma rota acessível seja definida é imprescindível que sejam 

consideradas características de piso, largura e extensão dos corredores e passagens, 

desníveis e área de manobra próxima a portas, além de outros elementos construtivos 

que possam ocasionar obstáculos à mobilidade das pessoas (COMISSÃO DE 

ACESSIBILIDADE DO CREA-SC, 2018). 

A rota acessível tem sido considerada um fator importantíssimo para determinar 

se um espaço é inclusivo ou não (NÚCLEO DE PESQUISA, ENSINO E PROJETO 

SOBRE ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL, 2015). 

 

2.2  METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Por meio do embasamento obtido através do referencial teórico elaborado 

neste trabalho, e após identificação do local a ser estudo e método a desenvolvido 

para tal, temos nossa metodologia a seguir. 

 

2.2.1 Idealização da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada por meio da identificação do local onde será a realizada 

a checagem, tendo em vista a sua grande importância e procura rotineira pelos 

munícipes, pois ali localizado o centro administrativo da cidade de Caçador-SC, a 

mesma deve ser acessível a todos os habitantes da cidade ou visitantes, sendo eles 

portadores ou não de deficiência, sendo está a principal motivação da escolha para a 

realização do estudo de caso na referida edificação. 

Durante o trabalho foi realizada as medições e análises na Prefeitura Municipal 

de Caçador, que está localizada no entroncamento da Avenida Santa Catarina com a 

Rua 7 de Setembro, no centro de Caçador, com área total de 2.240,50 m² 

aproximadamente, divididos entre dois pavimentos e mais uma sala no subsolo. 
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Figura 27 – Localização da Prefeitura Municipal de Caçador            

 
Fonte: O próprio autor  

 
Figura 28 – Fachada da Prefeitura Municipal de Caçador 

 
Fonte: Acervo municipal (1964) 
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Figura 29 - Fachada da Prefeitura Municipal de Caçador 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2 Verificação do Projeto Arquitetônico  

 

Para a verificação de projeto foi realizada a confrontação da planta baixa 

projetada com a que foi executada, já considerando que ocorreu uma ampliação na 

edificação, sendo assim, o projeto existente encontra-se desatualizado em relação ao 

executado. 

Conforme o Anexo A, o projeto arquitetônico representado serve como base 

para as averiguações das medidas e itens necessários para que a edificação se torne 

acessível, sendo assim se fez necessária a utilização de instrumentos de medições 

lineares, angulares e se necessário até mesmo o nível de bolha. 

 

2.2.3 Elaboração da Lista de Checagem 

 

Outra forma de verificação que utilizamos na verificação da acessibilidade 

foram quatro listas de checagem elaboradas com base na NBR 9050 (2015), assim 

tomando os devidos cuidados para que todos os dispositivos sejam verificados de 

forma correta. 

A checagem foi dividida em quatro 4 partes, sendo elas: 
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a) Acesso à edificação: conta com a análise se itens como, a rapa, a escada, tipo 

de piso, identificação da rota acessível, da entrada acessível; 

b) Circulação interna: verificando assim dimensões e situação de corredores 

acessos as salas, acesso aos banheiros, interligação com o segundo 

pavimento e se os mesmos atendem as dimensões mínimas; 

c) Portas: trata da verificação das dimensões das aberturas e das áreas próximas 

as mesmas, quando se trata da circulação; 

d) Banheiros: ao analisar os banheiros foi decidido tomar um cuidado maior, pois 

é um ambiente de uso individual, sendo assim garantir o direito a todos. 

 

 Através destas listas de verificação foi possível ter em mãos um roteiro para 

verificação de acessibilidade na edificação da Prefeitura Municipal de Caçador, sendo 

neste observados os seguintes parâmetros: largura da calçada, condições do piso, 

obstáculos, nivelamento, mobiliário urbano e travessia. 

 

Quadro 1 - Lista de verificação – Acesso à edificação 

 (continua) 

  ACESSO À EDIFICAÇÃO SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 

Pelo menos um dos acessos ao interior da 
edificação, possui comunicação com 
todas as suas dependências e serviços, 
livre de barreiras e de obstáculos? 

        

2 

Em caso de entradas não acessíveis, há 
sinalização informativa, indicativa e 
direcional da localização das entradas 
acessíveis?  

        

3 O piso é antiderrapante?         

4 O piso é regular, estável e não trepidante?         

5 
Possui piso tátil de alerta com largura 
mínima de 0,25m, onde couber? 

        

6 
Possui piso tátil direcional com largura 
mínima de 0,20m, onde couber? 

        

7 
Possui sinalização informativa e direcional 
dos acessos da edificação? 

        

8 
Possui sinalização direcional dos acessos 
da edificação até o balcão de informação? 
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Quadro 1 - Lista de verificação – Acesso à edificação 

 (conclusão) 

 
ACESSO À EDIFICAÇÃO SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

9 Em caso de necessidade de rampas 
para eliminar desníveis existentes, A 
rampa atende à largura mínima de 
1.50m, sendo admissível 1.20m? 

        

10 A rampa atende à inclinação máxima 
de 8,33%? 

        

11 Inclinação transversal máxima de 2% 
interna e 3% em rampa externa? 

        

Fonte: O próprio autor 

  

 

Quadro 2 - Lista de verificação – Circulação Interna 

(continua) 

  CIRCULAÇÃO INTERNA  SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 
A largura dos corredores é de no mínimo 
1,50m? 

        

2 
O piso é antiderrapante, regular, estável 
e não trepidante? 

        

3 
Possui piso tátil de alerta com largura 
mínima de 0,25m, onde couber? 

        

4 
Possui faixa de piso tátil direcional com 
largura mínima de 0,20m, onde couber? 

        

5 
No caso de utilizar capachos, estes 
estão embutidos de forma que não 
ultrapasse 5mm? 

        

6 

Além de escada, existe outra forma de 
acesso para vencer desníveis 
existentes, tais como rampa, elevador 
ou plataforma móvel? 

        

7 
O primeiro e último degrau de cada 
lance atende à distância mínima de 
0.30m da área de circulação? 

        

8 
O piso da escada está entre 0.28m e 
0.32m? 

        

9 
A altura do espelho contempla a 
dimensão entre 0.16m e 0.18m? 

        

10 
O piso dos degraus é antiderrapante e 
estável? 
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Quadro 2 - Lista de verificação – Circulação Interna 

(conclusão) 

 CIRCULAÇÃO INTERNA SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

11 A escada não possui espelho vazado 
se compõe, obrigatoriamente, rota 
acessível? 

        

12 Possui largura mínima de 1.50m, 
sendo admissível 1.20m? 

        

13 Possui patamar com, no mínimo, a 
mesma largura da escada, quando na 
mudança de direção ou a cada 3.20m 
de altura? 

        

14 Possui faixa de piso tátil no início e 
término da escada, com largura de 
0,25m a 0,60m? 

        

15 Possui corrimão contínuo instalado nas 
duas laterais da escada? 

        

16 O corrimão atende à altura de 0.92m?         

17 O corrimão possui seção circular entre 
3.0cm e 4.5cm? 

        

18 Possui um espaço livre entre a parede 
e o corrimão de, no mínimo, 4cm? 

        

19 O corrimão prolonga-se 0.30m antes 
do início e após o término da escada? 

        

20 O corrimão possui acabamento 
curvado? 

        

21 Tem corrimão intermediário para 
escadas com largura a partir de 
2.40m? 

        

22 Na ausência de paredes, há guarda-
corpo associado, com altura de 
1.05cm? 

        

23 Possui sinalização visual na borda dos 
degraus? 

        

24 No caso de existirem escadas 
compondo as rotas de fuga, são 
previstas, fora do fluxo de circulação, 
áreas de resgate com espaço 
reservado e demarcado para o 
posicionamento de pessoas em 
cadeira de rodas? 

        

25 No caso de existirem escadas 
compondo as rotas de fuga, estas 
possuem identificação com sinalização 
em material fotoluminescente na porta 
de acesso? 

        

Fonte: O próprio autor 
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Quadro 3 – Lista de verificação – Portas 

 

  PORTAS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 As portas atendem à largura livre 
mínima de 0,80m e altura de 2,10m? 

        

2 As portas com duas folhas, pelo menos 
uma delas possui o vão livre de 0,80m? 

        

3 As portas do tipo vaivém possuem visor 
com largura mínima de 0,20m distando 
entre 0,40m e 0,90m do piso? 

        

4 Portas dispostas de maneira a permitir 
sua completa abertura? 

        

5 Maçanetas tipo alavanca e com altura 
entre 0,90m e 1,10m? 

        

6 Possui largura mínima de 1,50m em 
frente à porta (sentido da abertura)? 

        

7 Possui largura mínima de 1,20m em 
frente à porta (sentido contrário da 
abertura)? 

        

8 As portas de correr possuem trilhos na 
parte superior? Se o trilho for no piso, é 
nivelado com o piso e tem frestas 
máxima de 15mm? 

        

Fonte: O próprio autor 

 

Quadro 4 – Lista de verificação – Banheiros 

 (continua) 

  BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 

Tratando-se de projeto de construção 
de uma edificação de uso público, este 
dispõe de banheiro acessível, para cada 
sexo, em todos os pavimentos, com 
entrada independente dos sanitários 
coletivos? 

        

2 
A edificação possui 5% do total de cada 
peça instalada acessível? 

        

3 

Os banheiros com entrada 
independente possuem, ao lado da 
bacia sanitária e do chuveiro, dispositivo 
de sinalização de emergência? 
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Quadro 4 – Lista de verificação – Banheiros 

(continua) 

 BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

4 Caso possua desnível acima de 5mm, 
existe rampa para eliminar o 
obstáculo? 

        

5 O piso é antiderrapante?         

6 A dimensão mínima do banheiro 
(situação que não inclui chuveiro) 
atende à especificidade da norma 
técnica (1.50m x 1.70m)? 

        

7 A porta possui um vão livre de 
0,80m? 

        

8 O sentido de abertura da porta é para 
fora? 

        

9 Possui barra horizontal com largura 
igual à metade da dimensão da porta, 
afixada na parte interna da porta, 
distando 0,90m do piso acabado? 

        

10 Tratando-se de box para bacia 
sanitária comum, possui distância 
entre o vaso e a porta (quando 
aberta) de, no mínimo, 0,60m? 

        

11 Tratando-se de box para bacia 
sanitária comum, possui porta com 
vão livre mínimo de 0,80m? 

        

12 A bacia sanitária possui área de 
transferência (0,80m x 1,20m) lateral, 
diagonal e perpendicular para a bacia 
sanitária? 

        

13 Tem 0,46m de altura (com assento) 
ou 43cm a 45cm, sem o assento? 

        

14 Se tem sóculo, sua dimensão respeita 
o excedente máximo de 5cm da borda 
da base da bacia sanitária? 

        

15 Possui barras de apoio com 
comprimento mínimo de 80cm, 
fixadas na parede de fundo e na 
lateral da bacia sanitária, distando 
0,75m do piso acabado? 

        

16 A barra de apoio localizada na lateral 
do sanitário dista 0,30m da parede de 
fundo? 

        

17 A barra de apoio afixada na parede 
de fundo dista 0,30m (em direção à 
barra lateral) do eixo da bacia 
sanitária? 
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Quadro 4 – Lista de verificação – Banheiros 

(continua) 

 BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

18 O eixo da bacia sanitária dista 0,40m 
da barra de apoio afixada na lateral 
do sanitário? 

        

19 As barras de apoio possuem seção 
circular entre 3cm e 4,5cm de 
diâmetro? 

        

20 As barras de apoio distam 4cm da 
parede? 

        

21 A válvula de descarga atende à altura 
de 1m? 

        

22 Tratando-se de banheiro acessível, 
há obrigatoriamente lavatório dentro 
do box de modo a não interferir na 
área de transferência para a bacia 
sanitária? 

        

23 Está fixado a uma altura de 0,80m do 
piso e respeitando uma altura livre de 
0,73m (borda inferior)? 

        

24 O sifão e a tubulação estão situados a 
0,25m da face externa frontal e 
possuem dispositivo de proteção do 
tipo coluna suspensa ou similar? 

        

25 O comando da torneira está, no 
máximo, a 0,50m da face externa 
frontal do lavatório? 

        

26 As torneiras são acionadas por 
alavanca, sensor eletrônico ou 
dispositivo equivalente? 

        

27 Possui barra de apoio junto ao 
lavatório afixada na altura do mesmo? 

        

28 Existe área de aproximação frontal 
para PMR (diâmetro de 0.60m) e para 
PCR (0.80m x 1.20m)? 

        

29 Para os modelos suspensos, tem 
altura (na borda frontal) de 0.60m a 
0.65m? 

        

30 Acionamento da descarga, tipo 
alavanca ou automática, com altura 
de 1.00m do seu eixo? 

        

31 Possui barras de apoio com 
afastamento de 0.60m (centralizado 
pelo eixo), comprimento mínimo de 
0.70m, fixadas com altura inferior de 
0.75m? 
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Quadro 4 – Lista de verificação – Banheiros 

(conclusão) 

 
BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

32 Se o espelho tem altura (da borda 
inferior) acima de 0,90m, está 
instalado com inclinação de 10º? 

        

33 A papeleira embutida possui altura 
mínima de 0,50m, e máxima de 
0,60m? 

        

34 A papeleira embutida dista, no 
máximo, 0,15m da borda frontal do 
sanitário? 

        

35 Para os demais tipos, a papeleira está 
alinhada com a borda frontal da bacia 
e o acesso ao papel estar entre 
1.00m a 1,20 m do piso acabado? 

        

36 Os acessórios (cabide, saboneteira, 
toalheiro, porta-objetos) atendem à 
altura entre 0,80m e 1,20m? 

        

Fonte: O próprio autor 

 

2.2.4 Realização da Rota Acessível 

 

A rota acessível é de suma importância para que todas as pessoas, que 

necessitam de auxílio, sejam capazes de se locomover de forma independente dentro 

da Prefeitura Municipal de Caçador-SC. 

Esta rota deve estar locada de forma que todos que a utilizem consigam 

acessar as salas de atendimento ao público, sendo assim, devem estar englobados 

desde a sala do prefeito até a recepção. 

De forma mais ampla, a rota irá iniciar pelo pavimento térreo, proporcionando 

acesso as salas públicas e sanitários deste pavimento, direcionando ao instrumento 

de acesso ao segundo pavimento, podendo ser por meio de elevador, plataforma 

elevatória, rampa ou escadas, seguindo as salas de livre acesso no pavimento 

superior, onde está situada a sala do prefeito, e demais salas públicas e sanitários da 

edificação, seguindo a NBR 9050 (ABNT, 2016). 

Assim, a rota interna foi ser dimensionada de modo que seja futuramente 

interligada com a rota acessível externa, podendo ser abordada posteriormente por 

outros trabalhos. 
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2.3  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Após conclusão da pesquisa, e a elaboração da lista de verificação para que 

os itens analisados garantam parâmetros mínimos para a garantia da acessibilidade 

a todos, assim analisaremos a edificação da Prefeitura Municipal de Caçador. 

Primeira parte analisada foi o acesso a edificação, e qual seu estado, porém 

não fara parte do projeto. 

Segundo passo foi analisar a área de circulação do edifício, onde temos 

corredores largos, escadas, e ausência de rampas ou elevadores. 

Próxima analise foi realizada nas medições das portas, se atende aos requisitos 

mínimos. 

E por último foi analisado os banheiros adaptados para acessibilidade, ponto 

crítico.    

 

2.3.1 Acesso a Edificação  

 

Primeira área a ser analisa, principal acesso a edificação. 

 

a) Situação Atual  

 

As imagens a seguir representam as situações atuais do acesso a edificação. 

 

Figura 30 – Acesso à edificação prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 31 - Acesso à edificação prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 32 - Acesso à edificação prefeitura municipal Caçador-SC 

Fonte: O próprio autor 

 

b) Lista de Verificação 

 

Quadro 5 – Lista de verificação – Acesso à edificação 

(continua) 

  ACESSO À EDIFICAÇÃO SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 

Pelo menos um dos acessos ao interior 
da edificação, possui comunicação com 
todas as suas dependências e serviços, 
livre de barreiras e de obstáculos? 

x       
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Quadro 5 – Lista de verificação – Acesso à edificação 

(conclusão) 

 
ACESSO À EDIFICAÇÃO SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

2 Em caso de entradas não acessíveis, 
há sinalização informativa, indicativa e 
direcional da localização das entradas 
acessíveis?  

    x   

3 O piso é antiderrapante?   x     

4 O piso é regular, estável e não 
trepidante? 

x     Falhas no 
revestimento 

5 Possui piso tátil de alerta com largura 
mínima de 0,25m, onde couber? 

  x     

6 Possui piso tátil direcional com largura 
mínima de 0,20m, onde couber? 

  x     

7 Possui sinalização informativa e 
direcional dos acessos da edificação? 

  x     

8 Possui sinalização direcional dos 
acessos da edificação até o balcão de 
informação? 

  x     

9 Em caso de necessidade de rampas 
para eliminar desníveis existentes, A 
rampa atende à largura mínima de 
1.50m, sendo admissível 1.20m? 

x     1,50 metros 

10 A rampa atende à inclinação máxima 
de 8,33%? 

x       

11 Inclinação transversal máxima de 2% 
interna e 3% em rampa externa? 

    x   

Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2 Circulação Interna  

 

Segunda área a ser analisa, e a circulação interna da edificação sendo ela 

como um todo pois um complementa o próximo setor. 
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a) Situação Atual  

 

As imagens a seguir representam as situações atuais da circulação da 

edificação, neste setor temos, a escada, o local onde será instalado o elevador, que 

no momento da verificação foi repassado que já está sendo preparado para ser 

instalado, e os corredores. 

 

Figura 33 – Circulação interna prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 34 – Circulação interna prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 35 – Circulação interna prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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b) Lista de Verificação 

 

Quadro 6 – Lista de verificação – Circulação Interna 

(continua) 

  CIRCULAÇÃO INTERNA  SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 
A largura dos corredores é de no 
mínimo 1,50m? 

x       

2 
O piso é antiderrapante, regular, estável 
e não trepidante? 

x       

3 
Possui piso tátil de alerta com largura 
mínima de 0,25m, onde couber? 

  x     

4 
Possui faixa de piso tátil direcional com 
largura mínima de 0,20m, onde couber? 

  x     

5 
No caso de utilizar capachos, estes 
estão embutidos de forma que não 
ultrapasse 5mm? 

  x     

6 

Além de escada, existe outra forma de 
acesso para vencer desníveis 
existentes, tais como rampa, elevador 
ou plataforma móvel? 

  x   
Licitado e 
aguardando 
instalação 

7 
O primeiro e último degrau de cada 
lance atende à distância mínima de 
0.30m da área de circulação? 

x       

8 
O piso da escada está entre 0.28m e 
0.32m? 

x       

9 
A altura do espelho contempla a 
dimensão entre 0.16m e 0.18m? 

x       

10 
O piso dos degraus é antiderrapante e 
estável? 

  x     

11 
A escada não possui espelho vazado 
se compõe, obrigatoriamente, rota 
acessível? 

x       

12 
Possui largura mínima de 1.50m, sendo 
admissível 1.20m? 

x       

13 

Possui patamar com, no mínimo, a 
mesma largura da escada, quando na 
mudança de direção ou a cada 3.20m 
de altura? 

x       
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Quadro 6 – Lista de verificação – Circulação Interna 

(conclusão) 

 CIRCULAÇÃO INTERNA SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

14 Possui faixa de piso tátil no início e 
término da escada, com largura de 
0,25m a 0,60m? 

  x     

15 Possui corrimão contínuo instalado 
nas duas laterais da escada? 

  x     

16 O corrimão atende à altura de 
0.92m? 

    x   

17 O corrimão possui seção circular 
entre 3.0cm e 4.5cm? 

    x   

18 Possui um espaço livre entre a 
parede e o corrimão de, no mínimo, 
4cm? 

    x   

19 O corrimão prolonga-se 0.30m antes 
do início e após o término da 
escada? 

    x   

20 O corrimão possui acabamento 
curvado? 

    x   

21 Tem corrimão intermediário para 
escadas com largura a partir de 
2.40m? 

    x   

22 Na ausência de paredes, há guarda-
corpo associado, com altura de 
1.05cm? 

x       

23 Possui sinalização visual na borda 
dos degraus? 

  x     

24 No caso de existirem escadas 
compondo as rotas de fuga, são 
previstas, fora do fluxo de circulação, 
áreas de resgate com espaço 
reservado e demarcado para o 
posicionamento de pessoas em 
cadeira de rodas? 

    x   

25 No caso de existirem escadas 
compondo as rotas de fuga, estas 
possuem identificação com 
sinalização em material 
fotoluminescente na porta de 
acesso? 

    x   

Fonte: O próprio autor 
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2.3.3 Portas   

 

Terceira área a ser analisa, são as portas principais dispositivos, onde a grande 

preocupação com suas dimensões. 

 

a) Situação Atual  

 

As imagens a seguir representam as situações atuais das portas, mesmas que 

de tal forma são de mesmo padrão e mesmas dimensões, quando falamos das 

aberturas de madeira. 

 

Figura 36 – Portas prefeitura municipal Caçador-SC 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 37 – Portas prefeitura municipal Caçador-SC 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 38 – Portas prefeitura municipal Caçador-SC 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 39 – Portas prefeitura municipal Caçador-SC 

Fonte: O próprio autor 
 

b) Lista de Verificação 

 

Quadro 7 – Lista de verificação – Portas 

(continua) 

  PORTAS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 
As portas atendem à largura livre mínima 
de 0,80m e altura de 2,10m? 

    x   

2 
As portas com duas folhas, pelo menos 
uma delas possui o vão livre de 0,80m? 

x       

3 
As portas do tipo vaivém possuem visor 
com largura mínima de 0,20m distando 
entre 0,40m e 0,90m do piso? 

  x     

4 
Portas dispostas de maneira a permitir 
sua completa abertura? 

x       

5 
Maçanetas tipo alavanca e com altura 
entre 0,90m e 1,10m? 

x       

6 
Possui largura mínima de 1,50m em 
frente à porta (sentido da abertura)? 

x       
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Quadro 7 – Lista de verificação – Portas 

 (conclusão) 

 
PORTAS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

7 Possui largura mínima de 1,20m em 
frente à porta (sentido contrário da 
abertura)? 

x       

8 As portas de correr possuem trilhos na 
parte superior? Se o trilho for no piso, é 
nivelado com o piso e tem frestas 
máxima de 15mm? 

    x   

Fonte: O próprio autor 
 

2.3.4 Banheiros  

 

Quarta etapa é a análise dos banheiros acessíveis que são destacados no 

projeto e com sua devida importância. 

 

a) Situação Atual  

 

As imagens a seguir representam as situações atuais dos banheiros quais 

identificamos que estão sendo utilizados como deposito e não com sua principal 

função. 
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Figura 40 – Banheiros prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Figura 41 – Banheiros prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 42 – Banheiros prefeitura municipal Caçador-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

b) Lista de Verificação 

 

Quadro 8 – Lista de verificação – Banheiros 

(continua) 

  BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

1 

Tratando-se de projeto de construção de 
uma edificação de uso público, este 
dispõe de banheiro acessível, para cada 
sexo, em todos os pavimentos, com 
entrada independente dos sanitários 
coletivos? 

  x     

2 
A edificação possui 5% do total de cada 
peça instalada acessível? 

x       

3 

Os banheiros com entrada independente 
possuem, ao lado da bacia sanitária e do 
chuveiro, dispositivo de sinalização de 
emergência? 

  x     

4 
Caso possua desnível acima de 5mm, 
existe rampa para eliminar o obstáculo? 

    x   

5 O piso é antiderrapante?   x     



69 
 

Quadro 8 – Lista de verificação – Banheiros 

 (continua) 

 
BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

6 A dimensão mínima do banheiro 
(situação que não inclui chuveiro) 
atende à especificidade da norma 
técnica (1.50m x 1.70m)? 

x       

7 A porta possui um vão livre de 0,80m?   x   Possui 78cm 

8 O sentido de abertura da porta é para 
fora? 

x       

9 Possui barra horizontal com largura 
igual à metade da dimensão da porta, 
afixada na parte interna da porta, 
distando 0,90m do piso acabado? 

  x     

10 Tratando-se de box para bacia 
sanitária comum, possui distância entre 
o vaso e a porta (quando aberta) de, 
no mínimo, 0,60m? 

x       

11 Tratando-se de box para bacia 
sanitária comum, possui porta com vão 
livre mínimo de 0,80m? 

x       

12 A bacia sanitária possui área de 
transferência (0,80m x 1,20m) lateral, 
diagonal e perpendicular para a bacia 
sanitária? 

x       

13 Tem 0,46m de altura (com assento) ou 
43cm a 45cm, sem o assento? 

  x     

14 Se tem sóculo, sua dimensão respeita 
o excedente máximo de 5cm da borda 
da base da bacia sanitária? 

x       

15 Possui barras de apoio com 
comprimento mínimo de 80cm, fixadas 
na parede de fundo e na lateral da 
bacia sanitária, distando 0,75m do piso 
acabado? 

  x     

16 A barra de apoio localizada na lateral 
do sanitário dista 0,30m da parede de 
fundo? 

  x     

17 A barra de apoio afixada na parede de 
fundo dista 0,30m (em direção à barra 
lateral) do eixo da bacia sanitária? 

  x     

18 O eixo da bacia sanitária dista 0,40m 
da barra de apoio afixada na lateral do 
sanitário? 

  x     
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Quadro 8 – Lista de verificação – Banheiros 

 (continua) 

 
BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

19 As barras de apoio possuem seção 
circular entre 3cm e 4,5cm de 
diâmetro? 

    x   

20 As barras de apoio distam 4cm da 
parede? 

    x   

21 A válvula de descarga atende à altura 
de 1m? 

x       

22 Tratando-se de banheiro acessível, há 
obrigatoriamente lavatório dentro do 
box de modo a não interferir na área de 
transferência para a bacia sanitária? 

    x   

23 Está fixado a uma altura de 0,80m do 
piso e respeitando uma altura livre de 
0,73m (borda inferior)? 

  x     

24 O sifão e a tubulação estão situados a 
0,25m da face externa frontal e 
possuem dispositivo de proteção do 
tipo coluna suspensa ou similar? 

  x     

25 O comando da torneira está, no 
máximo, a 0,50m da face externa 
frontal do lavatório? 

x       

26 As torneiras são acionadas por 
alavanca, sensor eletrônico ou 
dispositivo equivalente? 

x       

27 Possui barra de apoio junto ao 
lavatório afixada na altura do mesmo? 

  x     

28 Existe área de aproximação frontal 
para PMR (diâmetro de 0.60m) e para 
PCR (0.80m x 1.20m)? 

x       

29 Para os modelos suspensos, tem altura 
(na borda frontal) de 0.60m a 0.65m? 

  x     

30 Acionamento da descarga, tipo 
alavanca ou automática, com altura de 
1.00m do seu eixo? 

  x     

31 Possui barras de apoio com 
afastamento de 0.60m (centralizado 
pelo eixo), comprimento mínimo de 
0.70m, fixadas com altura inferior de 
0.75m? 

  x     
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Quadro 8 – Lista de verificação – Banheiros 

 (conclusão) 

 
BANHEIROS SIM NÃO N A OBSERVAÇÃO 

32 Se o espelho tem altura (da borda 
inferior) acima de 0,90m, está instalado 
com inclinação de 10º? 

    x   

33 A papeleira embutida possui altura 
mínima de 0,50m, e máxima de 
0,60m? 

x       

34 A papeleira embutida dista, no máximo, 
0,15m da borda frontal do sanitário? 

    x   

35 Para os demais tipos, a papeleira está 
alinhada com a borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel estar entre 1.00m a 
1,20 m do piso acabado? 

x       

36 Os acessórios (cabide, saboneteira, 
toalheiro, porta-objetos) atendem à 
altura entre 0,80m e 1,20m? 

  x     

Fonte: O próprio autor 

 

2.3.5 Projeto Rota Acessível  

 

Após a finalização das verificações, se deu início ao projeto de acessibilidade 

voltado a rota acessível como principal mudança no visual e na funcionalidade da 

edificação, tomando cuidado para deixar todos as salas, com maior procura do 

público, conectadas a rota, sendo assim os banheiros, sala do prefeito, o próprio 

IPPUC, saladas dos secretários, auditório, protocolo, compras e o RH. 

Sendo dessuma importância que pessoas portadoras de necessidades 

especiais tenham direito a sua autonomia, um cuidado especial foi tomado em relação 

aos banheiros acessíveis, tendo em vista sua importância, nos banheiros foi proposto 

em projeto a alteração de uma parede a trazendo mais próxima ao corredor o tornando 

maior e assim levando a pia para o interior do banheiro já que percebemos que a 

mesma não atende os requisitos de acessibilidade, instalando também as barras 

conforme determina a NBR 9050, e a instalação da botoeira de emergência, alterando 

também a bacia sanitária para caixa acoplada sendo mais fácil sua eventual 

manutenção. 

Partindo para a circulação interna da edificação encontramos um sério 

problema quando se trata do acesso ao primeiro andar, qual somente existem 
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escadas, com o decorrer do projeto houve licitação do elevador o qual já esta em faze 

de produção para sua futura e breve instalação. 

Um ponto crítico em nosso projeto e a questão das portas da nossa edificação 

na qual temos um tipo que é de madeira, e com maior quantidade encontrada no 

prédio, e as mesmas não atendem as dimensões mínimas quanto a sua largura, onde 

deveríamos ter 80 cm de vão livre, encontramos apenas 78 cm de vão livre. 

Tendo assim recomendasse a troca das aberturas para que atendam aos 

requisitos mínimos. 

Para finalizar, o projeto encontrasse em duas pranchas dividido entre 

pavimento térreo e primeiro andar, os banheiros acessíveis tem as mesmas 

dimensões e ambos devem receber melhorias, a instalação dos pisos táteis direcional 

e de alerta devem levar em consideração o projeto elaborado atentando as sua 

intersecções e mudanças de direções, e de cor contrastante indicasse a cor amarela. 

O projeto encontrasse nos apêndices A e B ao final deste trabalho. 
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3. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho possibilitou entender o 

que é deficiência física e qual parte da nossa população é afetada por esta condição 

e a grande necessidade de se tornar os ambientes acessíveis a todos. 

A acessibilidade é um direito de todos assegurado por lei e padronizado por 

normas, das quais os engenheiros civis são responsáveis por elaborar projetos que 

atendam essas normas, assim sendo existe cada vez mais procura por especialização 

por parte desta classe para que ocorra o atendimento destas necessidades em 

edificações. 

O projeto de acessibilidade tem sido exigido tanto para novas edificações 

quanto para as edificações já existentes, sendo assim, a norma traz duas situações, 

sabendo das limitações destas instalações mais antigas ela é mais flexível do que 

para novos projetos, quanto a fiscalização fica a encargo da prefeitura, e é realizada 

para a emissão de alvará de funcionamento.   

Por meio destas informações surge a pergunta de como está a acessibilidade 

no edifício ocupado pela Prefeitura Municipal de Caçador-SC, seguindo ao princípio 

de que todos têm o direito a acessibilidade, foi elaborada uma lista de checagem que 

em conjunto com o projeto existente, são ferramentas utilizadas para averiguações no 

que se trata das condições mínimas de acessibilidade, já existentes na edificação, e 

das medidas que ainda não atendem a norma. 

Contudo, para esta elaboração deste trabalho também conversado com os 

engenheiros civis responsáveis pela prefeitura, sendo assim pelo conhecimento que 

já possuem da edificação agregaram muito valor ao trabalho. A literatura focada em 

acessibilidade igualmente possui grande importância na realização do trabalho. 

Após todos os levantamento realizados as devidas conclusões retiradas para a 

elaboração do nosso projeto, vemos a dificuldade da qual nossos deficientes tende 

passar muitas vezes, e com este trabalho finalizado buscamos facilitar o que já e difícil 

muitas vezes, sendo assim com o devido trabalho realizado depois de inúmeros 

esboços e tentativas, conseguimos definir o melhor traçado e o melhor modelo para 

nossa rota acessível, assim tornando a edificação da Prefeitura Municipal de Caçador 

mais funcional.  
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ANEXO A – PLANTA BAIXA  
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APÊNDICE A – PLANTA BAIXA DE ACESSÍVEL PAVIMENTO TÉRREO 
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APÊNDICE B – PLANTA BAIXA DE ACESSÍVEL PRIMEIRO ANDAR   
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