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“Quando o contato entre o objeto, a arquitetura e os 

usuários apresenta um ponto de atrito, então o projetista 

cometeu um erro. Pelo contrário, se as pessoas em 

contato com o meio em que se desenvolvem vivenciam 

uma maior segurança, confiança, conforto, ou 

simplesmente se sentem mais felizes, então o projetista 

teria êxito em sua incumbência.”  

 

(Arquiteto Henry Dreyfuss) 



RESUMO 

 

Este trabalho aborda a questão da acessibilidade física nos ambientes de trabalho. Coloca a 

questão da acessibilidade espacial como fator determinante para a garantia de segurança, boa 

qualidade de saúde ocupacional, conforto e independência aos funcionários e trabalhadores 

bem como aos visitantes e qualquer outra pessoa no local de trabalho. O trabalho envolve 

pesquisa teórica e de campo. A pesquisa teórica desenvolveu-se através da revisão literária 

sobre a conceituação de deficiência física e mobilidade reduzida, acessibilidade, desenho 

universal, ergonomia, segurança do trabalho, segregação social, ética e cidadania.  A pesquisa 

de campo foi realizada em um edifício de uso público a partir da avaliação técnica da 

acessibilidade do edifício, cuja proposta foi comparar as exigências normatizadas com a 

situação encontrada num ambiente real. Discute a importância do cumprimento da lei e do 

atendimento às normas vigentes. Coloca a questão da acessibilidade como fator essencial para 

a garantia do exercício dos direitos constitucionais às pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida.                

 Palavras-chave: Acessibilidade. Pessoas com deficiência. Desenho universal. Segurança do 

trabalho. Inclusão Social. Edifício Público. 

  



ABSTRACT 

 

This work addresses the issue of physical accessibility in the workplace. Raises the question 

of accessibility as a determining factor in ensuring security, good quality occupational health, 

comfort and independence to the staff and workers and visitors and anyone else in the 

workplace. It involves research and theoretical field. The theoretical research developed 

through the literary revision on the conceptualization of physical deficiency and reduced 

mobility, accessibility, universal design, ergonomy, work safety, social segregation, ethics 

and citizenship. The field research was conducted in a building for public use from the 

technical evaluation of accessibility of the building, whose purpose was to compare the 

legislated requirements with the situation found in a real environment. Discusses the 

importance of following the law and attending the standards. Raises the issue of accessibility 

as a key factor to guarantee the exercise of constitutional rights to people with disabilities or 

reduced mobility. 

Key-words: Accessibility. People with disabilities. Universal Design. Work safety.Social 

Inclusion. Public Buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A promoção da acessibilidade espacial constitui um elemento fundamental na 

qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para a garantia do exercício dos 

direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática, relacionados 

nos Artigos 5º e 6º da Constituição Federal do Brasil. 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho [...]. 

(BRASIL, 1988, não paginado). 

O Brasil possui uma legislação bastante avançada sobre a questão da 

acessibilidade.  A Lei 10.098, sancionada em dezembro de 2000, que trata das normas, 

critérios, planejamentos e dá outras providências para a promoção da acessibilidade às 

pessoas com deficiência, representa uma grande evolução na forma de tratar as pessoas com 

deficiência e traz no seu Capítulo IV, intitulado Da acessibilidade nos edifícios públicos ou 

de uso coletivo, a obrigação para que as novas construções, bem como reformas ou 

ampliações das construções já existentes disponibilizem seus espaços de forma acessível às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Edificações de uso público, segundo o Decreto Federal nº 5.296/04, são 

aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por 

empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. 

Para Cambiagui (2007), mais importante que a definição de edifício público é o 

fato de que esse tipo de edificação é aberto ao público e recebe pessoas das mais variadas 

características físicas e intelectuais e, por conseguinte, tais construções devem ser plenamente 

acessíveis.  

Não se pode perder de vista que qualquer pessoa qualificada, 

independentemente de suas capacidades físicas e sensoriais, pode candidatar-

se a um emprego no local, o que torna fundamental que todas as áreas do 

edifício sejam acessíveis, e não apenas aquelas destinadas ao público 

visitante. (CAMBIAGUI, 2007, p.165). 

 

Conforme o disposto no Decreto Federal nº 5.296/04, que regulamentou a Lei 

10.098/00, acessibilidade é a condição oferecida às pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida para a utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte, dos sistemas e meios de comunicação, com segurança 

e autonomia, total ou assistida. (BRASIL, 2004). 



O conceito de acessibilidade passa pelo exercício de cidadania segundo o qual 

todos os indivíduos têm direitos assegurados por lei que devem ser respeitados. No entanto, 

muitos desses direitos não são cumpridos devido à acessibilidade inadequada de edifícios, do 

espaço urbano da cidade, dos meios de transportes, entre outros. 

As barreiras físicas nas edificações e no espaço urbano construído são muitas 

vezes decorrentes de falhas na concepção dos projetos ou da execução da obra. Os acréscimos 

de área construída, as adaptações executadas ao longo do tempo e até mesmo a alteração de 

uso das edificações contribuem para tornar os espaços construídos inacessíveis às pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Diante da grande complexidade em que se insere a questão da inclusão das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na sociedade, o presente trabalho terá 

como recorte a questão da acessibilidade espacial destas pessoas às edificações, mais 

precisamente aos ambientes de trabalho. Tratará mais especificamente das pessoas que, por 

um motivo ou outro, estão impedidas ou limitadas em seus movimentos, pois quando não são 

acessíveis os espaços geram a exclusão espacial, e, por conseguinte, a exclusão social desta 

parcela da população.  

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é discutir a questão da acessibilidade espacial obtida 

através dos princípios do Desenho Universal bem como sua relação com a legislação e 

normas vigentes, com enfoque nos locais de trabalho, sendo aqui representados por uma 

edificação de uso público.  

Pretende-se analisar as condições de acessibilidade física às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida em uma edificação de uso público destinada a sede 

de uma subprefeitura do Município de São Paulo e verificar a sua conformidade com a 

legislação federal, estadual e municipal, bem como o atendimento à norma técnica brasileira 

de acessibilidade, a NBR 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que 

disciplinam a questão da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Estudar minuciosamente a norma técnica de acessibilidade NBR 9050 em 

todos os quesitos que afetam o conforto, a segurança e saúde ocupacional de funcionários, 

trabalhadores temporários e visitantes com restrições físicas ou com mobilidade reduzida, 

examinar detalhadamente o espaço físico da edificação escolhida como objeto de estudo e 



elaborar um diagnóstico e com base nele estabelecer recomendações e intervenções para a 

edificação estudada, além de evidenciar os acertos identificados e apontar diretrizes para 

futuros projetos de novas edificações. 

1.2 JUSTIFIVATIVA 

A acessibilidade física das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às 

edificações e ao espaço urbano é uma questão fundamental para a sua inserção na sociedade.  

A escolha de uma edificação de uso público para servir como objeto de estudo 

de campo neste trabalho, baseou-se fundamentalmente na importância social desempenhada 

na sociedade por este tipo de edificação. 

O tema pesquisado tem relevância acadêmica e social, uma vez que o debate de 

idéias acerca da inclusão social das pessoas com deficiência nos espaços de uso comum das 

cidades é amplo. Neste sentido, Gabriely (2007, p.33) ressalta que “[...] uma das 

características que torna importante esta discussão, é o fato de que são diversas áreas do 

conhecimento que debatem e discutem propostas, legislação e aspectos de cidadania para a 

inclusão social de pessoas com deficiência nos diversos segmentos sociais.” 

Através da análise comparativa das normas técnicas de acessibilidade com as 

condições encontradas em uma edificação de uso público, pretende-se colocar em evidência 

aos administradores públicos, à sociedade interessada ou envolvida no tema e às próprias 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a importância e o direito dos cidadãos 

que possuem restrições físicas de poderem trabalhar sem enfrentar as barreiras arquitetônicas 

no local de trabalho. 

A conscientização dos representantes do Poder Público acerca da relevância da 

matéria em questão é imprescindível para que recursos públicos sejam satisfatoriamente 

utilizados tendo em vista a eliminação de qualquer tipo de barreira ou entrave à acessibilidade 

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, garantindo-se, desta forma, 

condições de inclusão destas pessoas no mercado de trabalho.  

1.3 METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados foram estruturados em 03 (três) etapas, sendo a 

primeira etapa a revisão teórica na qual foram utilizadas referências que abordam os conceitos 

de deficiências e, mais aprofundadamente, de deficiência física. Em relação à acessibilidade 



foi dado enfoque à literatura que aborda a questão das barreiras físicas existente nas 

edificações e espaços construídos, além da questão da inclusão social das pessoas com 

deficiências ou mobilidade reduzida através de sua inserção no mercado de trabalho. Para a 

sustentação argumentativa foi feita pesquisa em documentos legislativos brasileiros, além de 

consultas a documentos legais internacionais. 

A segunda etapa, constituída da pesquisa de campo qualitativa baseou-se no 

conceito de avaliação pós-ocupação da edificação objeto de estudo. A Avaliação Pós-

Ocupação (APO) é definida como um conjunto de métodos e técnicas para avaliação de 

desempenho de ambientes construídos em uso do ponto de vista tanto de especialistas como 

de seus usuários. (CAMBIAGUI, 2007).  

Para a avaliação técnica da acessibilidade do edifício estudado optou-se pela 

realização de vistorias técnicas, medições de dimensões e de aspectos de uso de equipamentos 

e mobiliário, análise das condições externas da edificação relativas ao acesso e documentação 

por meio de fotografias, com a devida autorização de uso de dados e imagens no Anexo 1. 

Na terceira etapa do trabalho, a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo 

fez-se uma comparação com os itens especificados pela norma técnica ABNT NBR 9050 e 

pela legislação específica sobre o assunto, chegando-se a um diagnóstico do edifício estudado, 

e com base nele estabelecer recomendações e intervenções, além de evidenciar os acertos 

identificados e apontar diretrizes para futuros projetos. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Na introdução apresentam-se as justificativas e a relevância da realização deste 

trabalho, bem como os objetivos e a descrição da metodologia utilizada para alcançá-los. São 

expostos alguns conceitos e definições que serão utilizados neste estudo além da breve 

exposição do arcabouço legal que regulamenta a matéria em questão. 

O capítulo 2 destina-se ao referencial teórico, o qual compreende o estudo dos 

conceitos, definições e parâmetros técnicos acerca da matéria em questão. 

Já no capítulo 3 é exposta a pesquisa de campo, com a descrição da edificação 

objeto de estudo, apresentação dos resultados obtidos na avaliação técnica da edificação e 

proposição de intervenções, recomendações e exposição dos acertos obtidos, documentado 

através de fotografias. 

Finalmente, no capítulo 4, é realizada a conclusão da monografia.  



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A questão da acessibilidade física às edificações e espaços urbanos deve 

contemplar um conceito primordial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência ou com dificuldades de locomoção: o conceito do Desenho Universal. 

2.1 DESENHO UNIVERSAL 

Para o entendimento da aplicabilidade do Desenho Universal na questão da 

acessibilidade torna-se fundamental conhecer o histórico e a evolução de seu conceito. 

 

2.1.1  Histórico e Conceitos 

 

O conceito de desenho universal, inicialmente chamado de desenho livre de 

barreiras, por se voltar à eliminação de barreiras arquitetônicas nos projetos em geral, foi 

criado, em 1963, por uma comissão reunida em Washington que tinha como objetivo discutir 

desenhos de equipamentos, edifícios e áreas urbanas adequados à utilização por pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Os esforços desta comissão resultaram no 

desenvolvimento de diretrizes para a acessibilidade com a criação de leis, normas e 

informações para que pessoas com deficiência pudessem utilizar os ambientes de forma 

segura e autônoma. 

A partir dos anos 1970 inicia-se a evolução do conceito do desenho livre de 

barreiras, pensado exclusivamente para pessoas com algum tipo de limitação física ou 

sensorial, por vezes criando locais de segregação, alternativos ou reservados, para um 

conceito mais universal voltado ao projeto de produtos e ambientes mais inclusivos, visando 

atender a todos, indistintamente. 

Somente em 1985, a expressão desenho universal foi usada pela primeira vez, 

nos Estados Unidos, por Ron Mace, arquiteto que articulou e influenciou a mudança de 

paradigmas dos projetos de arquitetura e design, segundo o qual o desenho universal aplicado 

a um projeto consiste na criação de ambientes e produtos que possam ser usados por todas as 

pessoas, na sua máxima extensão possível (CAMBIAGUI, 2007). 

Porém, pode ser dito que as origens do Desenho Universal remontam ao 

período da II Guerra Mundial quando centenas de milhares de veteranos dos Estados Unidos 

retornaram dos campos de batalha e necessitavam de reabilitação e de educação especial para 



retomarem suas vidas, o que resultou na criação dos primeiros centros de reabilitação 

existentes nas universidades, com a adaptação de seus ambientes às pessoas com cadeiras de 

rodas e a pessoas com outras deficiências ou mobilidade reduzida. (PREISER, 2010). 

Neste sentido, Magalhães (2010) ressalta que a maior consideração dada aos 

mutilados a partir de grandes conflagrações do século XX, especialmente a Segunda Guerra 

Mundial e a Guerra do Vietnã, chamou a atenção pública para o antigo problema de pessoas 

com deficiências locomotoras e sensoriais, originadas ou não em conflitos armados e para o 

fato de merecerem de forma plena os direitos humanos assegurados para os demais.  

No Brasil, segundo Carletto e Cambiagui (2008), o debate sobre o desenho 

universal iniciou-se de forma tímida em 1980, com o objetivo de conscientizar profissionais 

da área de construção sobre a importância de eliminar as barreiras arquitetônicas impostas às 

pessoas com deficiência. Logo depois, o ano de 1981 foi declarado o Ano Internacional de 

Atenção às Pessoas com Deficiência e a repercussão dessa discussão mundial aqui no Brasil 

enriqueceu o debate sobre o tema, fortalecendo, dessa forma, o que na época denominava-se 

Eliminação de Barreiras Arquitetônicas às Pessoas Portadoras de Deficiência.  

Em 1985, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou a 

primeira norma técnica relativa à acessibilidade, a NBR 9050, intitulada Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. No ano de 1994, na ocasião da 

redação do texto final de sua primeira revisão, foi realizado, no Rio de Janeiro o IV Seminário 

Ibero-Americano de Acessibilidade ao meio físico, no qual é apresentado pelo arquiteto 

americano Edward Steinfeld o conceito de Desenho Universal, que foi imediatamente 

incorporado ao texto da NBR 9050:1994. (PRADO et al. , 2010). 

De acordo com Carletto e Cambiagui (2008) para se fazer cumprir o Desenho 

Universal no Brasil foi necessária a criação de normas, para assegurar as especificações 

técnicas necessárias, e leis, para obrigar o poder público e os cidadãos a seguirem essas 

especificações. Finalmente, em dezembro de 2004, a publicação do Decreto Federal nº 5.296, 

deu ao Desenho Universal a força de lei.  

O Decreto Federal nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 define Desenho 

Universal:  

A 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. 

(BRASIL, 2004, não paginado). 



Quanto à implementação desta definição, o artigo 10º do referido decreto 

federal determina que 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. 

Já conforme a definição da ABNT NBR 9050, Desenho Universal “é aquele 

que visa atender a maior gama de variações possíveis das características antropométricas e 

sensoriais da população”. (ABNT, 2004, p.3).  

O conceito de desenho universal tem relevância na discussão sobre inclusão 

social, pois, traz a idéia de que todos os ambientes, recursos, produtos, serviços, etc., na 

sociedade, devem ser projetados com vistas à participação, utilização e acesso de todas as 

pessoas indistintamente, sendo, portanto, fator determinante para a democratização dos 

espaços públicos e privados para todos os usuários.  

Neste sentido, a Carta do Rio, resultado de uma conferencia internacional 

denominada Desenhando para o século XXI realizada em dezembro de 2004 na cidade do 

Rio de Janeiro, enfatiza:  

[...] se trabalharmos na construção de um mundo guiado pelos princípios do 

desenho universal e do desenvolvimento inclusivo, este será um mundo 

melhor, mais pacífico, mais habitável, mais equitativo e, inexoravelmente, 

com melhor qualidade de vida. (FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA, 

2008, p.157). 

 

 

2.1.2 Princípios do Desenho Universal  

 

Na década de 1990, um grupo de arquitetos e defensores de uma arquitetura e 

design mais centrados no ser humano e sua diversidade reuniu-se no Center for Universal 

Design, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a fim de estabelecer 

critérios para que edificações, ambientes internos, urbanos e produtos atendessem a um maior 

número de usuários. Esse grupo definiu os sete princípios do Desenho Universal, que 

passaram a ser mundialmente adotados em planejamentos e obras de acessibilidade.  

Os sete princípios frequentemente divulgados como basilares para o desenho 

universal são: equiparação nas possibilidades de uso, flexibilidade no uso, uso simples e 

intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, mínimo esforço físico, dimensionamento 

de espaços para acesso e uso de todos os usuários. 

“Estes princípios constituem idéias guarda-chuva, acompanhados de diretrizes 

e de recomendações para projetos, bastante genéricas e não quantificáveis e apontam a 



direção certa a ser tomada pelo projetista, porém não informam ao projetista o que fazer numa 

situação específica.” (PREISER, 2010, p.23, grifo do autor).  

Para se melhor atingir aos princípios do Desenho Universal, Lopes e Burjato 

(2010), recomenda aos projetistas enfatizar a aplicação da abordagem ergonômica, 

anteriormente relacionada apenas à adequação do trabalho ao ser humano, no 

desenvolvimento de projetos de ambientes como forma de viabilizar sua utilização pelo maior 

número de pessoas.  

 

2.1.3  Desenho Universal e Antropometria 

 

O Desenho Universal engloba situações e padrões distintos, como homens e 

mulheres altos ou baixos, em pé ou sentados, de diferentes idades e habilidades físicas, 

sensoriais e cognitivas, considerando seus limites, acomodando, dessa forma, uma grande 

gama de parâmetros antropométricos. (PRADO et al. , 2010).  

Neste sentido, Cambiagui (2007), ressalta que a arquitetura e o design 

inclusivos têm como de partida os dados antropométricos e considera fundamental a 

compreensão das medidas das várias partes do corpo humano para o cálculo da área 

necessária para o alcance e a possibilidade de manipulação, uso ou acionamento de um objeto.  

Na visão de Prado et al. (2010), o grau de adequação de um projeto ao Desenho 

Universal é proporcional à sua capacidade de atender a esta diversidade humana no 

desenvolvimento de atividades com conforto, segurança e autonomia.  

Porém, ao longo da história, nem sempre esta preocupação com a diversidade 

humana foi colocada em primeiro plano. Os princípios de Vitrúvio, baseados num modelo 

ideal para o ser humano segundo determinado modelo matemático, o homem vitruniano, de 

Leonardo da Vinci, na Renascença, inscrito dentro de duas figuras geométricas elementares: o 

circulo e o quadrado e no século XX, o modulor - sistema de medidas baseado nas proporções 

de um individuo imaginário (inicialmente com 1,75 m e mais tarde com 1,80m de altura), de 

Le Corbusier representavam esforços em busca das proporções ideais do ser humano. Até 

Neufert, que foi pioneiro no estudo de padrões antropométricos, com seu manual tão utilizado 

por todos nós, também de certa forma tipifica ambientes com quais pretende atender ao 

homem tipo. (CAMBIAGUI, 2007).  

A busca por um desenho universal, contrapondo o “homem real” ao “homem 

ideal”, nasceu depois da Revolução Industrial, quando a massificação dos processos 

produtivos, principalmente na área imobiliária, acarretaram um distanciamento entre o 



produto final e as reais necessidades do usuário, que passou a ter de fazer um esforço para se 

adaptar a um ambiente projetado para uma pessoa ideal. (CAMBIAGUI, 2007).  

 

2.1.4  Desenho Acessível e Desenho Universal 

 

O conceito de desenho acessível é diferente do conceito de desenho universal 

na medida em que o primeiro trata de produtos e edifícios específicos para pessoas com 

deficiência, enquanto o segundo tem por objetivo atender a todos, incluindo a população com 

limitações para o desempenho de tarefas e uso dos espaços. (STEINFELD, 1995 apud 

LOPES; BURJATO, 2010). 

De acordo com o Programa Brasil Acessível, desenho acessível é: 

o conceito que busca desenvolver edificações, objetos ou espaços que sejam 

acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida, e em muitos casos adequá-

los a este público específico, produzindo elementos diferenciados. 

(BRASIL,2006,p.26). 

 

Para Lopes e Burjato (2010) o Desenho Universal tende a substituir o Desenho 

Acessível, restrito a projetos destinados exclusivamente a pessoas com deficiência. 

O conceito de desenho universal tem sido utilizado inadequadamente por 

inúmeros profissionais simplesmente como sinônimos de aplicação de normas técnicas para 

tornar projetos acessíveis, segundo a qual são apenas referenciais mínimos para garantir 

funcionalidade, mas não qualidade e conforto e a sua utilização como forma de solucionar 

problemas de acessibilidade sem recorrer ao conceito de desenho universal cria projetos 

pobres e problemas de acessibilidade nas construções. (CAMBIAGUI, 2007). 

Em consonância a esta discussão, Harper (1998 apud CAMISÃO, 2010), já 

dizia que muitos arquitetos, urbanistas e designers comumente equiparam Desenho Universal 

a Acessibilidade, não percebendo que o cumprimento das normas técnicas de acessibilidade é 

apenas o primeiro passo para se buscar alcançar o conceito bem mais amplo de Desenho 

Universal. 

 Cambiagui (2007) expõe ainda que as expressões eliminação de barreiras 

arquitetônicas e acessibilidade ao meio físico são interpretadas por arquitetos e urbanistas 

como sinônimos da criação de soluções ambientais voltadas principalmente para pessoas com 

deficiência. Tais expressões deixam de considerar que elas abarcam a idéia de que os 

ambientes devem ser inteligíveis e utilizáveis por todas as pessoas, completa a autora.  

A acessibilidade dos espaços não deve ser compreendida apenas como um 

conjunto de normas que favorecem as pessoas com deficiência, mas um conjunto de propostas 



destinadas a acolher a todos, inclusive as pessoas com deficiência, indo além do pensamento 

de eliminação de barreiras. Trata-se, portanto, de evitar a necessidade de se desenvolver e 

produzir ambientes ou elementos especiais para atenderem públicos diferentes e sem que 

sejam necessárias adaptações especiais, que fazem com que as edificações se assemelhem a 

uma colcha de retalhos. 

A diferença entre uma edificação com Desenho Universal e uma edificação 

adaptada a pessoas com deficiência está na concepção do projeto.  

Uma edificação adaptada é voltada unicamente para pessoas com deficiência, 

seguindo as regras previstas pela NBR 9050, possuindo, por exemplo, uma série de requisitos 

específicos, tais como: vaso elevado no sanitário, barras no banheiro, porta do sanitário 

abrindo para o lado externo, espaço de 60 cm ao lado externo das portas para sua adequada 

abertura, etc.  

Por outro lado, uma edificação com Desenho Universal pode ser utilizada por 

todas as pessoas, inclusive indivíduos com deficiência e mobilidade reduzida, e permite 

adequações, como por exemplo, com a previsão de paredes preparadas para suportar uma 

eventual instalação de barras ou possibilitar o reposicionamento de divisórias, propiciando a 

ampliação de um dormitório, sem implicações ou comprometimentos estruturais, entre outros 

itens. 

Não se trata simplesmente de incorporar o que os códigos de obras e normas 

técnicas determinam para que os ambientes não sejam discriminatórios e cumpram as regras 

de acessibilidade como se atendessem a uma legislação de exclusão, determinando áreas a que 

alguns podem ou não ter acesso, demarcadas pelo símbolo internacional convencionado, 

constituindo locais diferenciados e alternativos, talvez até mesmo, reforçando o sentimento de 

exclusão ao invés de eliminá-lo. É importante considerar a relevância de se ultrapassar os 

requisitos mínimos estabelecidos nas normas técnicas, com o intuito de introduzir o conceito 

de projetar para todos. (CAMBIAGUI, 2007). 

Tem-se assim, para Guimarães (2008, não paginado) a idéia original defendida 

como design universal:  

A aplicação do conceito de desenho universal enquanto design universal 

pressupõe, então, a eliminação de quaisquer mecanismos que resultem em 

discriminação (entendida como separação e inferiorização) dos usuários 

quanto às suas características físicas, habilidades ou faixa etária.  

 

 Iida (2005), contudo, observa certa inadequação no uso do termo universal 

porque não existe projeto que possa ser utilizado irrestritamente por todos os usuários, sendo 

prudente ressaltar que a universalidade absoluta almejada tem contornos de uma utopia, de 



forma que na prática o desenho universal tem de se contentar em atender a maior parte 

possível da população.  

2.1.5 Adaptabilidade e Sustentabilidade da Edificação 

Projetos baseados nos princípios do desenho universal podem produzir boas 

soluções ambientais, capazes de aumentar a autonomia do usuário, além de permitir que as 

adaptações aconteçam naturalmente, com facilidade e custo reduzido. 

Do ponto de vista da sustentabilidade, Cambiagui (2007, p.81) expõe que “o 

desenho universal implica a satisfação do usuário durante mais tempo, o que ampliará a vida 

útil do produto ou do ambiente construído e reduzirá custo, energia, produção e desperdícios.”  

Para Magalhães, (2010, p.39)  

O desenho universal tem se demonstrado um fator de economia de custos, 

quando comparado às soluções de “remoção de barreiras” e de adaptações- 

sem deixar de lado as questões de apelo formal que provém das 

preocupações do desenho industrial. 

 

Neste sentido, Carli (2010) dispõe que a flexibilidade dos projetos, a partir da 

previsão e da adaptabilidade, pode assegurar a satisfação de maior número de usuários. 

Quanto mais adaptável for a construção, maior será a vida útil do imóvel e , 

conseqüentemente, a qualidade do produto e seu respectivo valor de mercado, completa a 

autora.  

Em consonância a estas disposições, Prado (2001,p.29) expõe 

Hoje, pode-se obter ambientes que atendem às propostas do design 

universal, sem, entretanto, custar mais. O projeto concebido de forma 

adequada às condições de acessibilidade sofrerá um acréscimo de 1% do 

valor da obra; por outro lado, se precisar ser adequado depois de construído, 

esse valor poderá alcançar 25%. 

 

Constata-se, portanto, que a importância da acessibilidade e do desenho 

universal também está relacionada aos aspectos financeiros, pois tende a ser menos custoso 

projetar e construir de forma que pessoas com deficiências físicas ou cognitivas possam 

acessar e utilizar adequadamente os espaços do que realizar posteriormente alterações físicas 

e de infra-estrutura em edificações ou nos espaços abertos. Ressaltem-se, ainda, as limitações 

de ordem técnica, física ou econômica que dificultam as intervenções sem conflitos e 

incompatibilidades. Já em edifícios novos é possível obter uma harmonia entre acessibilidade 

física, desde que o projeto arquitetônico contemple estes aspectos de forma adequada.  



  A análise do custo/beneficio indica de um lado o investimento, ou seja, a 

quantidade de dinheiro necessário para implementar um projeto, representado pelos custos de 

elaboração do projeto, aquisição de máquinas, materiais e equipamentos, treinamento de 

pessoal e queda de produtividade durante o período de implantação. Do outro lado são 

computados os benefícios, ou seja, quanto se vai ganhar com os resultados do projeto, 

devendo ser computados itens como: economia de material, mão de obra e energia, redução 

de acidentes e absenteísmos e aumento da qualidade e produtividade. Em geral, os custos 

costumam incidir a curto-prazo, enquanto os benefícios, ou seja, o retorno dos investimentos 

pode demorar certo tempo. (IIDA, 2005). 

 Além da economia financeira, Iida (2005, p.23) expõe que: 

[...] devem ser ressaltados também os benefícios obtidos pelos fatores 

intangíveis, ou seja, aqueles não quantificáveis em termos monetários, mas 

que nem por isso deixam de ser importantes. São eles: Aumento do moral, 

motivação, conforto e melhorias das comunicações entre os membros da 

equipe.  

 

 

2.2 ERGONOMIA 

 

A ergonomia possui uma intrínseca relação com a acessibilidade e com o 

desenho universal.  Abordaremos, a seguir, o histórico e conceituação dessa ciência e sua 

aplicação à acessibilidade.  

 

2.2.1  Histórico e Conceitos 

 

Existem diversas definições de ergonomia. Todas procuram ressaltar o caráter 

interdisciplinar e o objeto de seu estudo, que é a interação entre o homem e o trabalho, no 

sistema homem-máquina-ambiente. (IIDA, 2005)  

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia a define como  

“o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o 

ambiente, objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma 

integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia 

das atividades humanas”. (IIDA, 2005, p.2). 

 

A ciência da Ergonomia, inicialmente focada no binômio homem-máquina, 

surgiu logo após a II Guerra Mundial, como conseqüência do trabalho interdisciplinar 

realizado por diversos profissionais, tais como engenheiros, fisiologistas e psicólogos, que 

iniciaram o estudo dos fatores que influem no desempenho do sistema produtivo e a procura 

em reduzir as suas conseqüências nocivas sobre o trabalhador com a redução da fadiga, 



estresse, erros e acidentes, proporcionando segurança, satisfação e saúde aos trabalhadores, 

adquirindo o status de uma ciência a partir de 1950, com a fundação da Ergonomic Research 

Society, na Inglaterra.(IIDA, 2005).  

Porém, esta preocupação em adaptar o ambiente natural e objetos ao homem 

sempre esteve presente nos seres humanos desde os tempos remotos. Os homens sempre 

procuraram adaptar a natureza às suas necessidades, modificando-a e criando meios artificiais, 

quando ela não lhe fosse conveniente. Possivelmente essa preocupação tenha surgido com o 

primeiro homem pré-histórico que fabricava armas de pedra lascada, há dois milhões de anos, 

adaptando-as à anatomia de suas mãos. Se na era da produção artesanal a preocupação em 

adaptar as tarefas as necessidades humanas já estava presente, com a revolução industrial, 

ocorrida a partir do século XVIII, esta necessidade se tornou mais evidente devido às 

condições do trabalhador europeu nas fábricas - sujas, escuras, barulhentas e perigosas - com 

jornadas de trabalho excessivas sem períodos de descanso. (IIDA, 2005). 

A partir do final do século XIX, estudos mais sistemáticos sobre o trabalho 

começaram a ser realizados devido a um movimento da administração cientifica surgido nos 

Estados Unidos, conhecido com taylorismo, cujo objetivo era racionalizar a produção 

industrial a partir da produção massificada de produtos. Isso contribuiu para a grande 

hegemonia mundial das indústrias norte-americanas, mas também gerou problemas, pois a 

gerência da fábrica determinava os métodos e os tempos padrões, quase sempre irreais, para a 

execução das tarefas e geralmente não considerava as condições reais de execução do trabalho 

e nem as características individuais do trabalhador. O enfoque taylorista do posto de trabalho 

é baseado nos princípios de economia dos movimentos através do estudo de tempos e 

movimentos. (IIDA, 2005). 

A partir da década de 1960, começaram a surgir novas experiências de 

organização do trabalho, visando diminuir os efeitos nocivos das tarefas altamente repetitivas 

e rigidamente padronizadas, através do enfoque ergonômico do posto de trabalho baseado na 

análise biomecânica da postura e nas interações entre o homem, sistema e ambiente. (IIDA, 

2005).  

2.2.2          Aplicação da Ergonomia à Acessibilidade 

Na abordagem ergonômica da acessibilidade as atividades rotineiras são 

avaliadas de forma técnica e os limites de esforço e alcance, e melhores posicionamentos são 

analisados de maneira semelhante à empregada no projeto de um posto de trabalho. Dessa 



forma, a área de atuação da Ergonomia é ampliada, abrangendo maior número de indivíduos, 

com a inclusão das pessoas com redução de mobilidade e dificuldade de comunicação, 

buscando ampliar a acessibilidade e atender às premissas do Desenho Universal. (LOPES; 

BURJATO, 2010). 

Para Iida (2005), os projetos de edifícios com enfoque ergonômico partem das 

necessidades humanas, das tarefas e das organizações sociais, considerando as principais 

características do organismo humano, o funcionamento dos seus sistemas sensorial e motor, 

além dos seus comportamentos individuais e sociais. Assim, para se chegar à sua 

configuração final, o edifício é projetado de dentro para fora.  

A aproximação entre Ergonomia, Acessibilidade e Desenho Universal, segundo 

Lopes e Burjato (2010), se deve principalmente à evolução dos conceitos de ergonomia, com 

a incorporação de parâmetros que considerem a diversidade humana, com suas variações 

antropométricas e seus diferentes ritmos e habilidades, visando à melhor adequação do 

ambiente às pessoas.   

Dessa forma, a ergonomia, aplicada a acessibilidade, passa a ser entendida 

como o estudo detalhado da relação do homem com seu ambiente em todos os seus aspectos, 

a fim de melhorar as condições de bem-estar e segurança das pessoas e otimizar o 

desempenho geral de um sistema.  

2.2.3          Definição dos Parâmetros Antropométricos 

A abordagem ergonômica, associada aos dados da antropometria, é 

fundamental para a definição dos parâmetros antropométricos e dos indicadores técnicos de 

acessibilidade. Com o objetivo de atender melhor ao maior número de indivíduos, a análise 

ergonômica é considerada na situação mais impeditiva, pois em geral pessoas com 

deficiências físicas têm a força muscular reduzida e menor capacidade para desenvolver 

tarefas e manipular objetos em ações simultâneas. Dessa forma, selecionam-se os dados 

extremos da população e adota-se as dimensões mais restritivas para a execução das tarefas. 

(LOPES; BURJATO, 2010). 

 Neste sentido, Burjato (2004 apud LOPES; BURJATO, 2010, p.70) afirma: 

[...] Graças aos estudos de ergonomia pode-se afirmar que equipamentos que 

atendam a média de usuários não cumprem sua função de inclusão, pois sem 

dúvida deixam de atender confortavelmente à metade das pessoas. A 

abordagem universal implica em atender aos extremos, considerando as 

dificuldades que serão desenvolvidas. 
 



 A NBR 9050 do ano de 2004 determina as dimensões referenciais, 

considerando as medidas entre 5% a 95% da população brasileira, que são os extremos 

correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada. Estas dimensões 

foram definidas para pessoas que se locomovem utilizando uma ou duas bengalas, andador 

com rodas, andador rígido, muletas em geral, apoio de tripé, bengala de rastreamento, cão 

guia, sem órtese (pessoa que se desloca sem o auxílio de instrumentos), com cadeira de rodas 

e padrões que atendem a pessoas obesas (ABNT, 2004).  

A partir desta conceituação, constata-se que as dimensões necessárias para 

circulação e uso dos espaços, incluindo a capacidade de alcance manual e visual, dos usuários 

de cadeira de rodas, de prótese e órteses têm papel importante na definição dos parâmetros 

antropométricos. As cadeiras de rodas possuem papel determinante no dimensionamento de 

vãos, áreas de manobra e outros requisitos essenciais para percorrer um trajeto, para o melhor 

alcance na manipulação dos objetos e para o melhor posicionamento de elementos 

construtivos como barras de apoio, corrimãos e outros equipamentos. A desconsideração 

destes requisitos prejudica as condições de acessibilidade (LOPES; BURJATO, 2010).  

Para Cambiagui (2007), apesar da diversidade humana e das inúmeras formas 

de redução de mobilidade, há consenso em adotar como parâmetro as necessidades dos 

usuários de cadeiras de rodas, em razão de estas serem um tipo de necessidade que requer 

maior espaço nos ambientes para circulação, manobras e transferências e que impõe maior 

limitação de alcance visual e manual.  

2.3 ACESSIBILIDADE 

  Definidos os conceitos de Desenho Universal e Ergonomia, este capítulo 

apresenta a conceituação do termo acessibilidade bem como apresenta os parâmetros 

técnicos definidos na Norma Técnica de Acessibilidade, a NBR 9050. 

2.3.1 Histórico e Conceitos 

 A palavra acessibilidade ao espaço e seus elementos começou a ser usada 

inicialmente no contexto da remoção e ausência de barreiras: as pessoas com deficiência 

demandavam que os ambientes em que exerciam suas atividades fossem acessíveis e , por 

conseguinte, livre de barreiras, denotando, portanto, a possibilidade de usar algum elemento 



do espaço por pessoas em geral, inclusive aquelas com dificuldades sensoriais ou mentais 

(MAGALHÃES, 2010). 

A norma técnica brasileira, ABNT NBR 9050 possui uma definição própria de 

acessibilidade, mantida praticamente inalterada em suas revisões recentes. Conforme 

definição da ABNT NBR 9050, acessibilidade é a “possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.” (ABNT, 2004, p. 2).  

Já o Decreto Federal nº 5.296/04, que regulamentou a Lei 10.098/00, define 

acessibilidade a: 

[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. (BRASIL, 2004, não paginado). 

A NBR 9050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT 

considera acessível “o espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que 

possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas 

com mobilidade reduzida.” (ABNT, 2004, p.2). 

Neste sentido, Kalil e Gelpi (2010) diz que, de forma abrangente, entende-se 

acessibilidade como o direito de ir e vir de todos os cidadãos, inclusive daquelas pessoas com 

deficiências permanentes ou ocasionais, incluindo a todos em todos os momentos e períodos 

de sua vida, quer sejam usuários de cadeira de rodas, pessoas com deficiências visuais ou 

auditivas, gestantes ou idosas. Ressalta também que a acessibilidade converteu-se em desafio 

contemporâneo, exigindo a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas cidades e 

nos edifícios.  

No entanto, muitas vezes este direito de ir e vir nem sempre é cumprido devido 

à existência de barreiras arquitetônicas e sociais.  

As barreiras no espaço urbano construído podem impedir ou dificultar a livre 

mobilidade dos usuários, limitando o conforto e a segurança no uso dos espaços, impedindo a 

orientação e o entendimento do espaço utilizado e a identificação da sinalização que orienta 

os usuários sobre perigos, particularmente para pessoas com limitações auditivas ou visuais. 

(PERITO, 2006). 

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) define como barreira 

arquitetônica, urbanística ou ambiental “qualquer elemento natural, instalado ou edificado que 

impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou equipamento 

urbano” (ABNT, 2004, p.2). 



Já a Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000 define como barreiras: 

“qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança das pessoas (...)”. (BRASIL, 2000, não paginado).  

Referida lei conceitua e exemplifica as barreiras nos transportes, as barreiras 

arquitetônicas e as barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 

público.  

O Decreto Federal nº 5.296, complementa e amplia a definição de barreiras nas 

edificações como sendo “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.” (BRASIL, 2004, não paginado).  

Os edifícios públicos ou privados não-residenciais devem oferecer garantia de 

acesso e rotas acessíveis que permitam a circulação autônoma e segura de todas as pessoas. A 

garantia de acessibilidade às edificações, tal como determinam a ABNT e a legislação, 

depende da eliminação dos obstáculos que impedem a circulação das pessoas no espaço 

chamados barreiras arquitetônicas. Nos ambientes internos, esses obstáculos ocorrem 

principalmente em áreas de acesso e de circulação horizontal e vertical; formas de 

comunicação e sinalização; sanitários, vestiários e mobiliários (telefones, balcões, bebedouros 

etc.). 

2.3.2 Parâmetros Técnicos  

A norma técnica de acessibilidade, ABNT NBR 9050, referenciada em toda a 

legislação brasileira sobre o tema, define os parâmetros técnicos a serem seguidos na 

concepção de projetos e adaptações de edificações e espaços urbanos. 

2.3.2.1 Passeio Público 

O Decreto Federal nº 5.296/04, dispõe que no planejamento e na urbanização 

das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser 

cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Além das exigências dispostas na ABNT NBR 9050, na Cidade de São Paulo, 

as calçadas também devem seguir os parâmetros estabelecidos no Decreto 45.904 de maio de 

2005, que estabelece um novo padrão arquitetônico para as calçadas da cidade, organizando 



os elementos da estrutura urbana e da infra-estrutura, criando as faixas de circulação de 

pedestres, de serviço e de acesso ao lote.  

As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de 

interferências, com uma com largura recomendável de 1,50m, com um mínimo admissível de 

1,20m. Já a faixa de serviço, onde devem ficar alocados os equipamentos urbanos e de infra-

estrutura, vegetação, postes de sinalização, iluminação, lixeiras etc., deve possuir largura 

mínima deve ser de 0,70 m. Por fim, a faixa de acesso é a área limítrofe ao terreno, ou seja, 

espaço que serve de transição da calçada ao imóvel. (SÃO PAULO, 2005). 

2.3.2.2 Acessos 

Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser 

acessíveis, bem como as rotas de interligação às principais funções do edifício. Na adaptação 

de edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no mínimo um acesso, 

vinculado através de rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência, 

quando existirem. Quando existir porta giratória, catraca ou outro dispositivo de segurança de 

ingresso que não seja acessível deve ser prevista junto a este outra entrada que garanta 

condições de acessibilidade. Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e 

direcional da localização das entradas acessíveis. (ABNT, 2004). 

2.3.2.3 Estacionamento 

O Decreto Federal nº 5.296/2004 estabelece que nos estacionamentos externos 

ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, deverão ser reservados, pelo 

menos, dois por cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de 

deficiência física ou visual, devendo ser assegurado, no mínimo, uma vaga localizada 

próximo à entrada principal ou ao elevador. (BRASIL, 2004). 

A NBR 9050:2004 estabelece a obrigatoriedade da existência de uma vaga 

reservada para locais com número total de vagas igual a 100 e 1% de vagas reservadas para 

estacionamento que possuir mais de 100 vagas. Referida norma desobriga a reserva de vaga 

para pessoas com deficiência em estacionamentos com menos de 10 (dez) vagas. Já o Código 

de Obras e Edificações do Município de São Paulo, Lei 11.228/92 e Decreto 32.329/92, 

estabelece a reserva de vagas de 3% para estacionamento coletivo com mais de 10 vagas. 



O percurso entre o estacionamento de veículos e a entrada principal deve 

compor uma rota acessível. Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível entre o 

estacionamento e as entradas acessíveis, devem ser previstas vagas de estacionamento 

exclusivas para pessoas com deficiência, interligadas à entrada através de rota acessível.                    

O número de vagas de estacionamento de veículos no município de São Paulo 

deve ser estipulado segundo o Código de Obras e Edificações, Lei Municipal 11.228/92, com 

a dimensão de 3,50m x 5,50m e devem possuir a sinalização horizontal pintada no piso de 

acordo com o Símbolo Internacional de Acesso-SIA. 

2.3.2.4 Circulação Horizontal 

 A NBR 9050:2004 estabelece como módulo de referência a projeção de 0,80m 

por 1,20m no piso, área ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas.  

O dimensionamento dos corredores deve ser realizado de acordo com o fluxo 

de pessoas, assegurando-se uma faixa livre de barreiras e obstáculos. As larguras mínimas 

para corredores em edificações e equipamentos urbanos são: 0,90 m para corredores de uso 

comum com extensão até 4,00 m; 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 

10,00 m; 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m; 1,50 m para corredores de 

uso público; e dimensão maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme 

aplicação da fórmula apresentada na ABNT NBR 9050:2004. (ABNT, 2004). 

Para o deslocamento de pessoas portadoras de deficiência física ou com 

mobilidade reduzida é necessário prever áreas de rotação e de aproximação, possibilitando 

assim a livre circulação e total utilização do espaço construído. As áreas de rotação são 

espaços necessários para os usuários de cadeiras de rodas efetuarem manobras, já as áreas de 

aproximação são espaços sem obstáculos para que a pessoa que utiliza cadeira de rodas possa 

manobrar, deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliário ou o elemento com autonomia e 

segurança. (CPA,2005). 

2.3.2.5 Circulação Vertical 

Compõem a circulação vertical de uma edificação: escada, elevador, rampa, 

plataforma elevatória e esteiras rolantes. 



2.3.2.5.1 Escadas e degraus em rotas acessíveis 

Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis devem estar vinculados à rampa ou 

a equipamento eletromecânico de transporte vertical. As dimensões dos pisos e espelhos 

devem ser constantes em toda a escada, sendo recomendado para a dimensão do espelho o 

intervalo entre 0,16m e 0,18m. A largura livre mínima recomendada é 1,50 m, sendo o 

mínimo admissível 1,20 m. O primeiro e o último degraus de um lance de escada devem 

distar no mínimo 0,30 m do espaço de circulação adjacente. Desta forma, o cruzamento entre 

as circulações horizontal e vertical não é prejudicado. As escadas devem possuir patamar de 

1,20 m de comprimento no sentido do movimento a cada 3,20m de desnível ou quando 

houver mudança de direção. Devem possuir piso tátil para sinalização, com largura entre 0,25 

e 0,60 m, afastado 0,32 m do limite da mudança do plano e localizado antes do início e após o 

término da escada. O piso tátil servirá como orientação para as pessoas portadoras de 

deficiência visual em sua locomoção (ABNT, 2004). 

2.3.2.5.2 Corrimãos e guarda corpos 

Os corrimãos e guarda-corpos devem ser construídos com materiais rígidos, ser 

firmemente fixados às paredes, oferecer condições seguras de utilização. Devem ser 

instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das rampas e possuir 

largura entre 0,30 m e 0,45 m, sem arestas vivas. Deve ser deixado um espaço livre de no 

mínimo 0,40 cm entre a parede e o corrimão para permitir boa empunhadura e deslizamento, 

sendo preferencialmente de seção circular (ABNT, 2004). 

Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 0,30 m antes do início e 

após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação. Para degraus 

isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso e não devem possuir 

interrupção nos patamares. Nas rampas os corrimãos devem ser instalados em alturas 

associadas de 0,70 m e de 0,92 m, sendo a primeira altura destinada principalmente ao uso de 

pessoas em cadeira de rodas. Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 

2,40 m é necessária a instalação de corrimão intermediário (ABNT,2004). 

 

 

 



2.3.2.5.3 Elevador 

O elevador vertical deve atender integralmente a ABNT NBR 13994/2000, 

referentes à sinalização, dimensionamento e características gerais. Externamente, o elevador 

deve possuir sinalização tátil e visual informando a instrução de uso, indicação da posição de 

embarque e indicação dos pavimentos atendidos, piso tátil de alerta junto à porta e sinalização 

com o Símbolo Internacional de Acesso- SIA, entre outros. (ABNT, 2004). 

2.3.2.5.4 Plataforma elevatória 

As plataformas podem ser utilizadas nos planos vertical ou inclinado. Como 

não é normalizado pela ABNT, o equipamento deve atender as seguintes normas 

internacionais: ISO 9386-1/2000 e ISO 9386-2/2000. (CPA, 2005). 

A plataforma elevatória de percurso vertical aberta deve vencer desníveis de 

até 2,00 m em edificações de uso público ou coletivo e desníveis de até 4,00 m em edificações 

de uso particular. A plataforma elevatória de percurso vertical com caixa enclausurada deve 

vencer desníveis de até 9,00 m em edificações de uso público ou coletivo (ABNT, 2004).  

A plataforma elevatória de percurso inclinado pode ser utilizada em edificações 

de uso público ou coletivo, desde que possua parada programada nos patamares ou pelo 

menos a cada 3,20 m de desnível. Na área de espera para embarque da plataforma elevatória 

de percurso inclinado deve haver sinalização tátil e visual, com o objetivo de informar a 

obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização. A 

sinalização visual deve demarcar a área para espera de embarque e o limite da projeção do 

percurso do equipamento aberto ou em funcionamento (ABNT, 2004). 

2.3.2.5.5 Esteiras rolantes e escadas rolantes 

As esteiras e escadas rolantes devem possuir sinalização visual e tátil 

informando as instruções de uso. Nas esteiras rolantes deve haver a sinalização visual 

informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua 

utilização por pessoas em cadeira de rodas, quando a inclinação for superior a 5%. Nas 

escadas rolantes com plataforma para cadeiras de rodas, deve haver sinalização visual e tátil 

informando as instruções de uso. A sinalização visual deve informar a obrigatoriedade de 



acompanhamento por pessoal habilitado, em caso de uso por pessoa com cadeira de rodas. 

(ABNT, 2004). 

2.3.2.5.6 Rampas  

Conforme definição da NBR 9050 do ano de 2004, rampa é a “[...] inclinação 

da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento. [...] Consideram-se rampas 

aquelas com declividade igual ou superior a 5%” (ABNT NBR 9050, 2004, p.4).  

A inclinação das rampas deve ser calculada e estabelecida de acordo com a 

equação e tabelas apresentadas na ABNT NBR 9050 do ano de 2004, sendo a inclinação 

máxima admitida 8,33%, e sua largura deve ser estabelecida de acordo com o fluxo das 

pessoas. Recomenda-se a largura de 1,50 m e a largura mínima admissível de 1,20 m. Para 

rampa em curva admite-se inclinação máxima de 8,33% e o raio mínimo de 3,00 m medidos 

no perímetro interno à curva (ABNT, 2004).  

Quando não existirem paredes laterais, as rampas devem incorporar guias de 

balizamento com altura mínima de 0,05 m executadas nas projeções dos guarda corpos. 

Conforme definição da NBR 9050 do ano de 2004, guia de balizamento é o “[...] elemento 

edificado ou instalado junto aos limites laterais das superfícies de piso, destinado a definir 

claramente os limites da área de circulação de pedestres, perceptível por pessoas com 

deficiência visual” (ABNT, 2004, p. 3).  

2.3.2.5.7 Desníveis 

Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. 

Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com 

inclinação máxima de 1:2 (50%). Desníveis superiores a 15 mm devem atender aos requisitos 

de rampas e degraus. (ABNT, 2004). 

Os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que eventual 

desnível não exceda 5 mm. Tapetes devem ser evitados em rotas acessíveis. (ABNT, 2004). 

As grelhas e juntas de dilatação devem estar localizadas de preferência fora do 

fluxo principal de circulação. Quando necessárias, devem estar embutidas no piso 

transversalmente à direção do movimento, com vãos máximos de 0,15 m entre grelhas. 

(ABNT, 2004). 



As tampas de caixas de inspeção e de visita devem apresentar-se niveladas com 

o piso. As tampas devem ser firmes, estáveis e antiderrapantes. A eventual textura de sua 

superfície não pode ser similar à dos pisos táteis de alerta ou direcionais (ABNT, 2004). 

2.3.2.6 Portas 

Para a transposição da pessoa utilizando cadeira de rodas as portas, inclusive 

de elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. As 

portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas maçanetas 

devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m em relação ao piso. 

(ABNT, 2004). 

As pessoas que utilizam equipamentos auxiliares no seu deslocamento, tais 

como cadeiras de rodas ou andadores, necessitam ainda de um espaço adicional para a 

abertura da porta chamado área de aproximação frontal à porta.  

2.3.2.7 Sanitários 

O Decreto Federal nº 5.296/04 estabelece em seu artigo 22 que as 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. (BRASIL, 

2004). 

Os sanitários acessíveis devem obedecer aos parâmetros da Norma ABNT 

NBR 9050:2004 no que diz respeito à instalação de bacia, mictório, lavatório, boxe de 

chuveiro, acessórios e barras de apoio, além das áreas de circulação, transferência, 

aproximação e alcance. Devem localizar-se em rotas acessíveis, próximos à circulação 

principal, preferencialmente próximo ou integrados às demais instalações sanitárias, e ser 

devidamente sinalizados.” (ABNT, 2004). 

A quantificação dos sanitários acessíveis é estabelecida no parágrafo 1º do 

Artigo 22 do Decreto Federal 5.296/2004: 

Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados 

ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 

serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em 

cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários 

coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

(BRASIL, 2004, não paginado). 

 



Já a norma NBR 9050:2004 estabelece que: 

Os sanitários e vestiários de uso comum ou uso público devem ter no 

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

uma de cada. Quando houver divisão por sexo, as peças devem ser 

consideradas separadamente para efeito de cálculo” (ABNT,2004,p.64). 

Os boxes para bacia sanitária devem possuir dimensões mínimas de 1,50 m x 

1,70 m e devem garantir áreas para transferência diagonal, lateral e perpendicular, bem como 

área de manobra para rotação de 180º. (ABNT, 2004). 

As bacias sanitárias devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso 

acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve 

ser de no máximo 0,46 m. O acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m, do 

seu eixo ao piso acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos 

automáticos. (ABNT, 2004) 

Os lavatórios devem garantir: área de aproximação para usuários em cadeira de 

rodas, sem o uso de colunas ou gabinetes; dispositivo de proteção para o sifão e a tubulação; 

comandos de torneira tipo monocomando, alavanca ou célula fotoelétrica; barras de apoio, 

espelhos em posição vertical a uma altura de no máximo 0,90 m ou quando inclinado a 10° a 

uma altura máxima de 1,10 do piso acabado (CPA, 2005). 

2.3.2.8 Mobiliário interno 

É imprescindível que o mobiliário interno de uma edificação de uso público 

seja acessível a todas as pessoas. Neste sentido, o Decreto Federal nº 5.296/04, dispõe: 

Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as 

empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras 

deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. O tratamento diferenciado inclui, 

dentre outros: 

II Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme 

estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. (BRASIL, 

2004, não paginado). 

 

2.3.2.8.1 Balcões de atendimento 

Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de 

uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento 



às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT. (BRASIL, 2004). 

Os balcões de atendimento ao público acessíveis às pessoas com cadeira de 

rodas devem estar localizados dentro de uma rota acessível, estar posicionados de modo que 

possibilitem a manobra e as aproximações frontal e lateral e possuir formato que permita os 

alcances manual e visual dos usuários e atendentes. Devem garantir altura máxima de 0,90m 

na face superior e altura livre inferior mínima de 0,73m e área de aproximação frontal de, pelo 

menos, uma cadeira de rodas, com 0,90 m de largura e 0,30 m de profundidade livre sob o 

balcão. (CPA, 2005). 

2.3.2.8.2 Bebedouros 

Deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por pavimento, 

respeitando o mínimo de um, e eles devem estar localizados em rotas acessíveis. O bebedouro 

acessível deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e conter dispositivos 

de acionamento do tipo alavanca a uma altura de 0,80m, permitindo a operação manual. Deve 

ser garantido um módulo de referência para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo 

avançar sob o bebedouro até no máximo 0,50. (ABNT, 2004). 

2.3.2.8.3 Telefones 

Em espaços externos, pelo menos 5% dos telefones, com no mínimo um do 

total de telefones, devem ser acessíveis para pessoa com cadeira de rodas. Quando houver 

instalação de conjuntos de telefones, o telefone acessível deve estar localizado junto a eles. A 

parte operacional superior do telefone acessível para pessoa com cadeira de rodas deve estar à 

altura de no máximo 1, 20 m. (ABNT, 2004). 

2.3.2.8.4 Outros 

As mesas devem possuir 5% das unidades para refeições ou trabalho acessíveis 

ao usuário de cadeira de rodas; devem estar localizadas junto a rotas acessíveis; devem 

possuir área de aproximação frontal e deve haver largura mínima de 0,90 m entre as mesas 

para circulação (CPA, 2005).  



2.3.2.9 Símbolo Internacional de Acesso 

O símbolo internacional de acesso, o conhecido logotipo de pessoa em cadeira 

de rodas, tem por finalidade indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, 

edificações, mobiliários e equipamentos que permitem a utilização por pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. A aplicação deve ser feita em local visível ao público, 

sendo utilizada principalmente nos seguintes locais acessíveis: entradas; áreas e vagas de 

estacionamento de veículos; embarque e desembarque; sanitários; áreas de assistência para 

resgate, refúgio, saídas de emergência; áreas reservadas para cadeira de rodas; equipamentos 

de uso exclusivos para uso de pessoas com deficiência (ABNT, 2004). 

2.4 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA 

A forma de encarar a deficiência e o termo utilizado para designar a pessoa 

com deficiência evoluiu ao longo da história, refletindo o contexto histórico de cada período,  

2.4.1 Histórico e Termos Utilizados 

O modo de encarar a deficiência está intimamente relacionado ao processo 

histórico de cada período e reflete o contexto em que se insere, ocorrendo modificações 

somente quando as condições históricas se alteram. Os gregos e os romanos, por exemplo, 

não acolhiam as pessoas com deficiência, pois tinham como objetivo principal a conquista 

territorial e, portanto, precisavam de homens fisicamente perfeitos para os seus exércitos; Na 

Idade Média, as pessoas com deficiência eram apartadas do convívio social e as práticas mais 

comuns eram o isolamento e o asilamento; Na Idade Moderna e no Renascimento, a pessoa 

com deficiência passou a ser melhor compreendida e com o maior desenvolvimento 

tecnológico e o foco nas ciências naturais surgiram as primeiras instituições especializadas; 

No final da Idade Moderna, teve início a fase do assistencialismo, plantada no terreno da 

caridade religiosa ou laica, sendo o asilamento prática comum, contudo, iniciou-se um 

processo de integração, que viria a se consolidar no século XX. (CAMBIAGUI, 2007). 

O grande avanço para o início da inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade aconteceu na década de 1970, com a promulgação da Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes, na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 

dezembro de 1975. Em 1976, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou da deficiência 



a relação intrínseca com doença e estabeleceu um novo paradigma que refletiu positivamente 

também na esfera social. (CAMBIAGUI, 2007). 

Segundo Sassaki (2003) na historia recente do atendimento às pessoas com 

deficiência podem ser identificados três grandes períodos: segregação social, correspondente 

ao final do século XIX à década de 40 e caracterizado pelos objetivos essencialmente 

caritativos; reabilitação e integração social, correspondentes às décadas de 50 a 80 e marcado 

pelo surgimento da modalidade de atendimento de reabilitação, mantendo-se, porém, a visão 

assistencialista e paternalista e; inclusão social, década de 90 e início século XXI, 

caracterizado pelo inicio da prática do atendimento voltado à vida independente e à 

autonomia, nos contextos da família e da comunidade.  

Desde o começo da história e durante séculos, obras de literatura, nomes de 

instituições, leis, mídias e outros meios referiam-se às pessoas com deficiência com o termo 

inválidos. Este termo significava indivíduo inútil socialmente, destituído de valor 

profissional, representando, desta forma, um fardo para a família e sociedade. Após as duas 

guerras mundiais e até por volta da década de 1960, utilizou-se os termos incapacitados, 

indivíduos sem capacidade e indivíduos com capacidade residual para designar pessoas 

com deficiências. Por volta da década de 1960 até a década de 1980, estes termos foram 

substituídos por: defeituosos, significando indivíduos com deformidade; deficientes, 

significando indivíduos com deficiência física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla; 

excepcionais, significando indivíduos com deficiência intelectual. O ano de 1981 foi 

declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) como Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes e pela primeira vez, o termo deficiente passou a ser associado pelo substantivo 

pessoa no lugar de indivíduos o que ajudou a melhorar a imagem dessas pessoas. (SASSAKI, 

2003). 

Por volta de 1988 até o ano de 1993 a expressão pessoa portadora de 

deficiência substituiu o termo pessoa deficiente, o qual para alguns líderes de organizações 

de pessoas com deficiência considerava o indivíduo deficiente na sua totalidade. No início da 

década de 90 surgiu a expressão pessoas com necessidades especiais, em substituição ao 

termo deficiência que logo após foi substituído por portadores de necessidades especiais, 

utilizado até os dias atuais. No entanto, o termo portadores passou a ser questionado por sua 

alusão a carregadores, pessoas que portam ou levam uma deficiência. A condição de ter uma 

deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta sua deficiência. Ela tem uma 

deficiência. (SASSAKI, 2003). 



Na década de 90 e a primeira década do século 21, diversos eventos mundiais 

passaram a utilizar o termo pessoas com deficiência, o qual vem sendo adotado por um 

número cada vez maior de adeptos. (SASSAKI, 2003). 

2.4.2 Conceito de Pessoa com Deficiência  

  A definição de deficiência conforme o Decreto nº 3.298/99, apresentada no 

Art. 3º é a seguinte: 

Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano 

(BRASIL, 1999, não paginado). 

 

Já para a Associação brasileira de Normas Técnicas, deficiência é a “(...) 

redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente 

ou de mobilidade e de utilização das edificações, espaço, mobiliário, equipamentos urbano e 

elementos, em caráter temporário ou permanente” (ABNT, 2004, p.3). 

A Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, definiu pessoas com 

deficiência como aquelas que, temporária ou permanentemente, têm limitada sua capacidade 

de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo, definição esta complementada por seu Decreto 

regulamentador nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que considera pessoa portadora de 

deficiência a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se 

enquadra em uma das seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência 

visual ou deficiência mental. 

2.4.3 Conceito de Pessoa com Mobilidade Reduzida  

O Decreto Federal n° 5.296 de 02 de dezembro de 2004, considera pessoa com 

mobilidade reduzida 

aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de 

deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-

se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 

mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção (...) aplica-

se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, 

gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. (BRASIL, 

2004,não paginado).  

 

Conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas, pessoa com 

mobilidade reduzida é “aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua 



capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com 

mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, gestante, entre outros”. (ABNT, 2004, 

p. 4). 

A expressão pessoas com mobilidade reduzida surgiu quando se detectou que 

as pessoas que enfrentavam problemas com o ambiente não eram somente aquelas que tinham 

deficiência e então esta expressão passou a definir o grupo social com problemas de acesso e 

utilização dos ambientes construídos, tais como: crianças, idosos, pessoas carregando pacotes, 

empurrando carrinhos de bebê, carrinhos de compra e aquelas que estão com alguma lesão 

temporária, incluindo pessoas com deficiência. (CAMBIAGUI, 2007). 

Para efeito de análise das dificuldades de acesso e utilização das pessoas com 

mobilidade reduzida Cambiagui (2007) as organizou nos seguintes grupos: 

a) Pessoas que andam, mas tem sua mobilidade reduzida: gestantes, obesos, 

crianças, idosos, usuários de prótese e ortese, pessoas carregando pacotes etc. 

b) Usuários de cadeira de rodas: Paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, 

amputados, idosos, etc. 

c) Pessoas com deficiências sensoriais: Aquelas que têm dificuldades de 

percepção devido a uma limitação total ou parcial de sua capacidade sensitiva, 

principalmente visual e auditiva. 

2.4.4 Tipos de Deficiência  

Se a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 227, inciso II, dispôs as 

deficiências em três categorias básicas: físicas, mentais e sensoriais, coube ao Decreto Federal 

nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto 5.296/2004, determinar quais deficiências são objeto da 

proteção legal.  

No concernente á deficiência física, cumpre notar que o inciso I, do artigo 4º 

do Decreto nº 3.298/1999 define: 

I - deficiência física - 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. (BRASIL,1999, não paginado). 



No que tange à deficiência mental, nos termos do inciso IV, do artigo 4º do 

Decreto nº 3.298/1999: 

IV- deficiência mental- funcionamento intelectual significativamente inferior 

à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) 

cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da 

comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) 

trabalho. (BRASIL, 1999, não paginado). 

 

A deficiência sensorial pode ser auditiva ou visual. O inciso II, do Decreto nº 

3.298/1999 define: “deficiência auditiva- perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 

3.000Hz;” 

No concernente à deficiência visual o inciso III, do artigo 4º do Decreto nº 

3.298/1999 define: 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 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, com a 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. (BRASIL, 1999, não paginado). 

 

E, por fim, o inciso V, do artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999 define como 

deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências. 

2.4.5 Desvantagens Geradas pelos Diversos Tipos de Deficiência 

Cada deficiência pode gerar determinados tipos de incapacidades que resultam 

em desvantagens para as pessoas. O Programa Brasileiro de Acessibilidade Brasil Acessível, 

da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana- SeMob, do Ministério das 

Cidades, subdivide estas desvantagens em:  

a) Desvantagem ocupacional: ocorre quando a limitação da mobilidade cria 

situações que impedem ou dificultam a equiparação de oportunidades para que 

as pessoas com mobilidade reduzida possam ocupar espaços (e até cargos) 

oferecidos a quem não possui nenhuma dificuldade de movimentação. 

b) Desvantagem na orientação: Ocorre quando o ambiente , por si só ou por 

pelos elementos que o compõem, gera situações que impedem ou dificultam a 



percepção da informação ou a orientação necessária para a utilização deste 

espaço com segurança e autonomia. 

c) Desvantagem na independência física: Ocorre quando a limitação dificulta 

ou impede o individuo de exercer suas ações com liberdade e segurança, 

obrigando-o sempre a necessitar de ajuda para a movimentação física. 

d) Desvantagem na Mobilidade: É a síntese de todas as outras situações, pois 

deflagra a situação em que não ocorre a equiparação de oportunidades entre 

todos os indivíduos que utilizam aquele espaço, impedindo de alguma forma a 

pessoa de exercer uma ação ou movimento, seja no deslocamento ou no 

manuseio de algum objeto. (BRASIL, 2006). 

2.4.6 Dados Estatísticos 

No Brasil, com a promulgação da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

tornou-se obrigatório incluir nos censos nacionais questões específicas sobre as pessoas com 

deficiência. Ainda assim, os dados nacionais e até mesmo os dados mundiais são muito vagos. 

(CPA, 2005). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, declara que 10% da 

população de cada país tem alguma deficiência. Já a Organização das 

Nações Unidas (ONU) afirma haver, no mundo, 600 milhões de pessoas com 

algum tipo de deficiência, sendo 400 milhões nos países em 

desenvolvimento. (CPA, 2005, p.05). 

 

No Brasil, o Censo de 2000, segundo informações que constam no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o país possui 14,5% da 

população- cerca 25 milhões de pessoas com alguma deficiência. Para o levantamento dos 

dados utilizou-se o conceito de limitação de atividades, segundo recomendações recentes da 

OMS e da ONU, nas quais foram incluídas todas as pessoas que apresentem alguma 

dificuldade de enxergar, de ouvir, de locomover-se ou têm alguma deficiência mental. 

Ainda, “segundo dados do IBGE, o Município de São Paulo, cuja população 

gira em torno de 10 milhões de habitantes, possui 10.32% de pessoas com deficiência, sendo 

1,26% com deficiência mental, 2,37% auditiva, 3,27% motora, 0,72% física e 6,59% com 

deficiência visual.” (VITAL, 2006, p.21). 

 



2.4.7 Razões para o Aumento das Deficiências 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB aponta como grande 

responsável pelo aumento das deficiências 

[...] a fome que produz o nanismo, os danos cerebrais irreversíveis, a 

medicação e as cirurgias sem escrúpulos, os erros médicos, a desinformação 

sobre a prevenção de doenças, a precária situação do sistema de saúde 

publica e de assistência social, a falta de centros de orientação e de 

reabilitação, a mercantilização da doença em detrimento dos serviços de 

higiene e saneamento básico, os acidentes de trabalho e trânsito, a 

irresponsabilidade dos serviços de segurança pública; o álcool, as drogas, os 

assaltos, a violência em geral. [...] O aumento na expectativa de vida da 

população e o da violência urbana, também são fatores importantes para este 

aumento. (VITAL, 2006, p.20). 

 

No Brasil, os acidentes de trânsito e do trabalho, a carência alimentar e a 

higiene precária (notadamente a falta de saneamento básico nas grandes cidades) figuram 

entre as principais razões para o fato de uma considerável parcela da população incluir-se na 

categoria de pessoas com deficiência. (ANDRADE, 2010).  

Deve-se ter em mente também que as deficiências são geralmente adquiridas 

ao longo da vida e que guardam uma estreita relação com a idade, e que, portanto, fazem parte 

do curso normal da vida. Com a diminuição das taxas de natalidade e o aumento da 

expectativa de vida das pessoas, o contingente de pessoas idosas tende a aumentar em todos 

os países. 

Hoje, o Brasil tem 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, que 

representa aproximadamente 9% do total da população e estima-se que em 

2020 terá 15% e, em 2025, será o sexto país no mundo a ter a população com 

mais idosos, em números absolutos, com aproximadamente 32 milhões. 

(PERITO, 2006, p. 3). 

 

2.5 DIREITO À INCLUSÃO 

A acessibilidade ao meio físico e a mobilidade no espaço urbano constituem 

condição básica para que todos, independentemente de sua condição física e social, possam 

vir a exercer seu direito de cidadão.  

2.5.1 Acessibilidade e Cidadania 

Cidadão é o indivíduo que possui obrigações e direitos perante a sociedade, da 

qual é parte integrante e dela participa e tem como principais direitos o acesso à moradia, à 



saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer e à circulação. Para que esses direitos sejam 

exercidos, há a necessidade de se que respeitem os princípios de independência, autonomia e 

dignidade, de forma coletiva e individual. Entretanto, há uma parcela da população que sofre 

com a exclusão social causada, principalmente pela dificuldade de locomoção e 

movimentação pela cidade e demais ambientes de uso comum. (BRASIL, 2006). 

Em 1982, a Organização Mundial da Saúde- OMS, da Organização das Nações 

Unidas- ONU estabeleceu o Programa Mundial para as Pessoas Deficientes, em que três 

princípios básicos foram apresentados e defendidos em diversas partes do mundo. São eles: a 

prevenção, a reabilitação e a equiparação de oportunidades. 

Está, sem dúvida, no conceito de equiparação de oportunidades o maior 

interesse da produção da cidade. É nesta instância que se discutem o direito 

constitucional e a compreensão social do problema, defendendo a cidadania 

plena. (BRASIL, 2006, p. 38). 

 

Para Duarte e Cohen (2010, p.85), “quando não são acessíveis, os espaços 

agem como atores de um apartheid silencioso que acaba por gerar a consciência de exclusão 

da própria sociedade.” 

A exclusão espacial passa, então, a significar também a exclusão social.  

Neste sentido, Vital (2006) dispõe que a acessibilidade ao meio deve ser 

estudada como parte de uma política de mobilidade urbana que promova a inclusão social, a 

equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania para todas as pessoas, respeitando-se 

os seus direitos fundamentais.  

Guimarães (2010) expõe que é direito essencial das pessoas com deficiência o 

desenvolvimento pessoal e a participação social ativa pela cidadania, pela satisfação em 

harmonia com o meio e pelo retorno social do trabalho, sendo necessário, portanto, ampliar 

gradualmente as alternativas existentes para o uso do meio edificado por essas pessoas. 

Mazzota (2006 apud Gabrielly, 2007, p.37), expõe em um dos trechos de seu 

texto intitulado “Acessibilidade e a indignação por sua falta”, a difícil realidade de pessoas 

com deficiência no convívio social 

As dificuldades e limitações das condições de acesso aos bens de serviços 

sociais e culturais configuram uma das mais perversas situações de privação 

de liberdade e equidade nas relações sociais fundamentais à condição de ser 

humano. 

Para Gabriely (2007, p.37) isso mostra “que ainda estamos distantes de vencer 

as barreiras que impossibilitam ou dificultam a acessibilidade para todas as pessoas. Discutir 

as barreiras da acessibilidade, sejam elas físicas ou atitudinais, ainda requer muita reflexão e 

discussões em toda a nossa sociedade.” 



2.5.2 Integração e Inclusão 

O conceito de integração se fundamenta no conceito de incapacidade e prevê a 

adaptação da pessoa com deficiência a uma sociedade organizada para pessoas sem 

deficiências. A pessoa com deficiência deve adaptar-se a situações já estabelecidas, àquilo 

que é considerado normal para a média padrão. Já o conceito de inclusão considera as 

diferenças entre as pessoas e prevê o projeto de espaços adequados tendo em vistas estas 

diferenças. Desta forma, a diferenciação entre inclusão e integração impõe-se quando do 

desenvolvimento do projeto arquitetônico, na busca de soluções a fim de atender as 

necessidades especificas de alguns tipos de deficiências como construção de banheiros com 

dimensões maiores que os demais. (CAMBIAGUI, 2007). 

O conceito de integração foi abolido com a Convenção da Guatemala, 

(Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada em 28 de Maio de 1999) que passou a 

ressaltar o valor da inclusão, inovando quanto à forma como deve ser encarada a questão da 

deficiência. (CAMBIAGUI, 2007). 

Cambiagui (2007, p.33) ainda enfatiza: 

[...] para que todas as ações de inclusão possam ser verdadeiramente 

relevantes, devem promover não só a equiparação de oportunidades, mas a 

acessibilidade a todos, sem esquecer os idosos, a população com baixa 

escolaridade, aqueles que têm impedimentos ou limitações intelectuais, 

físicas, sensoriais, motoras ou apresentem mobilidade reduzida, sejam elas 

permanentes ou temporárias. 

 

2.5.3 Mercado de trabalho  

O trabalho é fundamental para qualquer ser humano, independentemente de ser 

ou não portador de deficiência.  

Em uma sociedade produtiva como a nossa, a inclusão se dá basicamente 

através do trabalho e é considerada marginalizada a pessoa que não trabalha. Ainda, se 

pensarmos em valores humanos, perceberemos que a capacidade de auto-realização e de 

desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência estará profundamente comprometida 

pela sua exclusão do mercado de trabalho. (GIL, 2001). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, sancionada pela ONU em 10 

de dezembro de 1948, estabelece o trabalho como direito humano fundamental.  



As pessoas deficientes têm o direito à segurança econômica e social e a um 

nível de vida decente e, de acordo com suas capacidades, a obter e manter 

um emprego ou desenvolver atividades úteis, produtivas e remuneradas e a 

participar dos sindicatos. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1975, não paginado). 

 

A Constituição Federal tem como um de seus fundamentos a dignidade da 

pessoa humana e inclui, dentre os direitos sociais, o direito ao trabalho, porém a pessoa com 

deficiência, ao buscar a inserção no mercado de trabalho, encontra inúmeras barreiras, 

geralmente derivadas do preconceito e desconhecimento das suas capacidades produtivas. O 

artigo 7º da Carta Magna, em seu inciso XXXI dispõe sobre a proibição de qualquer 

discriminação, no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência. 

Os profissionais com deficiência podem exercer atividades tão bem como 

qualquer outra pessoa e mostrar seu potencial, se a empresa escolher sua função de forma 

adequada. 

O Repertório de Recomendações Práticas da OIT estabelece que se deve 

assegurar que o indivíduo com deficiência assuma trabalho que corresponda a suas 

habilidades, a sua capacidade de trabalho e a seu interesse, de acordo com os procedimentos 

rotineiros de contratação. (OIT, 2004).  

Genericamente, as pessoas portadoras de deficiência são estigmatizadas como 

incapazes ou inúteis para o trabalho. O resultado desse preceito é que, muitas vezes, a pessoa 

portadora de deficiência está habilitada para exercer uma profissão compatível com a sua 

deficiência e encontra uma série de obstáculos, de objeções, impedindo ou dificultando, 

sobremaneira, sua inclusão no mercado de trabalho. 

A reserva de mercado no setor público é garantida pelo artigo 37, VIII, da 

Constituição Federal, o qual estabelece que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. 

Hoje, os concursos públicos, nas três esferas de governo, são realizados com percentual de 

vagas reservados às pessoas portadoras de deficiência. 

No tocante à reserva de mercado no setor privado é estabelecida pela Lei 8.213 

de julho de 1991, também conhecida como lei de cotas, que trata da inserção de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. O artigo 93 desta lei obriga a empresa a preencher de 2% 

a 5% de seus cargos com pessoas reabilitadas ou deficientes, que estejam habilitadas para o 

trabalho, desde que a empresa tenha de 100 ou mais empregados e ainda prevê a proibição de 



qualquer ato discriminatório com relação a salário ou critério de admissão do emprego em 

virtude de portar deficiência. 

Porém, a abertura do mercado, conquistada pela lei, esbarra na falta de ensino, 

capacitação formal para o trabalho e programas de inclusão profissional adequados. Entre a 

população com deficiência, a quantidade de pessoas qualificadas para ingressar no mercado 

de trabalho é extremamente baixa, em virtude do histórico de exclusão e do conseqüente 

déficit educacional desta população. 

A falta de adequação do espaço físico para o uso de pessoas com deficiência, 

também constitui fato impeditivo para que as pessoas com deficiência ingressem no mercado 

de trabalho. Algumas empresas têm preferências em contratar pessoas com deficiência 

auditiva para o preenchimento da cota, pois estas não apresentam dificuldades no acesso ao 

edifício de trabalho. Constata-se que os cidadãos com deficiência auditiva foram os mais 

beneficiados, até o momento, pela política de cotas, pois incluir uma pessoa surda no 

ambiente de trabalho não requer adaptações físicas, nem tecnológicas, significando menos 

investimento. 

Atualmente, há pessoas com deficiências ocupando os mais diversos postos de 

trabalho tanto no setor privado quanto nos órgãos públicos, o que comprova que a deficiência 

não é causa impeditiva para o exercício da atividade profissional.  

Historicamente as pessoas com deficiência foram, em grande parte, excluídas 

do mercado de trabalho. Todavia, esta realidade vem se alterando ao longo do tempo em 

muitos países, sendo que no Brasil, mais recentemente, a inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho vem acontecendo de maneira mais significativa.  

As práticas de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

devem ser disseminadas e os resultados devem ser retratados para que a sociedade possa 

abandonar o preconceito e colaborar, de fato, com a inclusão das pessoas com deficiência.  

A obrigatoriedade legal para a contratação de pessoas com deficiência 

propiciou a inserção de milhares de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A 

possibilidade de trabalhar permitiu que essas pessoas tivessem mais visibilidade na sociedade 

uma vez que passaram a participar mais ativamente da vida em sociedade.  

Hoje a sociedade está passando por uma fase de conscientização, em que se 

percebe o valor dos profissionais com deficiência. As empresas que se preparam para receber 

estes profissionais podem, também, integrar algum funcionário que possa ter-se tornado 

deficiente devido a um acidente de trabalho, demonstrando o valor da empresa com seus 



colaboradores, contribuindo na melhoria do clima da organização e com a questão da 

responsabilidade social.  

2.6 SEGURANÇA DO TRABALHO  

A acessibilidade espacial no local de trabalho pressupõe a participação efetiva 

nas atividades ali existentes, com segurança, conforto e independência.  

2.6.1 Prevenção de Acidentes 

Projetos que não seguem os conceitos do desenho universal podem não 

somente impedir ou desencorajar o acesso e o uso por pessoas com deficiências físicas ou 

cognitivas, mas também podem aumentar o potencial para que acidentes ocorram. Por outro 

lado, projetos que seguem o conceito de desenho universal podem estimular o acesso e o uso 

por parte de pessoas com deficiência, contribuindo de forma decisiva para que estes tenham 

atitudes mais positivas e comportamentos mais ativos que os levem a usar os espaços e a 

desfrutar das atividades disponibilizadas nos distintos ambientes construídos. (REIS; LAY 

2010). 

O Desenho Universal tem como um dos princípios a segurança e a tolerância 

ao erro, minimizando-se, desta forma, os riscos de acidentes e as conseqüências indesejáveis 

pelo uso incorreto. Para tanto, deve-se isolar e proteger elementos de risco; disponibilizar 

alertas no caso de erros; disponibilizar recursos que reparem as possíveis falhas de utilização 

e considerar a segurança na concepção de ambientes e a escolha dos materiais de acabamento 

e demais produtos - como corrimãos, equipamentos eletromecânicos, entre outros - a serem 

utilizados nas obras, visando minimizar os riscos de acidentes.  

 Acidentes constantes em certos ambientes ou com certos produtos indicam a 

pouca adequação do ambiente ao usuário. Embora muitos considerem o erro humano como a 

causa primária dos acidentes, estes estão quase sempre associado a uma falha do projeto do 

equipamento ou do ambiente. (GRANDJEAN 1973 apud CARLI 2010, p.133). 

Para prevenir acidentes é necessária a avaliação do espaço acessível. Alguns 

aspectos gerados pela acessibilidade inadequada das edificações, tais como: passagens 

estreitas ou insuficientes, desníveis e degraus em rotas a serem percorridas constantemente 

pelos trabalhadores, percursos de distância longa, entre outros, contribuem para a ocorrência 



de acidentes. Os riscos que a acessibilidade inadequada pode provocar são: quedas, excesso 

de esforço físico, desconforto, lesões físicas, incompatibilidade com a tarefa a ser executada.  

O investimento na acessibilidade espacial de uma edificação é justificado do 

ponto de vista econômico, pois além de agregar qualidade de vida e melhorar a produtividade 

e o desempenho dos usuários, reduz o número de acidentes, os quais podem gerar prejuízos 

materiais e despesas com tratamentos médicos, interrupção na produção e interferência na 

produção de todos os outros trabalhadores. 

Um projeto tanto pode incluir quanto excluir e se um ambiente proporciona a 

independência de uma pessoa, suas limitações de interação com o mesmo e 

com os outros usuários diminuem, propiciando um alto grau de conforto e 

satisfação em geral. (PREISER; OSTROFF, 2001 apud CAMBIAGUI, 

2010, p.152).  

 

2.6.2 Acessibilidade e Segurança contra Incêndio 

 A acessibilidade deve garantir a circulação e o uso dos espaços e 

equipamentos de forma autônoma, independentemente do grau de mobilidade da população 

considerada. Já, as medidas de segurança contra incêndio visam a proteger as pessoas contra 

as situações de risco, garantindo, inclusive, acesso fácil e rápido a um local seguro por meio 

de rotas de fuga seguras para os ocupantes do edifício, bem como o acesso de equipes de 

socorro. (ONO; MOREIRA, 2010). 

É fundamental a integração entre os projetos de acessibilidade e de segurança 

contra incêndio como forma de se garantir a segurança física das pessoas, ora no dia-a-dia, ora 

numa situação de emergência e ressalta que a inexistência desta integração gera conflitos que 

ficam aparentes no uso da edificação, dificultando tanto o acesso ao edifício e a circulação no 

seu interior como a saída rápida das pessoas numa situação de emergência. A autora ainda 

completa que é possível obter uma harmonia entre acessibilidade física e segurança contra 

incêndio, desde que o projeto arquitetônico contemple estes aspectos de forma adequada na 

sua concepção. (ONO; MOREIRA, 2010). 

As soluções espaciais para a acessibilidade como as soluções de segurança 

contra incêndio podem ser subdivididas em medidas de proteção passiva e ativa. As medidas 

de proteção passiva são aquelas que são incorporadas ao corpo construtivo do edifício, tais 

como rampas, escadas, corredores, portas, pisos táteis, e seu desempenho é garantido sem a 

presença de fontes externas de energia. Já as medidas de proteção ativa, como por exemplo, 

os equipamentos e sistemas instalados no edifício (elevadores, plataformas, escadas rolantes, 



portas automáticas), dependem de um estímulo e de energia para que sejam acionados, para 

exercer a função para o qual foram projetados. As medidas passivas apresentam um grau de 

confiabilidade muito maior que as medidas ativas, e, além disso, possuem custos de aquisição 

e manutenção mais baixos. (ONO; MOREIRA, 2010). 

Os edifícios devem possuir medidas de segurança contra incêndio que 

proporcionem o seu abandono pelos usuários com autonomia e segurança, tais como 

iluminação de emergência, sinalização das saídas, balizamento das rotas de fuga, e 

comunicação sonoro-visual. Neste ponto reside a necessidade de garantir a segurança das 

pessoas com dificuldade de cognição ou de mobilidade. Pessoas com deficiência visual, 

auditiva ou mental podem ter dificuldade de reconhecer uma situação de emergência ou 

encontrar uma saída, já as pessoas com mobilidade reduzida apresentarão maior dificuldade 

de locomoção. (ONO; MOREIRA 2010). 

As rotas de fuga devem possibilitar a segurança de todas as pessoas, incluindo 

as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para tanto, as rotas de fuga devem 

atender a legislação pertinente ao assunto, como por exemplo, a norma técnica ABNT NBR 

9077/01, que dispõe sobre as saídas de emergência em edifícios, a NBR 9050/2004 no 

concernente a segurança das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No Estado de 

São Paulo há ainda a instrução técnica nº 02/2011, do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo, na qual são apresentados os conceitos básicos de segurança contra incêndio descritos 

no Decreto Estadual nº 56.819/11, regulamento de segurança contra incêndio das edificações 

e áreas de risco do Estado de São Paulo. Finalmente, no Município de São Paulo, o Código de 

Obras e Edificações: Lei 11.228/92, regulamentada pelo Decreto 32.329/92, também 

estabelece critérios referentes ao sistema de segurança das edificações, o qual deve entrar em 

funcionamento e serem utilizado de forma adequada em situação de emergência. 

Conforme definição da NBR 9050 do ano de 2004, rota de fuga é o  

[...] trajeto contínuo, devidamente protegido por portas, corredores, 

antecâmeras, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas ou outros 

dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, 

em caso de um incêndio de qualquer ponto da edificação até atingir a via 

pública ou espaço externo, protegido do incêndio. (ABNT, 2004, p. 4). 

 

Já a Instrução Técnica nº 02/2011, do Corpo de Bombeiros do Estado de São 

Paulo, estabelece que as edificações, em caso de incêndio, devem dispor de meios adequados 

de fuga que “permitam aos ocupantes se deslocarem com segurança para um local livre da 

ação do fogo, calor e fumaça, a partir de qualquer ponto da edificação, independentemente do 



local de origem do incêndio.” (ESTADO DE SÃO PAULO. CORPO DE BOMBEIROS, 

2011, não paginado). 

Referida instrução técnica ainda estabelece parâmetros para o 

dimensionamento de rotas de fuga, entre eles: número de saídas de emergência, distância 

máxima a percorrer até uma saída de emergência, largura das escadas de segurança e das rotas 

de fuga horizontais, localização das saídas e das escadas de segurança. 

 Quando nas rotas de fuga, houver escadas de emergência, devem ser previstas 

áreas de resgate com espaço reservado para que pessoas com mobilidade reduzida possam 

aguardar o socorro para o deslocamento vertical, sem obstruir a circulação das demais pessoas 

ou criar uma situação de risco para si própria. A área de resgate deve estar dimensionada 

conforme o módulo de referência apresentado na ABNT NBR 9050 do ano de 2004.  

Segundo a NBR 9050/04 as rotas devem prever áreas de resgate, sinalizadas no 

piso com área de 0,80m x 1,20 m, localizadas fora do fluxo de circulação e com boa 

ventilação; possuir piso tátil e visual junto às portas de saídas de emergência, informando o 

número do pavimento; e possuir nas saídas de emergência, alarmes sonoros e visuais. (CPA, 

2005). 

No caso de inoperância de equipamentos tais como elevadores, plataformas, 

esteira e escadas rolantes, deve ser garantida a segurança de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida através de procedimentos e pessoal 

treinado para auxílio. (ABNT, 2004). 

 

Neste sentido, lembra Ono e Moreira (2010) que tanto na situação de espera em 

área de resgate nas escadas quanto junto aos elevadores de segurança não é proporcionada 

autonomia às pessoas com deficiência para a evacuação, uma vez que estas dependem da 

assistência de pessoal treinado do próprio edifício (brigada de incêndio) ou de fora (corpo de 

bombeiros). 

 

2.6.3      Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs  

 

A Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, aprova as Normas 

Regulamentadoras - NR- relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.  

Conforme dispõe a NR-1, que apresenta as disposições gerais: 

As Normas regulamentadoras – NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e 

pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT. (SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO, 2009, p.11).  



As normas que citam a acessibilidade são: NR-8 - Edificações; NR-17 

Ergonomia; NR-23 Proteção contra incêndios; NR-24 Condições Sanitárias e de conforto nos 

locais de trabalho.  

A norma regulamentadora NR-8 estabelece requisitos técnicos mínimos a 

serem observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nela trabalham. 

O seu item 8.3 apresenta alguns critérios a serem seguidos no tocante a circulação da 

edificação: 

[...] Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem 

depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de 

materiais [...] As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser 

construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em 

perfeito estado de conservação [...] Nos pisos, escadas, rampas, corredores e 

passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, 

serão empregados materiais ou processos antiderrapantes. (SEGURANÇA E 

MEDICINA DO TRABALHO, 2009, p. 98). 

 

A NR17, norma regulamentadora de ergonomia do Ministério do Trabalho e 

Emprego, estabelece parâmetros para orientar “a adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente”. (SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO, 2009, p. 236). 

A adequação da ergonomia do ambiente trabalho é de responsabilidade do 

empregador. Esta norma dispõe sobre o transporte de cargas e descargas de materiais, 

mobiliários (bancadas, mesas, escrivaninhas, assentos, painéis, pedais, suporte para pés, entre 

outros), equipamentos (suporte para documentos, processamento eletrônico com terminais de 

vídeo, teclado, entre outros), condições ambientais (níveis de ruído, índice de temperatura 

efetiva, umidade do ar e níveis de iluminamento), e organização do trabalho.  

A NR-23 trata da Proteção Contra Incêndios e dispõe que “todas as empresas 

deverão possuir (...) saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso 

de incêndio”. (SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 2009, p. 370). Trata sobre 

saídas (quantidade, largura mínima, disposição, distância máxima a ser percorrida), portas 

incluindo do tipo corta-fogo, rampas, escadas, exercício de alerta (identificação do sinal de 

alarme, evacuação do local, planos de exercício), entre outros.  

Na NR-24 são estabelecidas as condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho referentes aos sanitários, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos. Referida 

norma dispões sobre o seu dimensionamento mínimo, sua localização, tipos de revestimentos 

de pisos, aberturas para ventilação, entre outros. 



2.7 LEGISLAÇÃO 

Os tratados internacionais, bem como a legislação brasileira referentes aos 

direitos humanos e ao reconhecimento dos direitos às pessoas com deficiência são de extrema 

relevância, uma vez que desempenham papel fundamental para disseminação de tais direitos e 

garantias individuais.  

2.7.1 Normas Internacionais  

A Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1945 promulgou a 

Declaração dos Direitos Humanos que foi aprovada em 10 de Dezembro de 1948, em resposta 

às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Este documento defende a 

liberdade e a igualdade para exercício dos direitos, sem distinção de qualquer espécie (raça, 

cor, sexo, língua, religião, nacionalidade etc.). Defende, ainda, o acesso á Justiça, o direito de 

locomoção, o direito ao trabalho entre outras exigências básicas de respeito à dignidade 

humana. 

Em 1975, a Assembléia Geral das Nações Unidas promulgou a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes, destacando o direito das pessoas com deficiência ao 

exercício de todos os direitos, sem exceção, bem como sem distinção decorrente de qualquer 

motivo, de maneira a assegurar o pleno respeito à dignidade humana. Tal declaração afirma 

que as pessoas com deficiência têm direito à segurança econômica e social e a um nível de 

vida decente, normal e plena bem como o direito de obter e manter um emprego e outros que 

possibilitem o máximo desenvolvimento da capacidade e das habilidades dessas pessoas, de 

modo a viabilizar a integração à sociedade. 

O ano de 1981 foi instituído pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas 

Portadoras de Deficiência. 

Em 26 de maio de 1999, a Organização dos Estados Americanos aprovou a 

Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, determinando que os países membros devem cooperar 

entre si para a prevenção e a eliminação da discriminação contra as pessoas com deficiência. 

Referida Convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto 3.956, de 08 de outubro de 2001. 

Em 2003, é aprovada pela ONU a Convenção Internacional para Proteção e 

Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência.  



As Declarações promulgadas pela ONU e os demais tratados internacionais 

revelam a preocupação mundial com o tema da defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência. É possível verificar que as primeiras normas internacionais sobre os direitos das 

pessoas com deficiência versavam exclusivamente sobre os direitos humanos e atualmente as 

legislações demonstram a preocupação com os direitos sociais, particularmente o direito ao 

trabalho das pessoas com deficiência.  

2.7.2 Normas Jurídicas Brasileiras 

A Constituição Federal de 1988, considerando a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho, dedicou ao tema das pessoas com deficiência 

vários dispositivos visando garantias para a busca da integração social das pessoas com 

deficiência. Ela constitui um importante instrumento de reconhecimento de direitos às pessoas 

com deficiência. 

A Constituição Federal de 1988 cuidou de garantir o direito à igualdade de 

forma ampla. Em seu artigo 5º, contempla o princípio da igualdade perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. 

O artigo 3º da Constituição Federal, por seu turno, estabelece os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles a promoção do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Além disso, o artigo 7º, que trata da proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, busca 

impedir que a pessoa com deficiência sofra constrangimento nos processos seletivos para 

contratação para o trabalho, além de proibir a diferenciação nos salários para que o 

trabalhador seja remunerado pela função que ocupa, independentemente de ter ou não 

deficiência. 

Outro artigo constitucional relevante estabelece a solidariedade entre a União, 

os Estados e os Municípios no concernente a saúde, assistência publica, proteção e garantia 

das pessoas com deficiência: 

Artigo 23: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: 

(...) II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantias das 

pessoas portadoras de deficiência. (BRASIL,1988, não paginado). 

 

 



O artigo 24 estabelece: 

Artigo 24: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente: 

(...) XIV: proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 

 

A Constituição Federal em seu Artigo 37, inciso VIII, determina que a lei 

assegure percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, 

na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

Ainda, em seu artigo 227, parágrafo 1º, inciso II, a Carta Magna impõe a 

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os que possuem 

deficiências físicas, sensoriais ou mentais, bem como a promoção da integração social do 

adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e 

a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 

obstáculos arquitetônicos. No parágrafo 2º determina ao legislador que edite normas de 

construção dos logradouros e dos edifícios de uso público visando sua utilização pelas 

pessoas portadoras de deficiência. 

Já o artigo 244, dispõe sobre a construção e a adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo, existentes, a fim de garantir 

acesso adequado aos portadores de deficiência. 

Os dois últimos dispositivos constitucionais mencionados tem altíssima 

relevância para efetivação do direito ao trabalho das pessoas com deficiência, uma vez que 

possuem relação estreita com o meio ambiente de trabalho destas. 

A Constituição Federal sobrepõe-se às demais normas que integram o 

ordenamento jurídico, no entanto, cumpre ressaltar a importância da legislação 

infraconstitucional para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade.  

A Lei Federal 10.048, de 08 de novembro de 2000, regula a prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior aos 60(sessenta) 

anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo. 

A Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 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. 



Referidas leis exigem a observância das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), além de conceder prazo de um ano para as adaptações, 

eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e meios de transporte e de 

comunicação.  Estas Leis foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 

2005. 

Mais recentemente, em 2008, ocorreu a ratificação pelo Brasil, da Convenção 

da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A 

convenção foi promulgada com equivalência de Emenda Constitucional pelo Decreto nº 

6.949, da Presidência da República, em 2009.  

Além da legislação constitucional e da legislação federal já apresentadas, é 

necessário citar que o Estado de São Paulo, há muito tempo legisla a respeito do tema dos 

direitos das pessoas com deficiência. Algumas Leis envolvem diretamente a acessibilidade ao 

espaço urbano construído do Estado de São Paulo como a Lei Estadual nº 9.086, de 03 de 

março de 1995 que determina a adequação dos projetos, edificações, instalações e mobiliário 

da Administração Direta e Indireta ao uso de pessoas com deficiências. A Lei nº 9.486, de 04 

de março de 1997 institui o Dia Estadual da Luta das Pessoas Portadoras de Deficiência. 

É importante ressaltar a Lei Estadual n° 9.938, de 17 de abril de 1998 que trata 

sobre os direitos da pessoa com deficiência.  

A Lei n° 10.784, de 13 de abril de 2001 assegura o ingresso de cão-guia nos 

locais públicos e privados, meio de transporte ou qualquer estabelecimento comercial ou 

industrial, entre outros.  

Em 28 de março de 2003 foi promulgada a Lei nº 11.369 que veda qualquer 

forma de discriminação racial, ao idoso, à pessoa portadora de necessidades especiais, à 

mulher e dá outras providências.  

Os municípios também possuem competência para legislar sobre a referida 

matéria, isto é, sobre a adaptação dos logradouros e edifícios públicos, bem como a dos 

veículos de transportes coletivos, para as pessoas portadoras de deficiência. Conforme o 

disposto no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, compete aos municípios suplementar 

a legislação federal e a estadual no que couber. 

Dessa forma, conforme Alvim (2000), os municípios têm fundamental 

responsabilidade nas ações realizadas pelos Poderes locais, com o intuito de incluir as pessoas 

com deficiência na comunidade.  



2.8 O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE 

O Município de São Paulo possui uma ampla legislação sobre a questão da 

acessibilidade e até mesmo uma secretaria específica destinada à pessoa com deficiência. A 

estruturação destas leis contribui para melhorar a condição das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

2.8.1 Legislação  

Dentre a ampla legislação do Município de São Paulo, destacam-se: 

a) Lei nº 11.065, de 04 de setembro de 1991: obriga a adaptação dos estádios desportivos 

para as pessoas com deficiência física, especialmente os paraplégicos. 

b) Lei 11.228, de 26 de junho de 1992: dispõe sobre as regras gerais e especificas a 

serem obedecidas no projeto de edificações.  

c) Lei n° 11.345, de 14 de abril de 1993: dispõe sobre a adequação das edificações a 

pessoas com deficiência.  

d) Lei n° 12.815, de 06 de abril de 1999: dispõe sobre o acesso  de pessoas portadoras de 

deficiência física a cinemas, teatros , casas de espetáculos e estabelecimentos 

bancários.  

e) Lei nº 12.821, de 7 de abril de 1999: obriga os estabelecimentos bancários a manterem 

acesso, em rampa, quando for o caso, para pessoas com deficiência física, que se 

locomovem em cadeira de rodas, e dá outras providências.  

f) Lei nº 13.036, de 18 de julho de 2000: dispõe sobre o atendimento preferencial de 

gestantes, mães com crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência em 

estabelecimentos comerciais, de serviço e similares;  

g) Lei nº 13.304, de 21 de janeiro de 2002: reconhece, no âmbito do Município de São 

Paulo, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS – como língua de instrução e meio de 

comunicação objetiva e de uso corrente da comunidade surda.  

h) Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004: estabelece normas complementares ao Plano 

Diretor Estratégico, institui os planos regionais estratégicos das Subprefeituras, dispõe 

sobre o parcelamento, disciplina e ordena o uso e ocupação do solo do município de 

São Paulo.  



i) Lei nº 14.090, de 22 de novembro de 2005: autoriza a instalação, nas praças e parques 

municipais, de equipamentos especialmente desenvolvidos para crianças cadeirantes, 

nas condições que especifica. 

j) Lei nº 14.198, de 01 de setembro de 2006: dispõe sobre a reserva de vagas em 

apartamentos térreos para idosos e pessoas com deficiência física nos conjuntos 

habitacionais populares e dá outras providências. 

k) Lei nº 14.659, de 26 de dezembro de 2007: oficializa a criação da Secretaria Municipal 

da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida- SMPED. O Projeto de Lei nº 

793/2007 do Executivo, que cria a Secretaria, foi aprovado pela Câmara Municipal de 

São Paulo em sessão do dia 20 de dezembro de 2007. 

l) Lei nº 14.675, de 23 de janeiro de 2008: institui o Plano Emergencial de Calçadas - 

PEC. 

m) Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011: dispõe sobre a construção e manutenção dos 

passeios. 

n) Decreto 32.329, de 24 de setembro de 1992: regulamenta a Lei 11.228/92 (Código de 

Obras e Edificações). 

o) Decreto nº 45.122, de 12 de agosto de 2004: consolida a regulamentação das Leis nº 

11.345, de 14 de abril de 1993, nº 11.424, de 30 de setembro de 1993, nº 12.815, de 6 

de abril de 1999, e nº 12.821, de 7 de abril de 1999, que dispõem sobre a adequação 

das edificações à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

p) Decreto nº 45.552, de 29 de novembro de 2004: dispõe sobre o Selo de Acessibilidade, 

instituído pelo Decreto 37.648, de 25 de setembro de 1998 (revogado). Torna 

obrigatório o seu uso nos bens que especifica e dá outras providências. 

q) Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005: regulamenta o artigo 6º da Lei nº 13.885, 

de 25 de agosto de 2004, no que se refere à padronização dos passeios públicos do 

Município de São Paulo. 

r) Decreto nº 45.990, de 20 de junho de 2005: institui os Selos de Habitação Universal e 

de Habitação Visitável para unidades habitacionais unifamiliares e multifamiliares já 

construídas ou em construção. 

s) Decreto nº 39.651, de 27 de julho de 2000: Institui a Comissão Permanente de 

Acessibilidade - CPA, e dá outras providências.  



2.8.2 A Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida – 

SMPED 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida, foi criada, em 2007, na Cidade de São Paulo, a Secretaria Especial da 

Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida- SMPED, para atuar como articuladora de 

ações governamentais, intersecretariais e intersetoriais que atendam às necessidades desse 

segmento da população.  

A missão da SMPED é fazer com que todos os órgãos municipais dirijam a sua 

atenção às pessoas com deficiência, e deste modo, garantam o pleno exercício dos seus 

direitos pessoais e sociais e promover a transformação social necessária à inclusão das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Há projetos desenvolvidos pela SMPED que não se concentram em uma só 

área. Conforme informações constantes em material de divulgação da Smped, o Poder Publico 

municipal vem trabalhando para a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida na sociedade, promovendo assim a mudança de mentalidade da população e a 

transformação social necessária a esta integração. São exemplos de programas desenvolvidos 

pela SMPED por meio da articulação entre a sociedade civil representada pelo Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência, e os órgãos da administração municipal (secretarias, 

subprefeituras e empresas públicas): inclusão eficiente, arte inclui, ler pra crer, rotas 

estratégicas de acessibilidade e segurança e certificação profissional.  

A SMPED possui um órgão consultivo e deliberativo nas questões de 

acessibilidade da Prefeitura, compostas de pessoas das diversas secretarias e órgão 

municipais, representações e entidades civis, denominada Comissão Permanente de 

Acessibilidade (CPA), que tem por finalidade promover ações conjuntas na busca da 

integração consciente da sociedade, na equiparação de oportunidades, no acesso e uso, 

autônomo e seguro, das pessoas às edificações, vias públicas, logradouros, mobiliário urbano 

e sistemas de transportes da cidade de São Paulo. A CPA está dividida em três grupos de 

trabalho com áreas de atuação distintas: edificações, logradouros e mobiliário urbano e 

transportes. 

Dentre as principais publicações da SMPED, destacam-se:  

a) Guia de Acessibilidade em Edificações: um guia informativo sobre a NBR 

9050 e com distribuição gratuita,  elaborado para proporcionar a qualquer 

cidadão que se interesse pelo assunto e principalmente aos profissionais da 



arquitetura, urbanistas e da construção civil, uma consulta mais prática para a 

elaboração de projetos; 

b) Livro “Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo”: esta obra apresenta 

informações extraídas de normas técnicas nacionais e internacionais, legislação 

vigente no Brasil e na Cidade de São Paulo. Conta também com orientações 

elaboradas pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA). 

c) Manual de instruções técnicas de acessibilidade: manual de apoio ao projeto 

arquitetônico, no qual é fornecido um check list , baseado na ABNT NBR 

9050, com itens que devem ser observados e atendidos na execução do projeto. 

d) Livro “Sem Barreiras - inclusão profissional de pessoas com deficiência”, 

cujo intuito é fornecer elementos para a elaboração de programas específicos 

de inclusão e retenção de pessoas com deficiência no trabalho.  

Todas as obras mencionadas estão disponíveis para download no site da 

SMPED, através do Portal da Prefeitura de São Paulo: www.prefeitura.sp.gov.br . 

2.9 NORMAS TÉCNICAS 

As normas técnicas são desenvolvidas para o benefício e com a cooperação de 

todos os interessados, e para a promoção da economia global ótima, levando-se em conta as 

condições funcionais e os requisitos de segurança.  

2.9.1 A Associação Brasileira de Normas Técnicas e a ABNT NBR 9050  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, fundada em 1940, é o 

órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao 

desenvolvimento tecnológico brasileiro.  

A normalização é tecnologia consolidada, que nos permite confiar e 

reproduzir infinitas vezes determinado procedimento, seja na área industrial, 

seja no campo de serviços, ou em programas de gestão, com mínimas 

possibilidades de errar, entre outros aspectos altamente positivos. Elaborar 

uma norma técnica é compartilhar conhecimento, promover a 

competitividade, projetar a excelência e suas melhores conseqüências nos 

planos econômico, social e ambiental. (ABNT, 2011, p.1). 

 

A primeira norma de acessibilidade da ABNT, NBR 9050, intitulada 

Adequação das Edificações, Equipamentos e Mobiliário Urbano à pessoa portadora de 

deficiência surgiu no ano de 1985. Já no ano de 2004, a Associação Brasileira de normas 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/


Técnicas publicou a segunda edição da ABNT NBR 9050, intitulada Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

A ABNT possui um comitê específico para a acessibilidade denominado CB-

40 - Comitê Brasileiro de Acessibilidade, o qual tem como responsabilidade a normalização 

no campo de acessibilidade atendendo aos preceitos de desenho universal, estabelecendo 

requisitos que sejam adotados em edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

meios de transporte, meios de comunicação de qualquer natureza, e seus acessórios, para que 

possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência.  

A abordagem do desenho universal pela NBR 9050 com um cuidado especial 

para a universalidade de itens como acessos de entrada e saída de edificações, circulações 

horizontais, pisos, rampas etc., imprimiram uma diretriz normativa determinando que a 

acessibilidade tivesse um escopo mais amplo do que atender os usuários em cadeiras de rodas 

e mesmo outras pessoas com deficiência, pois se trabalhou na norma com a inclusão do maior 

número possível de usuários dos espaços, abrangendo gestantes, crianças, idosos e muitas 

outras situações. Esta abordagem foi fundamental para o sucesso da nova norma que começou 

a ser usada para orientar projetos de arquitetura mais gerais do que aqueles apenas para 

pessoas com deficiências. (MAGALHÃES, 2010). 

 Outro ponto capital para o sucesso da normalização brasileira de 

acessibilidade foi sua inclusão em dispositivos legais. No Brasil, os primeiros passos dados 

foram dados nas esferas legislativas estaduais e municipais, que logo passaram a citar a NBR 

9050 no seu corpo, tornando então seu cumprimento obrigatório e no final de 2004 foi 

promulgado o Decreto Federal nº 5.296, regulamentando a acessibilidade e também 

mencionando especificamente as normas técnicas da ABNT. (MAGALHÃES, 2010). 

Ainda, para Magalhães (2010), são três os requisitos para uma norma dar certo: 

qualidade técnica, interesse de usuários e da sociedade em geral e respaldo de grupos 

econômicos ou do poder público. Em termos brasileiros houve uma conjunção destes três 

fatores e resultou um grande progresso na normalização da acessibilidade, completa o autor.  

2.9.2 Normas Técnicas Aprovadas pela ABNT referentes à Acessibilidade 

a) NBR 9050 – Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos; 

b) NBR 9077 – Saída de Emergência em edifícios; 



c) NBR 13994 – Elevadores de Passageiros – Elevadores para Transportes de Pessoa 

Portadora de Deficiência; 

d) NBR 14020 – Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiência – Trem de Longo 

Percurso; 

e) NBR 14021 - Transporte - Acessibilidade no Sistema de Trem Urbano ou 

Metropolitano 

f) NBR 14022 – Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiência em Ônibus e Trólebus 

para Atendimento Urbano e Intermunicipal 

g) NBR 14273 – Acessibilidade à Pessoa Portadora de Deficiência no Transporte Aéreo 

Comercial 

h) NBR 14970-1 - Acessibilidade em Veículos Automotores - Requisitos de 

Dirigibilidade; 

i) NBR 14970-2 - Acessibilidade em Veículos Automotores- Diretrizes para Avaliação 

Clínica de Condutor 

j) NBR 14970-3 - Acessibilidade em Veículos Automotores- Diretrizes para Avaliação 

da Dirigibilidade do Condutor com Mobilidade Reduzida em Veículo Automotor 

Apropriado; 

k) NBR 15250 - Acessibilidade em Caixa de Auto-Atendimento Bancário. 

l) NBR 15290 - Acessibilidade em Comunicação na Televisão 

m) NBR 15320:2005 - Acessibilidade à Pessoa com Deficiência no Transporte 

Rodoviário; 

n) NBR 14022:2006 - Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o 

Transporte Coletivo de Passageiro. 

o) NBR 15450:2006 - Acessibilidade de Passageiro no Sistema de Transporte 

Aquaviário. (CPA, 2005). 

Todas as normas da ABNT que tratam da acessibilidade estão disponíveis para 

consulta gratuita na internet.  

 



3 ESTUDO DE CASO 

A edificação objeto deste estudo destina-se a sede de uma Subprefeitura do 

Município de São Paulo, criada a partir da Lei Municipal 13.399 de 1° de Agosto de 2002, 

cujas atribuições estão definidas em seu Artigo 3º: 

A Administração Municipal, no âmbito das Subprefeituras, será exercida 

pelos Subprefeitos, a quem cabe a decisão, direção, gestão e o controle dos 

assuntos municipais em nível local, respeitada a legislação vigente e 

observadas as prioridades estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal. 

(SÃO PAULO, 2002, não paginado). 

Com o intuito de verificar o cumprimento das disposições do Decreto Federal 

nº 5.296/04 e do Decreto Municipal nº 45. 122/04, os quais estabelecem a obrigatoriedade de 

se garantir acessibilidade às pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida em 

todas as edificações de uso público ou coletivo, realizou-se este estudo comparando-se as 

exigências contidas na norma técnica da ABNT NBR 9050:2004 com o que encontramos em 

uma edificação de uso público.  

Buscou-se verificar neste estudo a conformidade desta edificação com a 

legislação federal, estadual e municipal, e o atendimento à norma técnica da ABNT NBR 

9050:2004, que disciplinam a questão da acessibilidade observando-se os seguintes aspectos: 

entorno do edifício, acessibilidade da calçada à edificação, estacionamento, acesso ao prédio, 

circulação horizontal, circulação vertical, portas, sanitários e mobiliário interno. 

O edifício da subprefeitura possui 05 (cinco) pavimentos, sendo 01 (um) 

subsolo, destinado a estacionamento de veículo, interligados por escada e elevador. 

3.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA 

A avaliação técnica da edificação apontará o diagnóstico do edifício com base 

na observação das condições e análise de conformidade, documentados através de registros 

fotográficos com a devida autorização do responsável pelo edifício público, conforme carta de 

autorização de uso de dados e imagens constante no anexo 1. 

3.1.1 Entorno da edificação 

O entorno da edificação objeto deste estudo de caso é constituído por vias com 

acentuado declive.  



 A fotografia 1 mostra o entorno da edificação, com destaque para a estação de 

metrô localizada em frente ao edifício em estudo, a qual não compõe uma rota acessível com 

a edificação de uso público em questão. 

 

 

Fotografia 1: Entorno do edifício da subprefeitura 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Constata-se que o entorno da edificação composto por vias com acentuada 

declividade, não garante autonomia de circulação e acesso dos usuários com deficiência ou 

mobilidade reduzida.  

3.1.2 Passeio público 

O passeio público adjacente à edificação apresenta-se com boas condições de 

acessibilidade. Apresenta declividade transversal adequada, possui uma faixa livre para a 

circulação de pedestres com largura adequada, desobstruída e isenta de interferências e uma 

faixa de serviço, no qual estão localizados os postes, ponto de ônibus e outras peças do 

mobiliário urbano.  

 

EDIFÍCIO DA SUBPREFEITURA 

ESTAÇÃO DO METRÔ 



A fotografia 2 mostra que o passeio público possui largura adequada e inclinação 

longitudinal acompanhando o greide da rua. 

 

 

Fotografia 2: Passeio público 

                           Fonte: Acervo pessoal 

 

As tampas de caixas de inspeção na área de fluxo de pedestres não apresentam 

desníveis e são estáveis. O revestimento do piso no passeio é de bloco intertravado. A 

superfície do piso na área para fluxo de pedestre é estável, antiderrapante e regular.  

3.1.3 Acessibilidade da Calçada a Edificação 

As fotografias 3 e 4 mostram o acesso da calçada à praça, onde está inserida a 

subprefeitura, composto por um trecho sem desníveis e outro composto por escada, com piso 

estável, regular e antiderrapante.  

  

           Fotografia 3: Acesso através de escada                      Fotografia 4: Acesso sem desnível 

                     Fonte: Acervo pessoal                                                 Fonte: Acervo pessoal 

 



A escada possui corrimãos em ambos os lados e corrimão intermediário com 

altura adequada. A superfície do piso é estável e antiderrapante. Não existe piso tátil de alerta 

no início e no término da escada, conforme dispõe o item 5.14.1.2 da NBR 9050. 

A fotografia 5 mostra que a largura do vão de passagem do acesso ao edifício é 

adequada.  Não há desnível no acesso, composto por porta com folha dupla com largura 

adequada.  

 

Fotografia 5 : Acesso ao edifício 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A entrada não possui o Símbolo Internacional de Acesso ou sinalização 

indicando a entrada acessível, conforme dispõe o item 6.2.6 da NBR 9050. 

3.1.4  Estacionamento 

A fotografia 6 mostra as vagas para estacionamento de veículos destinados às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Fotografia 6 : Estacionamento 

Fonte: Acervo pessoal 



 

A quantidade de vagas reservadas a veículos que conduzam ou sejam 

conduzidos por pessoas com deficiência é adequada. As dimensões da vaga adaptada são 

adequadas.  

O espaço adicional das vagas adaptadas está demarcado de maneira inadequada 

e em desconformidade com o item 6.12.1 da NBR 9050. As vagas adaptadas não estão 

localizadas próximas ao acesso principal do edifício e o piso encontra-se danificado. 

A fotografia 7 mostra a sinalização vertical das vagas reservadas.  

 

Fotografia 7 : Sinalização vertical das vagas reservadas 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A sinalização vertical está em conformidade com o item 6.12.1 da NBR 9050. 

3.1.5  Circulação Horizontal 

As fotografias 8 e 9 mostram a circulação horizontal com piso regular. 

  

Fotografia 8 : Circulação horizontal       Fotografia 9 : Circulação horizontal 

Fonte: Acervo pessoal                       Fonte: Acervo pessoal 

 

Os corredores possuem largura adequada e não possuem desníveis. 



3.1.6 Circulação Vertical 

A circulação vertical da edificação é composta por escada fixa, elevador e 

plataforma elevatória 

3.1.6.1 Escadas 

As fotografias 10 e 11 mostram as escadas com largura adequada, piso estável, 

antiderrapante e regular, corrimãos em ambos os lados e corrimão intermediário com altura 

adequada. 

 

  

   Fotografia 10 : Escada     Fotografia 11 : Escada 

    Fonte: Acervo pessoal                                                     Fonte: Acervo pessoal 

 

Os corrimãos possuem seção e espessura de forma adequada. O espaço livre 

entre o corrimão e a parede lateral é adequado. Os corrimãos possuem prolongamento 

adequado no início e no término da escada. Os corrimãos possuem acabamento recurvado nas 

extremidades. O comprimento do patamar é adequado. O primeiro e o último degrau estão 

distanciados da circulação de maneira adequada. 

Não existe piso tátil de alerta no início e no término da escada e os corrimãos 

nem sempre são contínuos nos patamares.  

A escada de emergência da edificação possui largura adequada, piso estável, 

antiderrapante e regular e corrimãos, com seção e espessura adequadas. Não existe piso tátil 

de alerta no início e no término da escada. Os corrimãos possuem altura inadequada, não são 

contínuos nos patamares, não possuem prolongamento com comprimento adequado no início 

e no término da escada e não possuem acabamento recurvado nas extremidades.  

 



3.1.6.2 Elevador 

A fotografia 12 mostra o elevador com dimensões adequadas.  

 

Fotografia 12 : Elevador 

Fonte: Acervo pessoal  

 

Não há piso tátil de alerta em frente á porta do elevador. Não há barra 

horizontal de apoio dentro da cabina do elevador. O elevador não está sinalizado através do 

Símbolo Internacional de Acesso (SIA). 

 

3.1.6.3  Plataforma Elevatória 

 

As fotografias 13 e 14 mostram a plataforma elevatória associada à escada fixa 

para vencer o pequeno desnível.  

                 

Fotografia 13: Plataforma elevatória                         Fotografia 14: Plataforma elevatória              

       Fonte: Acervo pessoal                                                       Fonte: Acervo pessoal   

 

A plataforma vence desnível adequado e está sinalizada com o Símbolo 

Internacional de Acesso. As dimensões da cabina são adequadas. Há procedimento e pessoal 

treinado para auxílio. Não foi constatado item em desconformidade com a norma. 



3.1.7 Portas 

Todas as portas nas rotas acessíveis possuem vãos com largura igual ou 

superior a 0,80 cm, possuem área de aproximação e dispositivos acessíveis. 

A fotografia 15 mostra passagem alternativa à catraca para pessoas em cadeiras 

de rodas. 

 

Fotografia 15: Passagem alternativa junto às catracas 

                                                  Fonte: Acervo pessoal 

 

A passagem alternativa obedece ao disposto na norma NBR 9050 que 

estabelece que deva ser prevista junto ao dispositivo de segurança de ingresso que não seja 

acessível outra entrada que garanta condições de acessibilidade. 

Já as fotografias 16 e 17 mostram a existência de passagem exclusiva às 

pessoas com deficiência.  

 

 

             

      

Fotografias 16 e 17: Passagem exclusiva às pessoas com deficiência segregada da entrada principal 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A passagem exclusiva às pessoas com deficiência está segregada dos demais 

acessos ao edifício. 



3.1.8 Sanitários 

A edificação possui dois sanitários adaptados no pavimento térreo, localizados 

em rota acessível. As fotografias 18 e 19 mostram o sanitário adaptado, devidamente 

sinalizado, e com dimensionamento adequado. 

          

Fotografia 18: Sanitário adaptado                          Fotografia 19:  Bacia sanitária adaptada 

        Fonte: Acervo pessoal                                                   Fonte: Acervo pessoal 

   

A altura da face superior da bacia sanitária é adequada. A bacia sanitária possui 

barras de apoio instaladas em alturas e posições adequadas. Em frente à porta do sanitário 

existe área de manobra adequada. 

As fotografias 20 e 21 mostram o lavatório adaptado, com torneira adequada. 

                            

 Fotografia 20: Lavatório                                  Fotografia 21: Detalhe da torneira 

   Fonte: Acervo pessoal                                               Fonte: Acervo pessoal 

 

O lavatório não possui barra horizontal de apoio e está localizado fora do boxe 

para bacia sanitária. Não há sanitário adaptado nos pavimentos superiores da edificação. 



3.1.9 Mobiliário interno 

As fotografias 22 e 23 mostram os balcões de atendimento localizados em rota 

acessível.  

  

       Fotografia 22: Balcão de atendimento                              Fotografia 23: Balcão de atendimento  

                 Fonte: Acervo pessoal                                                            Fonte: Acervo pessoal 

 

O balcão de atendimento está localizado em rota acessível, porém possui altura 

e profundidade da área de aproximação inadequadas. A previsão da área de aproximação ao 

balcão de atendimento é fundamental para a utilização do mobiliário por uma pessoa com 

cadeira de rodas com autonomia e segurança. 

A fotografia 24 mostra as mesas de atendimento localizadas próximas às rotas 

acessíveis. 

 

Fotografia 24: Mesas de atendimento 

Fonte: Acervo pessoal 

 

As mesas de atendimento estão localizadas em rota acessível e possuem 

dimensionamento adequado. Há mesas acessíveis em quantidade adequada. 



A fotografia 25 mostra que ao lado dos assentos fixos na rota acessível há 

previsão de espaço para usuário em cadeira de rodas.  

 

Fotografia 25: Assentos fixos 

Fonte: Acervo pessoal 

 

O espaço previsto para a espera de usuários com cadeira de rodas não invade a 

faixa livre de circulação, em conformidade com a norma técnica. 

A fotografia 26 mostra o bebedouro com dimensões inadequadas. 

 

Fotografia 26: Bebedouro 

Fonte: Acervo pessoal 

 

  Os bebedouros não são acessíveis. Não possuem altura adequada e tampouco 

área de aproximação para usuário com cadeira de rodas. 

A edificação não possui telefone público acessível.  

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS E PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO 

 

O edifício analisado permite o acesso de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida ao seu interior, a partir do passeio público, e também permite o acesso 



aos demais pavimentos com facilidade, pois o deslocamento vertical é vencido por elevador e 

plataforma elevatória associados à escada fixa. Contudo, a edificação apresenta alguns itens 

em desconformidade com a legislação específica sobre o tema, os quais devem ser atendidos e 

considerados para a sua utilização com segurança, conforto e independência de forma plena. 

  O acesso principal à edificação deverá ser sinalizado com o símbolo 

internacional de acesso em conformidade com o disposto no item 6.2.6 da NBR 9050. 

As vagas de estacionamento reservadas para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida deverão possuir espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20 m 

de largura, demarcados de maneira adequada, conforme o disposto no item 6.12.1 da NBR 

9050. Este espaço adicional poderá ser compartilhado por duas vagas. 

Apesar de existirem vagas reservadas em número adequado, estas não estão 

localizadas próximas ao acesso principal do edifício, o que resultou na adaptação de outra 

entrada, segregada das demais, exclusiva para o uso das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida que chegam de veículo ao edifício. As vagas deverão ser localizadas em 

rota acessível e próximas ao acesso principal do edifício conforme dispõe o item 6.12.1 da 

NBR 9050. 

  As escadas fixas deverão possuir piso tátil e de alerta no início e no término da 

escada em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 

0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano, em conformidade com o 

disposto no item 5.14.1.2 da NBR 9050. Os degraus das escadas também deverão ser providos 

de sinalização visual na borda do piso em faixa de cor contrastante com a do acabamento, 

conforme o item 5.13 da norma técnica. Os corrimãos deverão ser sempre contínuos nos 

patamares das escadas conforme dispõe o item 6.7.1.7 da NBR 9050. 

  O elevador deverá ser provido de piso tátil de alerta junto à sua porta, em cor 

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

da alvenaria. Deverá ser instalada barra horizontal de apoio dentro da cabina do elevador 

conforme o disposto no item 5.2.12 da NBR 13994. Deverá ser sinalizado através do Símbolo 

Internacional de Acesso- SIA. 

Há sanitários adaptados somente no pavimento térreo da edificação, e muito 

embora, o atendimento ao público seja realizado preferencialmente neste pavimento, a 

inexistência de sanitários adaptados nos demais pavimentos é um ponto crítico, uma vez que a 

acessibilidade deve ser promovida a todos os usuários da edificação, incluindo trabalhadores, 

funcionários, visitantes e qualquer outra pessoa no local de trabalho. Devem ser previstos, em 



cada pavimento, banheiros acessíveis para que as pessoas com deficiência que trabalhem no 

local não precisem utilizar elevadores para o acesso ao banheiro.  

O sanitário adaptado deverá possuir um lavatório dentro do boxe para bacia 

sanitária, em local que não interfira na área de transferência, conforme o item 7.3.3.3 da NBR 

9050. O lavatório acessível deverá possuir barra horizontal de apoio, na altura do mesmo, 

conforme item 7.3.6.4 da referida norma. Os acessórios sanitários, tais como espelho, 

papeleira e cabide deverão ser adequadamente instalados conforme o item 7.3.8 da NBR 

9050. 

Uma parte da superfície do balcão de atendimento, com extensão de no mínimo 

0,90 cm, deverá ser provida de área de aproximação frontal adequada às pessoas com cadeiras 

de rodas, garantida através da altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e 

profundidade livre inferior de no mínimo 0,30 m, conforme o disposto no item 9.5.2.2 da 

NBR 9050. 

A edificação deverá ser provida de bebedouros acessíveis, na proporção 

estabelecida no item 9.1.1 da NBR 9050: 50% de bebedouros acessíveis por pavimento, 

respeitando o mínimo de um, e eles devem estar localizados em rotas acessíveis. A altura da 

bica e a área de aproximação adequadas estão estabelecidas nos itens 9.1.2 e 9.1.3 da referida 

norma. 

A edificação deverá ser provida de telefones públicos acessíveis, na proporção 

estabelecida no item 9.2.1.1 da NBR 9050: pelo menos um telefone acessível por pavimento. 

Quando houver instalação de conjuntos de telefones, o telefone acessível deve estar localizado 

junto a eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação de conceitos do Desenho Universal na concepção de edificações, 

espaços urbanos e produtos, tem como conseqüência a promoção da acessibilidade ampla e 

irrestrita a todos, beneficiando toda a sociedade, principalmente às pessoas com deficiência e 

com mobilidade reduzida, uma vez que possibilita o uso dos espaços com segurança, conforto 

e independência, além de  promover a inclusão social.  

A adaptação de uma edificação, baseada no conceito do desenho acessível, ou 

seja, aquele destinado exclusivamente às pessoas com deficiência, tende a dar lugar a projetos 

de edificações, que desde a sua concepção se baseiam no conceito do desenho universal, 

destinado a todas as pessoas. 

A edificação estudada está adaptada para sua utilização por pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, através da incorporação de alguns elementos 

estabelecidos na NBR 9050, exclusivos para a utilização por estas pessoas. Contudo, é 

necessária a incorporação de outros itens estabelecidos na norma técnica para a utilização de 

todos os espaços da edificação com segurança, conforto e independência de forma plena. 

A acessibilidade deve ser uma meta na concepção de projetos elaborados por 

engenheiros, arquitetos, urbanistas e desenhistas industriais. Para tanto, imprescindível se faz 

que a legislação e as normas estejam ao alcance de todos. A Prefeitura da Cidade de São 

Paulo é um bom exemplo de regulamentação e gestão através da publicação de cartilhas e 

manuais, que orientam, tanto os profissionais como qualquer cidadão que se interesse pelo 

assunto, na implantação da acessibilidade e na construção de uma cidade para todos.  

A acessibilidade também envolve o transporte público, a locomoção nos 

percursos das ruas e a integração entre as modalidades de transporte público. Sob este 

aspecto, e embora não seja o foco principal deste trabalho, ficou evidenciado, na realização da 

pesquisa de campo, a inexistência de integração entre o edifício público estudado e um 

equipamento de transporte público de massa, o metrô, separados fisicamente somente por uma 

única via pública.  

Finalizando, é importante ressaltar a necessidade que novos estudos sejam 

realizados para complementar os resultados iniciais aqui expostos. Outras investigações 

poderiam ser desenvolvidas a fim de se obterem dados mais consistentes sobre a questão da 

existência de rota acessível interligando as edificações de uso público e os equipamentos de 

transporte público. 
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