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RESUMO

Este trabalho de monografia para a conclusão de curso, trata da adaptação à acessibilidade no
trabalho para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. O principal objetivo é
analisar e implementar a metodologia inclusiva. Essa análise consiste em examinar como as
empresas do ramo de escritórios administrativos vêem o planejamento de uma nova gestão
para a inclusão de trabalhadores nessas condições, nesse ambiente de trabalho dando a eles
total autonomia e segurança. O plano de implementação será elaborado baseado na revisão
bibliográfica, nos pensamentos de diversos autores em como adequar as necessidades desse
público ao cotidiano de uma empresa. Portanto, de um diagnóstico das necessidades que esse
grupo de população necessita, das adaptações que a edificação e suas dependências a qual a
empresa está instalada precisa para se adequar as normas e leis. Dentro dessa pesquisa de
análise buscou auxiliar esse ramo de escritórios para entender o que as pessoas portadoras de
deficiência física ou mobilidade reduzida precisam para poder estarem inseridos no ambiente
de trabalho com total independência desde seu acesso a edificação até no seu espaço de
trabalho propriamente dito, com total segurança, ergonomia e sem haver alterações na função
organizacional da empresa, introduzindo o conhecimento sobre as principais necessidades
desse grupo. Os resultados esperados é apresentar as adaptações primordiais que devem ser
feitas levando em consideração a funcionalidade, o espaço físico, o layout da empresa,
portanto como esse grupo de trabalhadores e também os visitantes que venham a ir possam
desfrutar das dependências da empresa com total independência, autonomia e segurança,
sentindo assim incluídos na sociedade de forma respeitada.

PALAVRA-CHAVE: Acessibilidade, Deficientes Físicos ou Mobilidade Reduzida,
Autonomia, Segurança, Ambiente de Trabalho

ABSTRACT

This thesis work to complete the course, deals with the adaptation work in accessibility for
people with disabilities or reduced mobility. The main objective is to analyze and implement
inclusive methodology. This analysis is to examine how companies in the industry see the
administrative office of a new management plan for the inclusion of workers in these
conditions, this work environment giving them full autonomy and security. The
implementation plan will be developed based on literature review, the thoughts of several
authors on how to fit the needs of the daily life of a public company. Therefore, a needs
assessment that this group of population needs, adaptations to the building and its
dependencies which the company is located needs to match the standards and laws. Within
this research sought to assist analysis of this branch offices to understand what people with
physical disabilities or reduced mobility need to be able to be inserted in the workplace with
complete independence from its access to the building up in your workspace itself, with total
safety, ergonomics and with no changes in the company's organizational role by introducing
the knowledge about the main needs of this group. The expected results is to present the
primary adjustments to be made taking into account functionality, physical space, the layout
of the company, so how this group of workers and visitors also will get to enjoy the facilities
of the company with total independence, autonomy and security, included feeling well so
respected in society.

KEYWORD: Accessibility, Handicap or Reduced Mobility, Autonomy, Security, Desktop
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1

INTRODUÇÃO
O tema acessibilidade começou a fazer parte das discussões a respeito das

políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência há muito pouco tempo no país.
Antes da Constituição Federal de 1988, a matéria havia sido tratada apenas na
Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro 1978, e, ainda assim, o texto dizia respeito tão
somente ao acesso aos edifícios e logradouros.
Com a promulgação da Constituição de 1988, houve a inserção efetiva do
assunto no marco legal federal brasileiro, ainda que de forma muito tímida. O tema é citado
na Carta Magna em seu artigo 5º, que garante o direito de ir e vir, e estabelece que:
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens
(BRASIL, 1988, Constituição Federal, p.37)

e no artigo 227, que define que:
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
(BRASIL, 1988, Constituição Federal, p.37)

No ano de 2000, houve a regulamentação das Leis Federais nº 10.048 e 10.098,
que tratavam do assunto com mais prioridade. A primeira, elaborada pelo Poder Legislativo,
trata de atendimento prioritário e de acessibilidade nos meios de transportes, e inova ao
introduzir penalidades ao seu descumprimento. A última, escrita pelo Poder Executivo,
subdivide o assunto em acessibilidade ao meio físico, aos meios de transporte, na
comunicação e informação e em ajudas técnicas.
Atualmente, tais leis foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.296, de 02 de
dezembro de 2004. A existência deste acervo legal, fora toda a legislação estadual e municipal
que disciplina o assunto, deve-se, principalmente, a luta do movimento de pessoas com
deficiência. A sociedade civil esteve continuamente mobilizada a favor da garantia de seus
direitos e sempre entendeu que a acessibilidade é um dos meios para se alcançar a inclusão
social.
Pela Lei 8.213 promulgada em 24 de julho de 1991, as empresas brasileiras
tem que destinar uma porcentagem de vagas à pessoas portadoras de deficiência, inserindo
essas pessoas no mercado de trabalho e beneficiando 16 milhões de brasileiros, conforme o
Censo de 2000 do IBGE. Porém ainda falta nas empresas um departamento específico com
capacitação para tratar desse assunto e a necessidade de programas de inclusão social
adequados.
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1.1

OBJETIVO GERAL
Diante das construções desordenadas nas grandes metrópoles, prédios estão

sendo construídos sem qualquer planejamento adequado, sem identificar as necessidades reais
da sociedade. Para que todos tenham as mesmas possibilidades de acesso, é preciso observar e
relacionar os pontos a sofrerem alterações.
O objetivo é analisar as condições de acessibilidade em ambiente construído
como um edifício de escritórios e propor um espaço de trabalho totalmente adaptado à
pessoas portadora de deficiência física ou mobilidade reduzida considerando desde a
organização do estatuto da empresa , como também as adaptações do edifício desde o acesso
até o último pavimento possibilitando total autonomia para esse grupo de população.
É preciso facilitar a vida dessas pessoas, visando que nos dias de hoje, todos
temos rotinas muito corridas e dependemos de acesso prático, onde não haja necessidade de
ajuda constante, principalmente para mobilidade. Não é somente uma questão de cunho
social, mas também, um dever para com as pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência
física.

1.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO
Antes de tudo, o objetivo consiste num estudo minucioso, através de
observações assistidas da acessibilidade e análises das normas do prédio.
O trabalho consistirá na análise do estatuto da empresa com relação a
necessidades administrativas e organizacionais para inclusão desse grupo de população à
empresa juntamente com a análise detalhada da edificação a qual a empresa está instalada
para identificar todas as necessidades de adaptação da mesma para atender as pessoas
portadoras de deficiência física e projetar todas as benfeitorias à edificação através de um
estudo das NBRs específicas para estes casos.
1.2

JUSTIFICATIVA
Uma das principais dificuldades de adaptação do ambiente de trabalho, são

para pessoas com deficiência física que requer uma reforma na edificação instalada a empresa
privada para atender as exigências básicas que dará autonomia plena a esse grupo.
A acessibilidade é entendida como a possibilidade e condição de alcance, para
a utilização com segurança e autonomia, de qualquer edificação, principalmente do ambiente
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de trabalho que lhe dado, para todos os tipos de trabalhadores, em especial ao portador de
deficiência ou mobilidade reduzida.
Assim, esta mesma perspectiva serve para o trabalho, o qual é fato de que o
mesmo deve ser adaptado ao homem, seja ele portador de deficiência ou não. A acessibilidade
deve ser permanente na vida das pessoas. Prover acesso significa oferecer independência para
cada pessoa.
Relevantes mudanças organizacionais vêm ocorrendo nos últimos anos,
trazendo diversas conseqüências para as relações de trabalho. Cada vez mais, as empresas
precisam se adaptar às novas estruturas de trabalho e compreender como a flexibilização tem
ocorrido nessa nova realidade. O espaço físico organizacional, mais conhecido como layout,
passou a ter uma nova forma de caracterização. Este trabalho procura identificar as
percepções dos trabalhadores que atuam em diferentes níveis de presença (ou ausência) no
espaço físico de uma organização, além das influências que este nível de presença exerce
sobre os elementos que compõem a sua relação com a empresa.
Para que o direito do trabalhador portador de deficiência faça valer, as
empresas precisam alterar suas edificações e layout interno para melhor atender esse tipo de
trabalhador, embasado no que diz respeito a Constituição Federal.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência.
(BRASIL, 1988, Constituição Federal, p.7)

No plano infraconstitucional, no que diz respeito à acessibilidade ao trabalho,
duas normas possuem destaque na busca pela igualdade de oportunidades e inserção do
deficiente no mercado de trabalho que, são a Lei nº 7.853/89 e o Decreto nº 3.298/99.
Este, por sua vez, o Decreto nº 3.298/99, possui ainda maior destaque que o a
legislação em si, haja vista que traz consigo uma série de mecanismos de inserção do
deficiente, regulamentando a sua inclusão, bem como traçando a política de inclusão do
deficiente no mercado de trabalho, conforme Art. 34 do seu texto:
Art. 34 – É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa
portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao
sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido.
( BRASIL , Decreto nº. 3.298,1999,p.8)

Neste contexto, reconhecendo-se a omissão do deficiente para ocupar os postos
de trabalho, o Estado estabelece como meta primordial a sua inserção até mesmo para suprir o
tratamento desigual que é dispensado pela sociedade e restabelecer o equilíbrio entre os
indivíduos que ocupam posições desiguais perante as oportunidades de emprego.
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Para tanto, há a necessidade do trabalhador portador de deficiência física ou
mobilidade reduzida ser recebido em um ambiente de trabalho que trará total autonomia e
segurança, além de não prejudicar toda funcionalidade da empresa junto ao seu arranjo físico.
Esse trabalho enfoca também para auxiliar as empresas que queiram interagir
com as novas legislações e assim, possibilitarem melhor a gestão organizacional incluindo a
população de deficientes em seu quadro de funcionários.
1.3

METODOLOGIA
Para dar autonomia ao deficiente físico ou com mobilidade reduzida, as

empresas são obrigadas a modificar sua edificação desde o acesso ao edifício até o último
pavimento do mesmo, alterando inclusive o arranjo físico e solucionando problemas
ergonômicos para dar total acessibilidade e segurança aos funcionários e visitantes que
venham a utilizar as dependências da empresa.
Para que haja a melhor solução para dar as condições de trabalho para pessoas
portadoras de deficiência física primeiro temos que entender quais são as reais necessidades
que essas pessoas tem através de legislações, decretos, normas. Fazer um questionário com
portadores de deficiência física para, eles, cidadãos explicarem quais são as maiores
dificuldades e necessidades que eles precisam. Enfocar tanto o lado psicológico e físico
também.
Após entender as necessidades, foi feito um diagnóstico na edificação já
construída, através de levantamento in loco de toda ela, desde o acesso da calçada para dentro
do lote, até o acesso à todas dependências da edificação, hall de entrada, recepção, pavimento
tipo, para apontar quais serão os locais que necessitam ser modificados para atender as
necessidades das pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida.
Apontadas quais são as necessidades, quais os locais que precisam ser
alterados, estudaremos a NBR 9050/2004 para atendê-la na íntegra juntamente com a NR17Ergonomia e assim, possibilitar a autonomia total e satisfação para todos os trabalhadores e
visitantes.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
Para diagnosticar a edificação a ser adaptada, há algumas referências

necessárias para detalhar cada alteração a ser feita no projeto que irá satisfazer as
necessidades das pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida.
A base principal é NBR 9050/2004 porém há outras normas mais específicas
para algumas adaptações, como por exemplo para os elevadores a norma específica é a NBR
1402/2005 e devem ser consideradas. Utilizando esses parâmetros, pode-se então formular as
adaptações a serem feitas na edificação para deixá-la acessível a esse grupo de pessoas com
necessidades especiais.
2.1

ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS
Para consistir as adaptações necessárias, tem que entender quais são os pontos

principais que, para o deficiente físico ou com mobilidade reduzida, lhe darão maior
autonomia e segurança sobre si em toda a edificação, inclusive no seu ambiente de trabalho.
Os principais focos a serem considerados a adaptação são do acesso ao
trabalho, da ergonomia ao trabalhador e do espaço físico ( layout) da edificação.

2.1.1 DO ACESSO AO TRABALHO
A noção de acessibilidade do deficiente ao trabalho envolve duas categorias,
um física, ligada a eliminação de barreiras arquitetônicas, ou seja, de todas as estruturas
físicas que separem o deficiente do ambiente de trabalho, como, p. ex., escadas, ao invés de
rampas de acesso, ou transporte oferecido pela empresa que não comporte o deslocamento do
cadeirante; e outra jurídica, ligada à inclusão no mercado de trabalho propriamente dita no
emprego que, nos termos do art. 35 do Decreto nº 3.298/99, será feita por três formas
distintas: a) colocação competitiva; b) colocação seletiva e c) promoção do trabalho por conta
própria.
Na primeira modalidade, colocação competitiva, a inserção do deficiente no
mercado de trabalho depende de apoios especiais que são suportes necessários para reduzir ou
suprimir a limitação decorrente da deficiência do trabalhador, segundo o que diz a definição
do § 3º art. 36 do Decreto nº. 3.298/99
§ 3º Art. 36 - Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e
as ajudas técnicas entre os outros elementos que auxiliem ou permitam
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compensar uma ou mais limitações motoras, sensoriais ou mentais da
pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da
mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas
capacidades em condições de normalidade.

(BRASIL, Decreto nº 3.298,1999, p.10)
Na segunda modalidade, colocação seletiva, a inserção do deficiente no
mercado de trabalho depende da adoção de procedimentos especiais, segundo a definição do
§2º do art. 36 do Decreto nº 3.298/99 que representa um tratamento diferenciado, em
decorrência da deficiência apresentada pelo trabalhador e também ligada ao seu grau de
manifestação, para a contratação. Este tratamento diferenciado consiste numa flexibilidade
dos elementos integradores do contrato de trabalho do empregado com deficiência, como p.
ex., alteração do horário de trabalho ou da jornada, para que este venha a se adaptar da melhor
forma possível ao emprego.
§ 2º Art. 36 – Consideram-se procedimentos especiais os meios de
utilização para a contratação de pessoa que, devido ao grau de deficiência,
transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada
variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de
trabalho às especialidades, entre outros.

(BRASIL, Decreto nº 3.298,1999, p.10)
Na terceira modalidade, promoção do trabalho por conta própria,
diferentemente das outras duas, a inserção do deficiente não ocorrerá como empregado
subordinado, mas sim, como autônomo, independente, cooperativo e até mesmo como
empregador, no qual deverá receber incentivo, a fim de, com esta atividade, conseguir renda e
sustento próprios.
Na primeira modalidade é necessário focar em alguns itens específicos desde o
acesso pela via pública até todos os pavimentos da edificação. Os principais a serem
analisados seguem listados.
2.1.1.1 Rampa acesso ao passeio público
Para qualquer edificação é de responsabilidade do proprietário ou
responsável pelo uso adaptar todo acesso de chegada a sua edificação. Neste caso a adaptação
consiste na alteração do passeio com uma rampa de acesso possibilitando a travessia contínua
da pessoa portadora de deficiência física e visual, conforme Desenho 01 e 02 que mostra o
rebaixamento da guia possibilitando ao deficiente físico ou com mobilidade reduzida a
atravessar a via com total autonomia.
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Desenho 01- Rebaixamento do acesso ao passeio público
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004,p.57)

Desenho 02- Perspectiva do rebaixamento do acesso ao passeio público
Fonte: ABNT NBR 9050/2004 (2004, p.57)

2.1.1.2. Acesso ao estacionamento

Para todas as edificações adaptadas as pessoas portadoras de deficiência
físicas, a área de estacionamento é obrigada a destinar 2% de suas vagas a essas pessoas, com
espaço e circulação acessível para o mesmo até a entrada da edificação e sinalizada conforme
Desenho 03.
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Desenho 03- Sinalização estacionamento de veículos
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004,p.61)
2.1.1.2 Acesso a edificação
Quando há um desnível superior a 15mm , o profissional é obrigado a projetar
uma rampa de acesso a edificação com uma inclinação admissível conforme Tabela 5 da NBR
9050/2004 mostrado no Desenho 05 ou implementar uma plataforma elevatória mais
adequada para o local adaptado,se o desnível for inferior a 15mm, apenas é necessário
chanfrar o desnível conforme Desenho 04.

Desenho 04- Desenho do exemplo de adaptação a desnível ≤ a 15mm.
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004,p.39)

Desenho 05- Tabela do dimensionamento de rampa
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004,p.42 )
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A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de
pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50
m, sendo o mínimo admissível 1,20 m, principalmente nas adaptações a serem feitas pois
essas exigem mais da estrutura e espaço físico da edificação. Segue o exemplo de medidas a
serem adotadas no Desenho 06.
A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da
rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos em 0.

Desenho 06- Medidas a serem adotadas nas rampas
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p.42)
Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de
balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos limites da largura da
rampa e na projeção dos guarda-corpos, conforme Desenho 07.

Desenho 07 – Inclinação transversal e largura das rampas
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p.43)
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Quando não houver nenhuma possibilidade anterior para atender as
necessidades das pessoas portadoras de deficiência ao acesso a edificação, outra opção é a
instalação de plataformas elevatórias. Há dois tipos de plataforma, a de percurso vertical e a
de percurso inclinado, exemplificados nos Desenhos 08 e 09.
A plataforma de percurso vertical pode vencer desníveis de até 2,00m em
edificações de uso público ou coletivo e até 4,00m em usos particulares, para percursos
abertos. Para percursos enclausurados, esse desnível pode chegar a 9,00m.

Desenho 08- Plataforma plano vertical para percurso aberto
Fonte: CPA, Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo (2005, p. 28)

A plataforma de percurso inclinado pode ser utilizada em edificações de uso
público ou coletivo desde que haja parada programada nos patamares ou a cada 3,20m de
desnível. O assento deve ser escamoteável às pessoas com mobilidade reduzida.

Desenho 09- Plataforma Basculante , plano inclinado
Fonte: CPA, Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo (2005,p. 29)
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2.1.2 DA ERGONOMIA NO TRABALHO

Considerando o trabalho em sua forma mais ampla, como qualquer atividade
realizada por uma pessoa ou máquina, chega-se a conclusão que:

Para a realização de

quaisquer atividades, é necessário que o ambiente construído (posto de trabalho) ofereça
determinadas facilidades para permitir a execução destas atividades, ou seja, os
equipamentos e elementos de acesso devem ser projetados com dimensionamento e
posicionamento adequados as necessidades de todos os usuários. Nestes elementos estão
inclusos: - Escadas, rampas, elevadores, corredores, louças e metais sanitários, armários,
corrimãos, estações de trabalho, e comandos para acionamento de dispositivos.
Para pessoas que podem se colocar em pé, e têm estatura mediana, 1,60m a
1,80m de altura, pode-se aplicar os padrões já consagrados pelo uso para todas as atividades
mundiais. Já, para os que não podem se colocar em pé, é necessário localizar os dispositivos
que são acionados manualmente, dentro do alcance manual de uma pessoa sentada.
No caso dos usuários de cadeiras de rodas, devemos considerar para o
projeto, o módulo usuário-cadeira, como padrão para o dimensionamento, respeitando seu
alcance manual (situado entre os níveis de 0,40m e 1,62m do piso acabado e seu
alcance visual, sendo que a faixa de alturas confortável se situa entre 0,80m e 1,00m)
além da previsão de espaços suficientes para o deslocamento e manobras. O mesmo deve
ser feito para os usuários de muletas.
Os desenhos 10 e 11 mostram as alturas máximas que um cadeirante fica
estagnado em sua cadeira de rodas, seu campo visual frontal e as diferentes dimensões que
essas pessoas conseguem alcançar frontal e lateralmente sem afetar nenhum de seus
movimentos. Essas alturas são consideradas para o meio mais confortável e ergonômico para
as pessoas portadoras de deficiência física e principalmente ter o parâmetro máximo a linha
de limite visual dessas pessoas.
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Desenho 10- Campo visual da pessoa portadora de deficiência física
Fonte: ABNT NBR9050 (2004, p.16)

Desenho 11 – Altura confortável lateralmente de um deficiente físico
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p.11)
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2.1.2.1. Adaptação aos sanitários

Pode haver a reforma do sanitário já existente para adaptá-lo à pessoas
portadora de deficiência ou mobilidade reduzida ou a construção de novos sanitários para
atender as exigências das normas estabelecidas.
As dimensões dos sanitários devem possuir medidas de 1,50 x 1,70,área de
transferência ,conforme Desenho 12.
As barras de apoio devem ser dispostas junto à bacia sanitária, na lateral e no
fundo, devem ser colocadas barras horizontais para apoio e transferência, com comprimento
mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação). A
distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando
esta posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia. A barra da
parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e
estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral, conforme
Desenho 13.
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, conforme Desenho 14.

Desenho 12- Dimensionamento do sanitário e Área de Transferência
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p.70)
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Desenho 13- Localização das barras de apoio
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 67,68)

Desenho 14- Adequação da altura da bacia sanitária
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p.69)
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Para os lavatórios deve ser prevista área de aproximação frontal para P.M.R.,
conforme figura 134, e para P.C.R., conforme Desenho 15, devendo estender-se até o mínimo
de 0,25 m sob o lavatório.

Desenho 15- Vista superior da aproximação ao lavatório
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 74)

Devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de
0,78 m a 0,80 m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 0,73 m na sua
parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 0,25 m da face
externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar. Não é
permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não deve haver
elementos com superfícies cortantes ou abrasivas.
As torneiras de lavatórios devem ser acionadas por alavanca, sensor eletrônico
ou dispositivo equivalente. Quando forem utilizados misturadores, estes devem ser
preferencialmente de monocomando.
O comando da torneira deve estar no máximo a 0,50 m da face externa frontal
do lavatório, conforme Desenho 16.
Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatório, na altura do mesmo,
conforme exemplos da Desenho 16.

Desenho 16- Disposição das barras de apoio e comando das torneiras
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 75)
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As estações de trabalho devem estar posicionadas em um arranjo físico que não
atrapalhe a organização da empresa e ao mesmo tempo seja confortável ao trabalhador
portador de deficiência, dando a ele autonomia total no seu trabalho, conforme Desenho 17
que mostra a projeção do raio de alcance de um braço estendido de um portador de deficiência
física (cadeirante)

Desenho 17- Raio de alcance braço estendido para uma estação de trabalho.
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 11)

Para uma melhor adaptação da estação de trabalho para um usuário cadeirante,
é importante que a estação de trabalho do mesmo tenha espaço suficiente para suas pernas, a
área de giro com diâmetro de 1,50m e altura confortável, conforme Desenho 18.

Desenho 18 – Ergonomia para o deficiente físico na estação de trabalho
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 10)
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Os acessórios para sanitários, como saboneteiras, toalheiro, espelho, entre
outros devem ter sua área de utilização dentro da área de alcance, conforme Desenho 19.

Desenho 19- Acessórios junto ao lavatório
Fonte: ABNT NBR 9050 (2004, p. 76)

2.1.2.2. Estação de trabalho

A estação de trabalho deve estar disposta a 1,20 de qualquer outro mobiliário e
o espaço do trabalhador portador de deficiência terá que ser de um raio de giro de 1,50m,
conforme Desenho 20. Terá que existir uma área de aproximação à mesa de trabalho,
conforme mostra Desenho 20.
O importante que se deve ressaltar é que as mesas tenham altura regulável.

Desenho 20- Estação de trabalho em escritório
Fonte: CPA, Mobilidade Acessível na Cidade de São Paulo (2005, p. 52)
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2.1.3 DO LAYOUT NO TRABALHO
O arranjo físico (layout) de uma empresa busca não só aperfeiçoar as condições
de trabalho, mas também, racionalizar os fluxos de produtividade, a disposição física dos
postos de trabalho e tornar a movimentação das pessoas ainda mais fácil, principalmente para
os trabalhadores portadores de deficiência junto com os outros trabalhadores.
O layout (arranjo físico) corresponde ao arranjo de diversos postos de
trabalho nos espaços existentes na organização,envolvendo, além de
preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo
a natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas,
equipamentos e matérias-primas. (CURY, 2005, p. 396)

Pode ser citada também a qualidade de vida no trabalho, pois um arranjo físico
correto ajuda a minimizar problemas como fadiga, stress, entre outros.
O principal item que se observa para ser feito um bom layout é atender as
dimensões mínimas de circulação, 1,20 em ambiente coletivo, para melhor fluidez das pessoas
na empresa e organizar o ambiente de trabalho, colocando as estações de trabalho ou mesmo
as mesas de trabalhos, salas de reuniões, sanitários e outros compartimentos necessários com
uma disposição que atenda a todos da melhor forma possível do arranjo físico dando
autonomia e dinamismo.
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3.1

ACESSIBILIDADE NO EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
DIAGNÓSTICO
Para que o projeto de adaptação seja bem sucedido, é necessário que se faça

primeiro um estudo detalhado do espaço, observando-se alguns fatores fundamentais: fator
material, equipamentos, homem, movimento, espera, serviço e mudança. Dentro desses
pontos, estão contidos: localização, ambiente, espaço disponível, estações de trabalho, etc.
Depois de observados esses fatores, fazem-se necessário um estudo do tipo das necessidades
especiais que os trabalhadores PNES (Portadores de Necessidades Especiais), para que se
consiga atingir os objetivos esperados com o novo projeto de arranjo físico.

A edificação a ser alterada para melhor atender um trabalhador ou visitante
portador de deficiência física ou mobilidade reduzida, está apresentado nas Plantas 01, 02 e
03 que consta no Apêndice A.
Ao observar o projeto do edifício e os itens mencionados anteriormente, como
sendo os principais a serem adaptados para uma pessoa portadora de deficiência física e
englobando, em alguns casos, os portadores de mobilidade reduzida, pode-se observar que o
acesso ao passeio público não se encontra adaptado, com um desnível superior permitido na
guia, ressaltado sob n°. 1 da Planta 01 do Apêndice A.
O acesso principal a edificação, atualmente, é feito através de escadas, não
sendo adequado para essas pessoas com necessidades especiais, salientando uma adaptação
para esse acesso, além de não possuírem demarcações de vagas de estacionamento para às
pessoas portadoras de deficiência física, conforme rege legislação, como mostra o destaque n°
2 na Planta 01 do Apêndice A.
Os sanitários, já possuem separação por sexo, porém, os boxes não possuem
tamanho e portas com dimensões mínimas admissíveis aos deficientes físicos, além de não
existirem barras de apoios apropriados nas bacias e na pia, em destaque no n°. 3 da Planta 01,
02 e 03 do Apêndice A.
O elevador, meio principal para superar desníveis maiores, não está totalmente
adequado, necessitando de barras de apoio nas alturas adequadas, espelho posicionado com a
inclinação solicitada pela NBR 9050/2004 e o acionamento do mesmo, a uma altura média
que atenda as pessoas especiais e não, mostrado sob o n°. 4 da Planta 01, 02 e 03 do Apêndice
A.
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No espaço destinado as estações de trabalho, também terão que haver um
projeto de um novo layout, para atender a circulação mínima necessária para os trabalhadores
deficientes físicos, para sua maior segurança no ambiente e também para localizar melhor as
estações de trabalho adaptadas para o mesmo grupo, configurando um ambiente de fácil
acesso e com um espaço adequado, atendendo espacialmente e ergonomicamente os
trabalhadores especiais para sua melhor inclusão social, destacado sob o n°. 5 nas Plantas 02 e
03 do Apêndice A.
3.2

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
Após o estudo de todas as etapas, que deveriam ser alterados na edificação

existente para uso escritório, foi formulado um novo projeto para o mesmo, dando maior
fluxo e autonomia à todos os trabalhadores, principalmente os portadores de deficiência ou
com mobilidade reduzida.
O novo projeto adaptado, consiste em dar autonomia ao trabalhador portador
de deficiência, desde o acesso ao ambiente à edificação inserida a empresa do trabalhador, até
mesmo à todas dependências do escritório, sem ao menos atrapalhar a produtividade e
fluxograma que já existia no mesmo.
Ao se verificar as alterações a serem feitas na edificação apresentada, houve a
reformulação do projeto para atender as necessidades primordiais desse grupo e
posteriormente a reforma em si necessária.
Para o acesso ao passeio público, foi feito um rebaixamento das guias, para
adequar as calçadas com rampas acessíveis para os deficientes físicos ou com mobilidade
reduzida, conforme Desenho 21.

Desenho 21- Rebaixamento da guia do passeio público
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Fotografia 01- Rebaixo da guia do passeio público
Fonte: Tecnogran (2010, não paginado)
No acesso ao estacionamento, a empresa é obrigada a destinar 2% de suas
vagas para deficientes físicos, localizado de preferência próximo ao acesso principal da
edificação e bem sinalizado, para assegurar uma circulação acessível para o deficiente que
chegue em automóveis, conforme Desenho 22.

Desenho 22 – Detalhe estacionamento para pessoas portadoras de deficiência

Fotografia 02- Exemplo vaga reservada à deficiente físico
Fonte: SANTOS, Marcos (2008, não paginado)
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No acesso principal a edificação, o desnível é vencido por escada e para melhor
adaptá-lo ao deficiente físico ou com mobilidade reduzida foi projetado uma rampa com
inclinação de 6,04 e 6,22% conforme NBR 9050 de 2004, mostrado no Desenho 23 e do
acesso secundário com a proposta de inclinação 8.18% conforme Desenho 24 e guia de
balizamento em toda sua extensão.

Desenho 23 – Detalhe da rampa ao acesso principal

Desenho 24 – Detalhe da rampa ao acesso secundário
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Fotografia 03- Exemplo rampa acessível ao acesso principal
Fonte: ACESSA.COM (2010, não paginado)

A adaptação dos sanitários, que já estão separados por sexo, como rege a
legislação, é feita pelo menos em um dos boxes, instalando barras de apoio conforme
dimensões e alturas estabelecidas na NBR 9050/04, além de vasos sanitários e pias instalados
fielmente, conforme mesma norma, de acordo com Desenho 25. Neste caso, não foi obrigado
a instalar o dispositivo sonoro junto ao vaso sanitário, pois o boxe se encontra instalado
dentro do sanitário masculino/ feminino. Se ele estiver isolado, haveria a necessidade da
inclusão do mesmo.

Desenho 25– Projeto do detalhe do banheiro feminino
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Desenho 25– Projeto do detalhe do banheiro masculino

Fotografia 04- Exemplo de banheiro acessível
Fonte: PORTA, Gilberto (2010, não paginado)

Para os elevadores, a adaptação é feita com a inclusão de barras de apoio,
espelho acessível com a inclinação correta e teclado acionador colocado na altura ideal para
os deficientes físicos, conforme Desenho 26.
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Desenho 26 – Projeto do detalhe da escada e entrada de elevador

Fotografia 05: Exemplo de elevador adaptado aos portadores de deficiência física
Fonte: AECWEB [S.I., 20--?]

Para o novo layout, há o remanejo das estações de trabalho para obter a
circulação livre necessária para os cadeirantes e os outros funcionários em geral e assim,
permitir que fique uma área de giro de diâmetro de 1,50m para maior comodidade ao
deficiente físico em cada estação de trabalho adaptada, mostrado no Desenho 27.
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As novas estações de trabalho adaptadas atendem a NR-17, totalmente
ergonômica que não só atender as necessidades do deficiente físico, como também para todos
os funcionários do escritório em geral, conforme fotografia 06.

Desenho 27 – Detalhe do novo layout das estações de trabalho

Fotografia 06 – Exemplo de estação de trabalho atendendo a NR-17
Fonte: RIAZOR, Office. (2003-2011, não paginado)
Todos os itens demonstrados, estão no projeto de adaptação à edificação para
uso de escritórios para o mesmo receber o Certificado de Acessibilidade, principalmente para
atender as necessidades do deficiente físico na inserção a vida de trabalho com autonomia e
segurança para todos.
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4

CONCLUSÃO
Com crescimento da inclusão de pessoas portadoras de deficiência no ambiente

de trabalho e na sociedade moderna, vários setores, principalmente os de serviço de
escritórios administrativos em geral, optam por atender a legislação e agrupar esse grupo de
pessoas em sua equipe de trabalhadores, pois seus trabalhos permitem uma inserção com total
autonomia para com essas pessoas.
Qualquer adaptação a uma edificação que pretende incluir pessoas deficientes
físicas ao quadro de funcionários deve ir além de uma simples reforma. Deve-se refletir no
estatuto da empresa uma nova organização para poder atribuir esse grupo de pessoas e a
melhor forma de passar esse estatuto para seus funcionários, verificar a estrutura de toda
edificação para entender se as alterações necessárias, cabem no local a qual será reformado.
Para obter o melhor resultado, a principal NBR 9050/2004 que estabelece as
adaptações necessárias à todas pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, foi
estudada nos itens específicos para deficientes físicos, foco da monografia.
Neste caso pode-se determinar que a organização da empresa que irá incluir em
seu quadro de trabalhadores, pessoas portadoras de deficiência física é obrigada a se
reestruturar e mostrar a todos os funcionários, como conviver da melhor forma com esses
novos trabalhadores, prestando serviços a sociedade, em geral, que muitas das vezes não
entende que um novo layout e novas instalações, possam fazer com que portadores de
deficiência física se insiram no ambiente de trabalho como qualquer outro cidadão.
Pode-se constatar que quanto a adaptação da edificação, há uma maior
dificuldade em atendê-los, pois a empresa é obrigada a entender primeiro todas as
necessidades dos deficientes físicos, junto com um estudo minucioso da estrutura já existente,
na qual a empresa está instalada para poder reformá-la com total segurança, de modo que o
arranjo físico atenda todos os trabalhadores, com total segurança no seu ambiente de trabalho.
No projeto mostrado no Apêndice B, pode-se notar que além das adaptações
para deficientes físicos, foram inseridos pisos táteis, alerta para os portadores de deficiência
visual, apenas para complementar o atendimento a NBR 9050/04 em algumas das novas
instalações, necessárias para ambos.
Por parte dos escritórios, há o interesse em implementar o estudo desenvolvido,
pois, atualmente, o tema acessibilidade e inclusão estão sendo discutidos no mundo todo e
mais do que isso, permite que pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, possam
ser inseridas dignamente no mercado de trabalho e na sociedade em geral.
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