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RESUMO 

O presente trabalho aborda a importância da acessibilidade no ambiente acadêmico, 

destacando sua legislação e normas vigentes que asseguram os direitos das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de apresentar dados 

expressivos dessa população no Brasil e na Universidade Federal de Sergipe. São 

descritos conceitos elaborados por autores reconhecidos nessa temática, como 

também realizada análises de projetos de acessibilidade em edificação e centros 

históricos, além dos resultados obtidos através da metodologia aplicada e dos 

diagnósticos realizados in loco, que deram suporte para alcançar o objetivo desse 

trabalho, que é realizar um anteprojeto de adequação da acessibilidade e de uma 

rota acessível para chegada e circulação no Campus Laranjeiras da UFS, visto que 

se comprovou que ele não apresenta condições de acessibilidade, direito 

assegurado a todos os cidadãos. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; rota acessível; centro histórico; universidade 

pública.  
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INTRODUÇÃO 

 

A acessibilidade é fundamental na vida de todas as pessoas, sendo aquelas 

que apresentam algum tipo de deficiência as que mais sofrem quando há ausência 

ou má aplicação da acessibilidade nos espaços. No Brasil, muitos enfrentam 

dificuldades devido a presença de barreiras e/ou obstáculos que em alguns casos 

impossibilitam o deslocamento, a comunicação, a utilização de equipamentos e 

serviços públicos, a orientação espacial e a obtenção de informações. Segundo o 

IBGE (2010), 23,9% (45,6 milhões) da população brasileira declarou apresentar 

alguma deficiência, sendo que o Nordeste se destacou como a região com a maior 

porcentagem (26,6%), possuindo 21,2% com deficiência visual, 7,8% motora, 5,8% 

auditiva e 1,6% mental ou intelectual. 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (1988), é garantido a todos 

os cidadãos, independentemente de sexo, cor, idade, credo, deficiência, condição 

social ou econômica, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. O Estado tem a obrigação de garantir esses direitos 

através de leis, decretos, normas, portarias e políticas públicas, promovendo 

mudanças nos espaços construídos, atingindo melhores condições de 

acessibilidade, permitindo, assim, a autonomia de todas as pessoas para a 

realização de qualquer atividade desejada. Concomitantemente às intervenções do 

Estado são necessárias mudanças culturais e atitudinais da população em geral 

perante todos, principalmente as pessoas com deficiência, idosos, obesos, anões, 

gestantes, crianças, pessoas com carrinho de bebê e com mobilidade reduzida, 

temporária ou permanente, devido a um acidente ou doença, pois são essas as que 

mais se prejudicam com falta da acessibilidade. 

A consciência de projetar de forma inclusiva, observando as diferentes 

necessidades dos usuários é algo relativamente novo, sendo que, as edificações 

dos séculos passados que chegaram até os dias atuais e sofreram o processo de 

tombamento devido ao seu valor histórico, cultural ou artístico, dificilmente se 

encaixarão nos padrões de acessibilidade, impossibilitando o seu acesso de 

pessoas com deficiência. Neste sentido, emerge a necessidade de adaptar estes 

edifícios para que possam receber todos, sem restrições, e para não descaracterizar 
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o edifício protegido. O profissional responsável pelas adaptações deve dominar com 

precisão as técnicas, as normas e a regras de acessibilidade e patrimônio para não 

interferir ou agredir o bem tombado. 

O presente trabalho aborda, na área de estudo representada na Figura 1, a 

dificuldade de acesso ao Campus Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe 

através dos transportes: escolar, intermunicipal, particular e táxi de lotação, além da 

dificuldade de deslocamento, orientação, uso e comunicação em seus edifícios, pois 

a insatisfatória condição dos passeios entre as edificações, os acessos aos 

monumentos com grandes desníveis, a falta de vagas de estacionamento 

reservadas para idosos e pessoas com deficiência, a escassa sinalização interna e 

externa, a falta do piso tátil e de informações em braile, as rampas irregulares, 

dentre outros. Esses problemas impossibilitam a autonomia das pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida em circular entre as salas de aula, auditório, 

laboratórios, banheiros, biblioteca, anexos e demais dependências, impedindo-as de 

fruir dos seus direitos de ir e vir e de acesso à educação assegurados pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988. 
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Figura 1: Área de Estudo 

 

 

Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor (2017). 

 

Portando, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver um anteprojeto de 

adequação da acessibilidade e de uma rota acessível para chegada e circulação no 

Campus Laranjeiras, respeitando o patrimônio histórico e sua arquitetura. Este 

Campus, além de sua importância para comunidade acadêmica, recebe diversos 

eventos e palestras da população local, sendo fundamental para o município. Não 

desconsiderando a importância da cidade, neste trabalho, não será desenvolvida a 

rota acessível para outros principais pontos locais, pois foi definido esse recorte 



17 
 

devido à complexidade técnica, podendo ele ser posteriormente adotado como 

referência para futuros trabalhos que envolvam a temática de rotas acessíveis no 

Centro Histórico de Laranjeiras. 

Definiram-se, também, como objetivos específicos: 

a) Compreender como um projeto de acessibilidade pode contribuir para a 

autonomia de uma pessoa com deficiência, no que se refere à orientação 

espacial, à comunicação, ao deslocamento e ao uso das edificações e do 

espaço público. 

b) Analisar a legislação que se refere à questão da acessibilidade. 

c) Estudar possibilidades de soluções arquitetônicas que resolvam o 

problema da inacessibilidade, através de um projeto que respeite o 

patrimônio histórico sem criar um falso-histórico, um pastiche. 

d) Diagnosticar as condições de acessibilidade do campus. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram estudadas e mencionadas 

nesse trabalho as normas e legislações vigentes de acessibilidade. Além de analisar 

as políticas adotadas pela Universidade para atender essas pessoas, verificar as 

regras do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que dão as 

diretrizes de intervenção em sítios históricos e edifícios tombados, e examinar casos 

já implantados de rota acessível e projetos de adequação a acessibilidade de 

prédios tombados, além de realizar levantamentos e pesquisas in loco, como, por 

exemplo, a oficina realizada na VII Semana de Arquitetura e Urbanismo da UFS: 

“Acessibilidade e Direito à Cidade”. Tais atividades foram desenvolvidas conforme a 

metodologia a seguir: 

a) Levantamento Bibliográfico: Pesquisas em livros, periódicos, normas, leis 

e anais de eventos científicos relacionados aos temas pertinentes ao 

estudo, como: acessibilidade, desenho universal, legislação, patrimônio e 

projetos referenciais; 

b) Levantamento de Dados: Levantamento do quantitativo de pessoas com 

deficiência no país, no estado e na UFS. 

c) Levantamento Documental: Pesquisas e análises dos projetos 

arquitetônicos dos edifícios do Campus e dos mapas do Centro Histórico 

da cidade de Laranjeiras-SE. 
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d) Levantamento Projetual: Pesquisas e análises de projetos de 

acessibilidade em monumentos históricos e de rotas acessíveis em sítios 

históricos. 

e) Diagnóstico da Área em Estudo: Pesquisas in loco, walkthrough, planilha 

de vistoria e oficina de acessibilidade da Semanau-UFS 2017. 

f) Projeto: Diretrizes de intervenção e projeto de adequação da 

acessibilidade e de rota acessível em nível de anteprojeto. 

O estado de Sergipe dispõe de aproximadamente 519 mil habitantes com 

deficiência, totalizando 25,09% da sua população (IBGE, 2010), porcentagem 

significativamente diferente de pessoas com deficiência matriculadas em alguma 

graduação e que solicitaram algum auxílio à Divisão de Ações Inclusivas (Dain) da 

Universidade Federal de Sergipe, que, segundo a UFS (2014), é de 1,23% (309 

discentes). Apesar de existirem cotas destinadas às pessoas com deficiência, a sua 

representatividade no ambiente acadêmico, em comparação ao total do estado, 

ainda é bem reduzida. Neste sentido, questiona-se se a UFS apresenta condições 

favoráveis para receber adequadamente esse público, assegurando o exercício da 

Constituição Federal de 1988, especificamente no inciso XV do art. 5º, referente ao 

direito de ir e vir de qualquer pessoa, e afirmando que todos são iguais perante a lei, 

e nos incisos II e V do art. 23, garantindo o acesso à cultura, à educação, à ciência, 

à tecnologia, à pesquisa, à inovação e cuidando da saúde e da assistência pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Além de cumprir com 

as diretrizes da Norma de Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050, 2015), da Lei da Acessibilidade (Decreto 

Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004) e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

Nº 13.146, de 6 de julho de 2015). 

 Esse trabalho desenvolve estudos e pesquisas sobre o tema e o objeto de 

estudo, a fim de investigar suas reais condições de acessibilidade através de 

análises que já foram realizadas em outras pesquisas do gênero, gerando dados 

que são aplicados e convertidos em diretrizes e no anteprojeto de intervenção que 

poderão ser aplicados na área pesquisada, como também servir de base para 

futuras pesquisas que envolvam a temática de acessibilidade em patrimônio 

histórico. 
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1. CONHECENDO A ACESSIBILIDADE 

 

Foi realizada a leitura de diversas referências bibliográficas, com o objetivo de 

alcançar embasamento teórico nos temas ligados ao patrimônio, acessibilidade, 

desenho universal, direito à educação e às legislações e normas referentes ao 

desenvolvimento do tema proposto. 

 

1.1. ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL 

 

No decorrer das últimas décadas, a população mundial está se 

conscientizando sobre os direitos de cidadania de todas as pessoas com deficiência, 

aumentando a presença de espaços, ambientes e objetos que possuem menos 

dificuldade em relação à sua utilização, tornando-os acessíveis a todos. No decorrer 

dos anos, nasceu uma nova área de pesquisa e atuação nesse tema, obtendo 

diversas denominações, como, por exemplo, desenho sem barreiras, desenho 

inclusivo, desenho transgeracional1 e desenho adaptado, mas, atualmente, o termo 

desenho universal é mais difundido e aceito no Brasil. E, para criação de ambientes 

acessíveis a todas as pessoas, é fundamental conhecer os diferentes tipos de 

deficiências para identificar as barreiras e problemas que podem ocorrer no uso dos 

espaços e equipamentos (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Segundo Mace (1985 apud DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012), é 

indispensável considerar desde a fase inicial de elaboração do projeto, a diversidade 

das necessidades humanas, banindo o pensamento de criar “projetos especiais” ou 

“adaptações” para pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidades “não 

usuais”. Então, com a aplicação correta do desenho universal, projetos que 

segregam e discriminam qualquer indivíduo deixarão de existir, dando lugar aqueles 

que incluem todas as pessoas, possuindo ou não alguma deficiência. 

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), o conceito de Desenho Universal 

é estabelecido em concordância com as seguintes legislações: Lei Federal nº 

13.146/15 (BRASIL, 2015), que promove e assegura, em condições de igualdade, a 

 
1 Que acontece em ou que diz respeito a várias gerações. 
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inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa Com Deficiência); e a Lei 

Federal 10.098/00 (BRASIL, 2000), que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade, além das normas técnicas vigentes, propondo 

uma arquitetura e um design dirigidos à diversidade do ser humano e estabelecendo 

critérios que assegurem a produção de ambientes internos e externos, edificações, 

áreas urbanas e objetos que atendam ergonomicamente a maior quantidade 

possível de características antropométricas, sensoriais e etária dos usuários. Desse 

modo, foram estabelecidos pela NBR 9050 (ABNT, 2015) sete princípios do 

Desenho Universal adotados para projetos de acessibilidade que promovem a 

inclusão total de qualquer indivíduo. São eles: 

a) Uso Equitativo: o ambiente ou objeto deve proporcionar o mesmo 

significado de uso para todos, sem segregação e estigmatização; 

b) Uso Flexível: possibilidade de uso, com facilidade, do ambiente ou objeto 

por grande parte das habilidades, preferências e ritmo dos indivíduos; 

c) Uso Simples e Intuitivo: as características do objeto ou ambiente devem 

ser de fácil compreensão, independente da formação, habilidade, 

linguagem e grau de concentração das pessoas; 

d) Informação de Fácil Percepção: as informações do ambiente ou objeto 

devem possuir clareza máxima das informações essenciais, 

independentemente das limitações dos usuários; 

e) Tolerância ao Erro: os riscos e consequências acidentais do uso do 

objeto ou ambiente devem ser minimizados ao máximo, isolando-os e 

protegendo-os dos riscos; 

f) Baixo Esforço Físico: possibilidade de uso eficiente e confortável do 

objeto ou ambiente, evitando ao máximo esforços físicos; 

g) Dimensão e Espaço para Aproximação e Uso: dimensão e espaço 

adequado para alcance, aproximação, manipulação e uso do ambiente ou 

objeto, independente da estatura, postura e mobilidade de quem utiliza. 

Esses princípios foram estabelecidos a fim de possibilitar a concepção de 

ambientes, objetos, programas e serviços que possam ser utilizados por qualquer 

indivíduo, sem a necessidade de adaptação ou projeto específico, além de incluir, 

quando necessário, recursos de tecnologia assistiva que promovem a autonomia, 
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independência, qualidade de vida e inclusão social das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

Quatro categorias de Acessibilidade, complementares entre si, foram 

sugeridas por Elali e Diniz (2013): 

a) Acessibilidade Física ou Arquitetônica: destaca a abolição das 

barreiras físicas que se tornam bloqueios para utilização dos espaços, 

normalmente são causadas pela morfologia dos edifícios e espaços 

urbanos; 

b) Acessibilidade Comunicacional ou Informacional: está ligada ao uso 

de informações a respeito de um espaço estabelecido a fim de simplificar 

o acesso, através de comunicação visual, auditiva, tátil e lumínica. 

c) Acessibilidade Social: relacionada à inclusão social de categorias ou 

grupos de pessoas que são consideradas como minorias da sociedade, 

tais como grupos étnicos e pessoas com deficiência. 

d) Acessibilidade Psicológica: compreensão que os usuários têm em 

relação à receptividade do ambiente a si. 

Cohen, Duarte e Brasileiro (2012 apud SILVA, 2014) defendem que são os 

espaços que devem dispor acessibilidade as pessoas com deficiência, pois quando 

ela está presente as oportunidades sociais, de emprego, de acesso à educação e 

saúde são igualadas entre toda a população. Necessitando, assim, de um grupo de 

medidas técnico-sociais, a fim de assegurar o acolhimento de todos, não somente 

de pessoas com deficiência. 

 

1.1.1. BARREIRAS 

 

O Decreto Federal nº 5.296, em seu artigo 8º do Capítulo III, considera, para 

fins de acessibilidade, barreiras como: 

 

[...] qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de 
as 
pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em: 
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a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 
uso público; 

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de 
uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 
obstáculo 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam 
ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o 
acesso à informação. (BRASIL, 2004, s.p.) 

 

Considerando as barreiras como principal causadora da restrição de acesso, 

manuseio, entendimento ou utilização de um lugar ou produto, o Ministério das 

Cidades (BRASIL, 2006) classificou as barreiras nos três grupos abaixo: 

a) Físicas: componentes físicos, de qualquer natureza, naturais ou 

produzidos que estão presentes nos espaços urbanos, nas edificações, 

nos mobiliários de apoio ou nos equipamentos públicos; 

b) Tecnológicas: barreiras que são provocadas através da evolução social 

ou progresso tecnológico que não respeitam as limitações de parte da 

população, dificultando ou impedindo o acesso a determinados lugares, 

aparelhos, objetos, comunicação, entre outros. 

c) Atitudinais: tratam de algumas condutas que são causadas por atitudes 

da população (servidores públicos, comerciantes, motoristas, moradores, 

ou qualquer outro ser humano) que causam barreias. Elas são causadas 

por faltam de conhecimento, preparo ou ignorância, bloqueando ou 

impedindo alguma atividade social que indivíduos com deficiência ou 

mobilidade reduzida gostariam de realizar, presenciar, contemplar ou 

participar. 

 

Elali (2004) sugere outro modo de classificação das barreiras, através da 

medida necessária para solucionar o problema causado por elas. São os seguintes: 

a) Acessível (A): ausência de dificuldades para o uso; 
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b) Utilizável (U): presença de poucas dificuldades, mas mesmo assim a 

pessoa com deficiência por utilizá-la, por exemplo uma rampa com a 

inclinação superior a recomendada; 

c) Ajustes Simples (S): necessidade de pequenos ajustes para poder ser 

utilizado, tais como a aplicação ou instalação de pisos táteis e barras de 

apoio. 

d) Exige Reforma (R): necessidade de reformas no espaço para que ele 

possa se tornar acessível, como, por exemplo, a abertura de novos vãos e 

o nivelamento de ambientes. 

e) Exige Equipamentos (E): carência de equipamentos de tecnologia 

assistiva para emprego da acessibilidade, tais como a instalação de 

plataforma elevatória. 

Por último, Benvegnú (2009) mostra outros dois tipos de barreiras à 

acessibilidade: 

a) Barreiras Causadas por Ausência de Manutenção ou Conservação: 

surgimento de barreiras devido à falta de conservação e manutenção das 

edificações, como por exemplo, a calçada danificada devido à falta de 

manutenção e reparos, podendo provocar quedas de pessoas com ou sem 

deficiência; 

b) Barreiras Ocasionadas pela Ausência de Elementos Ambientais: 

ocasionadas pela inexistência de elementos ambientais, tais como 

ausência de sinalização visual, tátil ou sonora e a falta de informações nos 

espaços urbanos ou nos ambientes, que podem ser fontes de perigo ao 

usuário. 

 

1.1.2. ACESSIBILIDADE ESPACIAL 

 

Conforme Oliveira (2006), a Acessibilidade Espacial relaciona-se à 

possibilidade de uso e participação de todos os indivíduos nos espaços com 

igualdade e sem discriminação, sendo uma das condições para atingir a inclusão 

social. 
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Ela não deve ser compreendida como um conjunto de medidas que apenas 

favorecem pessoas com deficiência, mas sim atitudes técnico-sociais destinadas a 

acolher todos os usuários. Para tanto, é fundamental garantir total acesso a todos às 

áreas e atividades, excluindo as variadas barreiras existentes que comprometem a 

participação e o uso de todos (DUARTE, 2005). 

Mais do que apenas poder alcançar um lugar desejado, refere-se à 

possibilidade que o usuário tem em compreender as funções, a organização e as 

relações espaciais, como também participar das atividades que ocorrem nesse lugar 

com conforto, autonomia e segurança. Para tanto, é necessário que os ambientes 

possuam condições básicas que tornem possível qualquer pessoa obter informações 

sobre as atividades existentes, sua localização e os percursos possíveis para atingi-

las (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Quando há a necessidade de realizar modificações nos edifícios públicos já 

construídos para garantir a acessibilidade, é fundamental compreender todas as 

necessidades imprescindíveis para realização de atividades vindas das diferentes 

deficiências, como também, reconhecer as possíveis barreiras na realização de 

atividades nos espaços e equipamentos presentes no edifício. Podendo somente 

atingir as condições de acessibilidade espacial sem discriminação através de 

soluções de desenho universal que respeitem todas as necessidades de quaisquer 

pessoas (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Os componentes da acessibilidade espacial foram classificados em quatro 

categorias por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012), possuindo instruções que 

determinam características espaciais, permitindo a acessibilidade em edifícios 

públicos ou evidenciando prováveis limitações e barreiras (SILVA, 2014). São estes: 

a) Orientação Espacial: características que possibilitam ao usuário o 

reconhecimento da identidade e das funções dos espaços, definindo as 

estratégias que ele irá utilizar para seu deslocamento e uso. As condições 

de orientação do indivíduo dependem tanto das configurações 

arquitetônicas e dos suportes informativos, como das condições das 

pessoas de identificar as informações espaciais, tomar decisões e agir; 

b) Comunicação: capacidade de troca de informações interpessoais, ou 

troca de informações pela utilização de instrumentos de tecnologia 
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assistiva, que permitam a compreensão, o acesso e a participação nas 

atividades existentes no local, tornando-as acessíveis a todos; 

c) Deslocamento: possibilidade que qualquer pessoa tem de se movimentar 

ao longo de caminhos horizontais e verticais de modo autônomo, 

confortável e seguro, sem interrupções e livre de obstáculos físicos para 

atingir os ambientes que deseja; 

d) Uso: relaciona-se à participação efetiva na realização de atividades por 

qualquer cidadão, sendo necessária na maioria das vezes a incluso de 

equipamentos de tecnologia assistiva (vídeo, fones, telefone com 

amplificador de sinal, computadores, etc.). 

De acordo com Duarte e Cohen (2004), muitas das incapacidades e 

limitações das pessoas com deficiência não se dão devido à falta de habilidade de 

adaptação ao ambiente, mas sim a uma deficiência do espaço edificado em receber 

as diversas características humanas. Atestando que a deficiência que a pessoas 

possuem não é a causa da imobilidade; a causa é a falta de adequação do espaço. 

 

1.1.3. ROTA ACESSÍVEL 

 

Segundo a ABNT, a NBR 9050 (2015) determina a rota acessível como um 

percurso contínuo, sinalizado e sem obstruções, conectando os ambientas externos 

e internos das edificações podendo ser utilizado de forma segura e autônoma por 

qualquer ser humano, principalmente por pessoas com deficiência. A rota acessível 

externa engloba estacionamentos, faixas de travessias de pedestres, calçadas, 

escadas, rampas, passarelas, entre outros elementos da circulação. A interna 

envolve corredores, pisos, escadas, rampas, elevadores, entre outros elementos da 

circulação. Qualquer edificação ou espaço de uso público ou coletivo devem possuir 

uma ou mais rotas acessíveis, podendo coincidir com a rota de fuga ou não e devem 

ser dotadas de iluminação natural ou artificial. 

 Segundo Reis (2015), para acessar uma construção situada em sítios 

históricos, a inserção de uma rota acessível é indispensável, pois quando somente a 

edificação é adaptada, ela sozinha não dá resposta à questão da acessibilidade, 
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visto que todo o caminho até o imóvel tem que estar apto ao uso autônomo, seguro, 

livre e confortável do usuário, principalmente aqueles com deficiência. 

  Assim, o conceito de rota acessível é muito importante, pois pode possibilitar 

ou facilitar o acesso em cidades históricas. É a capacidade de se adotar pelo menos 

um caminho contínuo e acessível de locomoção no espaço urbano e utilização do 

patrimônio (IPHAN, 2014). 

 

1.1.4. DEFICIÊNCIAS 

 

Incapacidade não é uma condição do ser humano, mas sim uma associação 

de características muitas das vezes criadas pelo meio ambiente social. A solução 

desses problemas são ações sociais que realizem modificações necessárias para a 

inclusão plena de todas as pessoas com deficiência em todos os setores da vida 

social. Quanto às mudanças sociais, é uma questão atitudinal ou ideológica, 

enquanto que, no nível político, torna-se uma questão de direitos humanos (WHO, 

2001 apud DISCHINGER; BINS ELY. PIARDI, 2012). 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) garante a todos, inclusive às 

pessoas com deficiência, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade. Posteriormente, com o Decreto nº 5.296 de, 2 de 

dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), em seu Capítulo II, é considerada pessoa com 

deficiência a que apresenta limitação ou incapacidade para o desempenho de 

atividade, se enquadrando nas seguintes categorias: 

a) 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; 
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b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

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

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

c) 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; 

d) 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: comunicação; 

cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da 

comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e 

trabalho; 

e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

Considerando também pessoa com mobilidade reduzida: aquela que não se 

enquadra no conceito de pessoa com deficiência, mas por alguma explicação possui 

dificuldade de locomoção, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva 

da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção (BRASIL, 2004), 

como por exemplo: obesos, idosos, gestantes, pessoas com carrinho de bebê, 

pessoas que algum membro do corpo imobilizado, etc. 

Segundo Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012), para denominar o problema 

específico de uma disfunção fisiológica da pessoa, como, por exemplo, surdez, 

paralisia e cegueira, utiliza-se a palavra deficiência, mas para nomear as 

dificuldades resultantes da relação entre as condições de cada pessoa e as 

propriedades do meio ambiente na prática das atividades, utiliza-se a palavra 

restrição. É importante evidenciar que a presença de uma deficiência em uma 

pessoa, não a torna, necessariamente, incapaz, como também há casos que 

restringem a realização de tarefas mesmo para indivíduos sem deficiência. 

Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) apresentam uma classificação 

semelhante a anterior, sintetizando e facilitando a compreensão dos tipos de 

deficiência, dividindo-as em quatro grupos relacionando a deficiência aos problemas 
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enfrentados pelos indivíduos que as possuem, não distinguindo nessa classificação 

se elas são congênitas, adquiridas ou temporárias. São elas, elencadas abaixo: 

a) Físico-Motoras: aquelas que atingem a realização de atividades que 

necessitam de força física (agarrar, puxar, empurrar, levantar, torcer, 

bater, etc.); coordenação motora e precisão (rotacionar, pinçar, escrever), 

ou ainda aquelas relacionadas à mobilidade da pessoa no espaço 

(caminhar, correr, pular). Sendo de fundamental importância as 

características espaciais do ambiente para redução das dificuldades 

enfrentadas por indivíduos com deficiências físico-motoras. 

b) Sensoriais: aquelas em que há perdas significativas nas capacidades dos 

sistemas de percepção do indivíduo, dificultando a percepção das 

informações ambientais distintas. Sendo subdividida em três deficiências 

sensoriais: 

• Visual: causam limitações na capacidade de enxergar, sendo as 

deficiências parciais da visão, muitas vezes denominadas de baixa 

visão, as mais frequentes do que a sua perda total ou cegueira, 

como por exemplo: perda de nitidez, perda de visão periférica ou de 

visão central, ofuscamento, manchas no campo visual, 

incapacidade de distinção de cores. As pessoas com baixa visão 

possuem dificuldade para reconhecer rostos, deslocar-se, orientar-

se, distinguir contornos, focar no objeto desejado, de leitura sem 

ajuda de instrumentos, entre outras. A pessoa cega, apesar de em 

alguns casos conseguir distinguir a claridade, precisa fazer uso dos 

demais sistemas perceptivos (orientação, audição, háptico, sistema 

paladar-olfato), além da utilização de ferramentas, técnicas e 

métodos específicos para obter informação ambiental, como por 

exemplo bengala, cão-guia, leitura e escrita em Braille, programas 

computacionais sonoros, entre outros. 

• Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, conforme classifica o 

Decreto nº 5296 (BRASIL,2004). Na audição reduzida, a pessoa 

não está impossibilitada de assimilar a fala humana ou de 

expressar-se oralmente, com ou sem o auxílio de aparelhos 

auditivos, além de desenvolver novas habilidades como a leitura 
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labial, a distinção de vibrações sonoras e a Língua Brasileira dos 

Sinais (LIBRAS). E com o auxílio da tecnologia assistiva como por 

exemplo, o uso do close caption (decodificação de legenda em 

televisões) e de telefones adaptados, possibilita uma maior 

autonomia da pessoa com deficiência auditiva. 

• Orientação e Equilíbrio: causam alterações ou perda da 

capacidade de equilíbrio do ser humano prejudicando a 

manutenção da postura ereta, a percepção do movimento próprio 

de aceleração e o reconhecimento dos eixos referenciais espaciais. 

Lugares bem organizados e de fácil compreensão espacial, com 

superfícies niveladas e presença de apoios influenciam 

positivamente na autonomia da pessoa com dificuldade de 

orientação. 

c) Cognitivas: diz respeito às dificuldades para entendimento e 

compreensão mental das informações recebidas, que podem prejudicar a 

aprendizagem, a aplicação do conhecimento, a comunicação oral e 

interpessoal, ou seja, as habilidades de memória, raciocínio e 

concentração. É relevante frisar que a privação do convívio social tende a 

diminuir as chances de desenvolvimento e ressaltar as dificuldades de 

adaptação, intensificando os problemas dessas pessoas. Elas necessitam 

de espaços onde se sintam seguras e que possam compreender com 

facilidade a espacialidade, além do convívio social. 

d) Múltiplas: presença de mais de um tipo de deficiência. Considerando que 

mesmo que a pessoa não tenha mais de uma deficiência, geralmente a 

ocorrência desta acarreta mudanças em outras estruturas ou funções do 

seu corpo, como por exemplo, uma criança que nasceu com deficiência 

visual grave, se ela não recebeu estímulos alternativos (sonoros e táteis) 

poderá ter seu desenvolvimento motor mais lento, mesmo com suas 

condições motoras normais. Ambientes para esse público necessita 

atender os requisitos básicos para solucionar os problemas de cada 

indivíduo de forma integrada, evitando conflitos. 
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É evidente que a arquitetura e a tecnologia assistiva têm uma importância 

indispensável para inclusão das pessoas com os diferentes tipos de deficiência no 

meio social, eliminando e superando as barreiras presentes. 

 

1.1.5. RESTRIÇÕES ESPACIAIS 

 

A existência de alguma deficiência causa o aparecimento de determinados 

níveis de restrição para realização de algumas atividades que deveria ser 

minimizada com o emprego do desenho universal e de técnicas, equipamentos, 

produtos ou serviços de tecnologia assistiva. Existe uma conexão direta entre 

deficiências, características do ambiente e restrições espaciais, onde essas podem 

intensificar as limitações no uso do espaço por idosos, pessoas com baixa visão, 

mobilidade reduzida ou gestantes, como por exemplo, uma rampa com inclinação 

acima da recomendada na NBR 9050, desníveis com medidas altas, pisos 

irregulares ou danificados, entre outros. Verifica-se que é de grande importância o 

reconhecimento das dificuldades existentes para a realização das atividades, 

identificando as barreiras físico-ambientais existentes para realizar a correta 

adequação dos ambientes para incluir as mais diversas características humanas 

(DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012). 

Com base nas relações entre as propriedades do meio ambiente e as 

condições das pessoas, as autoras Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) classificaram 

as restrições espaciais nas quatro categorias abaixo: 

a) Para Atividades Físico-Motoras: dificuldade ou impedimento da 

realização de atividades relacionadas ao uso da força física, coordenação 

motora, precisão ou mobilidade, afetando especialmente as pessoas que 

possuem alguma deficiência físico-motora, como, por exemplo, a 

paraplegia, ou quando elas possuem mobilidade reduzida, tal como os 

idosos e obesos. Alguns exemplos dessas restrições são: desconforto no 

uso de mesas ou balcões de atendimento com dimensões fora das 

recomendadas pela NBR 9050 ou no uso de calçadas e rampas com pisos 

irregulares, danificados ou com inclinação fora da norma. 
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b) Para Percepção Sensorial: dificuldade em perceber as informações do 

espaço, devido à presença de obstáculos ou à falta de fontes adequadas 

de informação, impossibilitando ou dificultando a obtenção de estímulos 

por meio dos distintos sistemas sensoriais, são eles: auditivo, visual, 

paladar/olfato, háptico e orientação. Afetando, principalmente, as pessoas 

com deficiências auditivas, visuais, e os idosos. A falta de sinal sonoro em 

cruzamentos urbanos, a falta de pisos táteis aplicados de forma correta 

dificultando a autonomia de pessoas cegas e também a presença de letras 

reduzidas nos terminais de autoatendimento prejudicam a independência 

do seu uso por pessoas com baixa visão são exemplos dessa restrição. 

c) Para Atividades de Comunicação: dificuldade de comunicação social por 

meio da fala ou da utilização de códigos devido a características do 

espaço, como, por exemplo: a presença de ruídos, ou a falta de 

equipamentos de tecnologia assistiva, afetando diretamente as pessoas 

com deficiência aditiva ou com problemas na fala. A presença de 

interfones ou a ausência de funcionários aptos a se comunicar com essas 

pessoas são exemplos de restrições que elas sofrem. 

d) Para Atividades Cognitivas: dificuldade presente no tratamento das 

informações existentes no ambiente, como cartazes, letreiros e sinais, 

como também no desenvolvimento de relações interpessoais para 

realização de atividades que demanda compreensão, aprendizado e 

tomada de decisão, sendo as pessoas analfabetas ou com deficiência 

cognitiva as que mais são afetadas com essas restrições. 

Podendo-se afirmar que, em muitos casos, os obstáculos em vários 

ambientes geram restrições para realização de atividades por diversos indivíduos 

com alguma deficiência. Tendo como exemplo a locação irregular de mesas ou 

produtos de comércio nas calçadas dificultando, e muitas vezes impossibilitando, o 

deslocamento seguro do pedestre no passeio, tendo ele deficiência ou não. 

 

1.2. ACESSIBILIDADE E LEGISLAÇÃO 

 

No Brasil, o debate sobre desenho universal teve início em 1980, tendo como 

objetivo a conscientização dos profissionais da área da construção. No ano seguinte, 
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foi declarado o Ano Internacional de Atenção às Pessoas com Deficiência, com os 

debates sobre essa temática. 

Nesse país, foram promulgadas leis que regulamentaram o acesso a todos, 

assegurando às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida as garantias 

que os demais cidadãos possuem, visto que todos pagam os mesmos impostos. 

Quatro anos depois, em 1985, criou-se a primeira norma técnica brasileira sobre 

acessibilidade, “Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 

urbanos à pessoa portadora de deficiência”, revisada em 1994, 2004 e 2015, sendo 

a última a que atualmente regulamenta os aspectos de acessibilidade no Brasil 

(CAMBIAGHI, 2007). 

Com o passar dos anos, foram criadas diversas leis, normas, decretos, 

resoluções e portarias relacionadas à questão da acessibilidade. Estão listadas 

abaixo algumas que têm relação com a proposta desse trabalho, tendo como 

objetivo a garantia da inclusão social, dos direitos de ir e vir, do acesso à educação 

e à saúde de todas as pessoas com deficiência: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

• Constituição Federal Brasileira, de 1988: garante a todos os cidadãos, 

independente de sexo, cor, idade, credo, deficiência, condição social ou 

econômica, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade; estabelece que Estado tem a obrigação de 

garantir esses direitos através de leis, decretos, normas, portarias e 

políticas públicas promovendo mudanças nos espaços construídos 

atingindo melhores condições de acessibilidade, permitindo assim a 

autonomia de todas as pessoas para a realização de qualquer atividade 

desejada (BRASIL, 1988). 

 

LEIS FEDERAIS: 

• Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985: obriga o emprego do “Símbolo 

Internacional de Acesso” nos locais e serviços que permitam sua utilização 

por pessoas com deficiência; e dá outras determinações (BRASIL, 1985); 

• Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989: estabelece acerca do apoio às 

pessoas com deficiência e sua inclusão social; estabelece a tutela 
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jurisdicional de interesses coletivos ou difusos delas; rege o exercício do 

Ministério Público; estabelece crimes, e dá outras providências; encarrega 

ao Poder Público garantir o pleno exercício dos direitos básicos das 

pessoas com deficiência (BRASIL, 1989); 

• Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994: Concede passe livre às pessoas 

portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual 

(BRASIL, 1994); 

• Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000: prioriza o atendimento às 

pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e pessoas 

acompanhadas por crianças de colo (BRASIL, 2000); 

• Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000: determina parâmetros básicos 

e normas gerais para a promoção da acessibilidade de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a retirada de barreiras e 

obstáculos nos espaços públicos, no mobiliário urbano, no transporte, na 

comunicação e na construção ou reforma de imóveis (BRASIL, 2000); 

• Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002: Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e dá outras providências (BRASIL, 2002); 

• Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 

2015). 

 

DECRETOS FEDERAIS: 

• Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999: regulamenta a Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRASIL, 1999); 

• Decreto nº 3.691, de 19 de dezembro de 2000: Regulamenta a Lei nº 

8.899, de 29 de junho de 1994 (BRASIL, 2000); 

• Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004: reconhecida como “Lei de 

Acessibilidade”, regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e 

a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2004); 

• Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005: Regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002 e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000 (BRASIL, 2005); 
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• Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009: promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 

(BRASIL, 2009); 

• Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: Dispõe sobre a educação 

especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências (BRASIL, 2011). 

 

RESOLUÇÕES FEDERAIS: 

• Resolução Nº 303, de 18 de dezembro de 2008: Dispõe sobre as vagas 

de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente às pessoas 

idosas (CONTRAN, 2008). 

• Resolução Nº 304, de 18 de dezembro de 2008: Dispõe sobre as vagas 

de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção 

(CONTRAN, 2008). 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR 13994: Elevadores de passageiros - Elevadores para transporte de 

pessoa portadora de deficiência (ABNT, 2000); 

• NBR NM 313: Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para 

construção e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das 

pessoas, incluindo pessoas com deficiência (ABNT, 2007); 

• NBR 15655-1: Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com 

mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação 

funcional Parte 1: Plataformas de elevação vertical (ISO 9386-1, MOD) 

(ABNT, 2009); 

• NBR 14022: Acessibilidade em veículos de características urbanas para o 

transporte coletivo de passageiros (ABNT, 2009); 

• NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos (ABNT, 2015); 
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• NBR 16537: Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 

elaboração de projetos e instalação (ABNT, 2016). 

 

RESOLUÇÕES DA UFS: 

• Resolução nº 25 do CONEPE, de 27 de junho de 2013: Estabelece os 

critérios para o ingresso nos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS, 2013); 

• Resolução nº 05 do CONEPE, de 28 de março de 2014: Dispõe sobre os 

direitos acadêmicos de alunos da UFS com necessidades educacionais 

especiais (UFS, 2014); 

• Resolução nº 06 do CONEPE, de 28 de março de 2014: Institui o 

Programa de Ações Inclusivas na UFS (UFS, 2014); 

• Resolução nº 08 do CONSU, de 28 de março de 2016: Altera Normas 

que tratam de Auxílio à Assistência Estudantil da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS, 2016). 

 

CADERNO TÉCNICO: 

• Mobilidade e Acessibilidade Urbana em Centros Históricos: Caderno 

técnico do IPHAN que aborda os temas de mobilidade, acessibilidade e 

qualificação de espaços urbanos considerando as especificidades dos 

conjuntos urbanos tombados, apresentando conceitos, princípios e 

diretrizes gerais sobre esses temas. (BRASIL, 2014). 
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2. CASOS DE ESTUDO 

 

Esse tópico analisa projetos referenciais que contribuem para o entendimento 

da produção de projetos de acessibilidade em monumentos tombados e de rotas 

acessíveis em sítios históricos. 

 

2.1. ROTA ACESSÍVEL DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 

 

Conforme Tirapeli (2000 apud REIS, 2015), o Centro Histórico de Salvador 

possui seu tecido urbano natural do século XVI e possui um conjunto arquitetônico 

com edificações militares, religiosas e civis dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, 

representando o maior conjunto arquitetônico com características coloniais da 

América Latina. 

Figura 2: Delimitação do Centro Histórico de Salvador. 

 

Fonte: Governo da Bahia, Adaptado pelo autor (2017). 
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O Centro Histórico foi tombado, nacionalmente, em 1959, pelo órgão que hoje 

se tornou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e foi 

inscrito em 1985 na lista da UNESCO como Patrimônio da Humanidade, 

constatando, assim, sua importância como bem cultural de valor internacional. Em 

2011, o Governo Estadual e a Prefeitura Municipal se responsabilizaram em realizar 

obras emergenciais para revitalização do Centro Histórico de Salvador, sendo uma 

delas a recuperação da pavimentação e das calçadas. Nesta foi elaborado um 

Projeto Piloto de Acessibilidade que previu a inclusão das pessoas com deficiência, 

através da construção da primeira rota acessível na Bahia servindo como exemplo 

para outros centros históricos (Figura 3). 

Figura 3: Rota Acessível do Centro Histórico de Salvador. 

 

Fonte: BAHIA (2013). 

 Voltado às pessoas com deficiência, esse projeto visa a permitir sua 

autonomia e seu acesso livre aos espaços e equipamentos do Centro Histórico, 

dividindo-se em três trajetos: o primeiro parte do Cruzeiro de São Francisco, 

seguindo pela Rua Gregório de Matos até o Largo do Pelourinho, depois segue pela 
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Rua Alfredo de Brito até chegar no Terreiro de Jesus, concluindo esse primeiro 

circuito; o segundo estende-se pela Rua das Laranjeiras, cruza em dois momento o 

primeiro circuito e liga um estacionamento ao Terreiro de Jesus; o terceiro trecho liga 

a Igreja de São Francisco e a Ordem Terceira ao Cruzeiro de São Francisco e à Rua 

das Laranjeiras (BAHIA, 2013 apud REIS, 2015). 

 O projeto tinha como uma das propostas a manutenção e alargamento das 

calçadas existentes em umas das laterais de sua rua, como também o nivelamento 

das travessias das vias através da utilização de concreto ciclópico revestido com a 

mesma pedra utilizada no revestimento da rua, conhecida também como cabeça de 

nego. Além disso, previu-se a requalificação do rejunte das pedras das passarelas 

feitas pelo escritório da Arquiteta Lina Bo Bardi no Largo do Cruzeiro tornando seus 

pisos mais regulares (BAHIA, 2013). 

Figura 4: Alargamento das calçadas. 

  

Fonte: BAHIA (2013). 

 

Figura 5: Aplicação e nivelamento do concreto ciclópico na travessia. 

   

Fonte: BAHIA (2013). 
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Figura 6: Passarela antes e depois, respectivamente. 

  

Fonte: BAHIA (2013). 

 

Figura 7: Trechos da rota acessível. 

  

Fonte: REIS (2014). 

 Essa rota ainda não interliga todas as ruas a lugares de interesses turísticos 

do Centro Histórico, mas interliga construções de forte importância, tais como a 
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Igreja de São Francisco, a Ordem Terceira de São Francisco, a Galeria Solar Ferrão, 

o Museu da Cidade, a Fundação Casa de Jorge Amado, a Igreja de São Pedro dos 

Clérigos e a Igreja de São Domingos. Devido à própria declividade das ruas do 

Pelourinho, alguns trechos de rampa estão com a inclinação fora da Norma 

Brasileira 9050/2015. Mesmo com alguns problemas ainda não resolvidos, essa rota 

representa um grande passo para o incentivo de aplicação de rotas acessíveis em 

outras ruas de Salvador e em outros Centros Históricos do Brasil (REIS, 2014). 

 

2.2. ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIOS HISTÓRICOS 

 

A adequação da acessibilidade em edifícios de valor histórico ainda é um 

debate que precisa evoluir conceitualmente e tecnicamente para encontrar boas 

soluções sem descaracterizar a arquitetura desses imóveis. Admite-se interferência 

mínima possível para possibilitar que seu acesso e circulação não sejam inibidores 

da inclusão social, tornando possível o uso por qualquer pessoa com deficiência, 

seja ela motora, sensorial ou cognitiva (ASSIS, 2012). 

Conforme Reis (2015), embora a acessibilidade em imóveis históricos seja um 

grande desafio, algumas recomendações foram criadas afim de servir como 

direcionamento para projetos de adequação da acessibilidade em edifícios de valor 

histórico. Atualmente, o IPHAN preocupa-se em cumprir os requisitos de 

acessibilidade conforme rege a legislação brasileira e as normas técnicas, tendo 

cuidado para não cometer erros de projeto que desrespeitem os valores históricos 

da construção. São algumas dessas recomendações: 

▪ É necessário promover as adaptações para a Acessibilidade em bens 

tombados; 

▪ Para se propor as adaptações deve-se inicialmente verificar o 
atendimento ou não aos requisitos normativos (Leis, Decretos, ABNT, 
IN); 

▪ As soluções de adaptação propostas devem ser pautadas em 
estudos de autenticidade (levantamento de ASPECTOS e de 
DIMENSÕES); 

▪ O confronto entre as não-conformidades quanto aos requisitos de 
acessibilidade, as consequentes necessidades de adaptação e a 
autenticidade, proporcionará a visualização sobre as possibilidades 
de intervenção; [...] 



43 
 

▪ As soluções propostas de adaptação devem ser pautadas pelo 
contraste, pela reversibilidade, pelo menor impacto, pelo respeito à 
autonomia, pela segurança, pela equiparação de oportunidades, pela 
inclusão e pelo desenho universal; [...] 

▪ Garantir a acessibilidade em bens tombados, de uso público ou de 
grande significância, implica adaptar a edificação dotando-a de 
características que permitam o acesso, a circulação e o usufruto do 
bem por qualquer pessoa sem qualquer risco à segurança. 

▪ As demandas de adaptações para a acessibilidade são realidade 
atual e recente, e o curso dessas adaptações tem mostrado diversos 
equívocos na sua implantação, mesmo em edifícios atuais. 
Edificações já construídas devem, portanto, passar por avaliação de 
adequação aos critérios de acessibilidade e sofrer os ajustes 
necessários. Tal desafio é ainda maior quando a edificação em 
questão é tombada ou apresenta significância histórica, de modo que 
as possibilidades de solução para atendimento aos requisitos 
merecem maior cuidado para não ferir os valores que fazem daquela 
edificação um ambiente singular. 

▪ Os estudos devem analisar a edificação/espaço à luz dos critérios de 
acessibilidade estabelecidos pelas normas, avaliar as barreiras físicas 
e propor soluções técnicas para melhoria das condições e 
atendimento aos requisitos normativos, garantindo o acesso ao 
patrimônio arquitetônico, preservando a autenticidade da edificação 
(IPHAN, 2014, s.p.). 

 

• Pinacoteca do Estado de São Paulo 

A Pinacoteca é um exemplo de edifício histórico adaptado para 

acessibilidade. Instalada desde 1905 no antigo edifício do Liceu de Artes e Ofício, foi 

projetado por Ramos de Azevedo, no final do Século XIX, em um bairro que hoje 

possui ótima infraestrutura e grande valor histórico. É considerado um dos mais 

importantes museus do Brasil e é o mais antigo da cidade de São Paulo, localizado 

na Praça da Luz, nº 2.  

Quanto à oferta de acessibilidade, o edifício possui rotas de acesso às salas, 

quatro banheiros adaptados, elevadores, rampas e um dos poucos pontos de parada 

fixa de táxi acessível nessa cidade, além de realizar, desde 2003, um trabalho 

educativo voltado às pessoas com deficiência, tornando-o um espaço cultural 

fascinante e inclusivo. Entre 1993 e 1998, foi reformado e restaurado pelos 

arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Weliton Torres (REIS, 2015; 

ASSIS, 2012). 

De acordo com Assis (2012), a Pinacoteca possui as seguintes características 

físicas: 
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O edifício de planta retangular ocupado pela Pinacoteca é composto de 
três pavimentos, denominados térreo, primeiro e segundo andar. 

As colunas, pilastras e paredes são de alvenaria de tijolos, e as 
vigas de ferro são cobertas por tijolos. Nas áreas mais nobres os pisos são 
de mármore branco e em outras áreas de lajotas de cerâmica, com exceção 
das salas em que são de madeira. As portas são de madeira trabalhada e 
as janelas são de madeiras e vidro ou metal e vidro. O edifício de caráter 
monumental em estilo neoclássico não foi concluído, faltando o reboco e a 
decoração necessária à época para um edifício deste porte. Outra ausência 
é a cúpula sobre o vão central, que coroaria o edifício dentro do padrão 
clássico. O rigor construtivo de Ramos de Azevedo torna o prédio 
inconcluso em uma aula de técnica para estudantes, engenheiros e 
arquitetos, até hoje (ASSIS, 2012, p. 274). 

 

Seu estado de conservação é considerado bom ou ótimo devido à ausência 

de patologias aparentes. Em relação à acessibilidade, seu maior problema está no 

entorno, devido à presença de vários tipos de piso, tais como mosaico português, 

paralelepípedo e pisos intertravados, que apresentam irregularidades (ASSIS, 2012). 

Figura 8: Calçadas em frente à entrada. 

 

Fonte: Google Street View (2016). 

A travessia mais próxima da entrada possui: rebaixamento da calçada nos 

dois lados da via e no canteiro central, não estando em conformidade com a NBR 

9050 (ABNT, 2015); além de uma vaga reservada para pessoa com deficiência física 

no lado oposto à edificação; e acesso direto a uma entrada da Estação da Luz. 
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Figura 9: Travessia mais próxima da entrada. 

 

Fonte: Google Street View, adaptado pelo autor (2016). 

A entrada principal do lote dá acesso tanto para os pedestres como para os 

automóveis, possuindo um desnível que interrompe a continuidade do nivelamento 

da calçada que pode causar acidentes aos transeuntes, principalmente às pessoas 

com deficiência. Esse problema pode ser resolvido facilmente com o nivelamento 

dessa entrada, pois não iria atrapalhar a passagem dos automóveis e tornaria 

seguro e fácil o acesso dos pedestres ao edifício. 

Figura 10: Entrada de pedestres e veículos. 

 

Fonte: Google Street View (2016). 
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 A Pinacoteca possui três entradas, sendo: 1) uso exclusivo dos funcionários, 

no térreo; 2) entrada principal, feita por uma escadaria de dois lances laterais que 

acessa diretamente o museu pelo primeiro andar; e 3) acesso feito pelo térreo, 

próximo à escadaria. A última possui rampas que são utilizadas por pessoas com 

deficiência, mas que estão um pouco acima da inclinação máxima prevista em 

norma, além de não possuírem corrimão de apoio (possui apenas guarda-corpo), por 

outro lado, as portas de acesso possuem vãos livres adequados, mas só tem 

maçaneta pelo lado de dentro, havendo a necessidade de abertura interna por um 

funcionário, prolongando o tempo de acesso por essa entrada (ASSIS, 2012). 

Figura 11: Acessos ao público. 

 

Fonte: Site da Pinacoteca, adaptado pelo autor (2017). 

 

A circulação interna é feita, nos três pavimentos, por corredores amplos, que 

não possuem barreiras que dificultam a circulação de quaisquer pessoas, atendendo 

corretamente o fluxo de pessoas e o uso proposto com seus pisos regulares, 

antiderrapantes e estáveis (ASSIS, 2012). 
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Figura 12: Circulação horizontal. 

 

Fonte: iteleport (s.d.). 

Os acessos aos ambientes da edificação são realizados por portas com vãos 

maiores que o mínimo exigido pela NBR 9050 (ABNT, 2015) para passagem de 

pessoas em cadeira de rodas (80 cm). Algumas delas são de vidro, com discretas 

faixas de adesivo branco que podem não serem notadas por pessoas com baixa 

visão, causando acidentes, além de possuírem puxador fora da norma, dificultando o 

seu manuseio. Nos ambientes expositivos quando há um pequeno desnível na 

passagem de um para o outro, o mesmo é resolvido com uma rampa metálica de 

pequena inclinação (ASSIS, 2012). 

Figura 13: Portas de acesso. 

 

Fonte: Imagens A e B: iteleport (s.d.), Imagem C: REIS (2011). 
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 Os banheiros não possuem portas, mas o vão é largo e possibilita a 

passagem com facilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

(ASSIS, 2012). 

Figura 14: Vão de acesso aos banheiros. 

 

Fonte: ASSIS (2012). 

 Finalizando a análise da Pinacoteca de São Paulo, com circulação vertical, o 

edifício possui dois elevadores e quatro escadas interligando os três andares. Um 

dos elevadores, o maior, panorâmico e com capacidade para 40 pessoas, localiza-

se junto à passarela em um dos pátios retangulares e o outro, com capacidade 

menor, situa-se na circulação perimetral do edifício. Eles possuem barras de apoio 

na parte interna, mas as alturas dos comandos de acionamento estão acima das 

permitidas na norma NBR NM 313 (ABNT, 2007). As quatro escadas estão 

localizadas nas extremidades da Pinacoteca.  
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Figura 15: Circulação Vertical da Pinacoteca. 

 

Fonte: Imagem A: iteleport (s.d.), Imagem B: Archdaily, adaptado pelo autor (2017), Imagem C: REIS 

(2011). Adaptado pelo autor (2017). 

 

Figura 16: Planta Baixa do Segundo Pavimento. 

 

Fonte: Archdaily, adaptado pelo autor (2017). 
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3. CAMPUS LARANJEIRAS 

 

Esse capítulo apresenta as questões referente à acessibilidade em sítios 

históricos, apresentando e usando como exemplo e estudo o centro histórico de 

Laranjeiras, descrevendo sobre o programa monumenta, sobre uma oficina de 

acessibilidade realizada por alunos da UFS e finalizando o capítulo com a 

apresentação do diagnóstico do projeto atual que foi realizado através das análises 

de seus arquivos, de levantamento fotográfico, walkthrough e planilhas de vistoria. 

 

3.1. ACESSIBILIDADE EM SÍTIOS HISTÓRICOS: O CASO DE 

LARANJEIRAS 

 

Trajetos íngremes, altos degraus, calçadas estreitas, caminhos sem 

segurança e disputa por espaço entre os pedestres e os automóveis, são algumas 

situações frequentemente encontradas em sítios históricos no Brasil. O Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587/2012 têm a preocupação em garantir 

acessibilidade em sítios históricos com o incentivo e integração das políticas 

públicas, promovendo a inclusão social na cidade e a recuperação e conservação de 

suas características ambientais e construtivas. O sucesso da preservação do 

patrimônio cultural depende diretamente das políticas públicas e da participação da 

sociedade, a fim de garantir o direito constitucional de ir e vir com segurança. 

 

3.1.1. LARANJEIRAS 

 

 Situada a apenas 18km de Aracaju, capital do estado de Sergipe, surgiu de 

um povoado no sítio Comandaroba às margens do Rio Cotinguiba, foi fundada em 

1605, tornando-se a segunda cidade mais antiga do estado, apenas sendo mais 

nova que São Cristóvão, capital do estado naquela época. A partir de meados do 

Século XVIII, Laranjeiras recebeu seus primeiros edifícios religiosos e seu traçado 

urbano começou a ser definido (BONDUKI, 2010). 
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No século seguinte, em virtude da alta produção açucareira e de outros 

produtos na cidade e entorno, ela firmou-se como importante polo econômico do 

estado, exportando, através do seu porto, itens como algodão, açúcar, legumes e 

couro para Bahia, Pernambuco e Portugal. Entre as décadas de 1840 e 1870, a 

cidade chegou a possuir 70 engenhos de açúcar, desenvolvendo economicamente e 

urbanamente a cidade, atraindo muitos comerciantes, professores, advogados e 

outros intelectuais que impulsionaram o crescimento cultural da cidade. Nesse 

período, sua arquitetura foi concebida para acolher a atividade portuária, 

concebendo edifícios relacionados ao uso comercial, principalmente, os destinados 

para os trapiches localizados à beira do Cotinguiba, onde alguns desses foram 

restaurados e hoje pertencem ao campus universitário da UFS, pesquisado no 

presente trabalho (BONDUKI, 2010). 

A partir do Século XIX, com a fundação de Aracaju (1855) e transferência da 

capital sergipana para essa cidade, além da sua proximidade com Laranjeiras, as 

atividades portuárias e comerciais que existiam ali foram atraídas para nova capital, 

gerando um declínio e estagnação da cidade que, até então, estava se 

desenvolvendo. 

No século atual, a população idosa e de crianças é predominante na cidade, 

expondo a escassez de ofertas de emprego e a migração da população jovem para 

capital à procura de uma ocupação; também é notável a decadência econômica do 

município e a falta de estratégias e ações concretas do poder público local para 

combater essa situação. Desse modo, por falta de conservação e manutenção, as 

edificações históricas dessa cidade encontravam-se no início desse século em 

avançado processo de arruinamento e descaracterização (BONDUKI, 2010). 

Devido à sua grande influência no desenvolvimento da região, determinada 

pela presença do primeiro porto e da expressividade da arquitetura dos séculos 

anteriores, formada pelos casarios do Século XIX e pela paisagem monumental das 

edificações religiosas do Século XVIII e da paisagem urbana uma delimitada área 

central de Laranjeiras, com aproximadamente 500 edificações, sofreu processo de 

tombamento na categoria de "Conjunto arquitetônico e paisagístico" em 1996 pelo 

Iphan (Processo IPHAN: 1288-T-89 de 18/06/1996). Sendo esse município um dos 

poucos do estado que ainda possui a expressividade da arquitetura colonial, 

destacando-se igrejas, ruas e outras edificações (IPHAN). 
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Figura 17: Perímetro de Tombamento do Centro Histórico de Laranjeiras. 

 

Fonte: Superintendência do IPHAN-SE, adaptado pelo autor (2017). 

Figura 18: Características do Tombamento Federal 

 

Fonte: Nogueira e Silva (2009). 
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3.1.2. PROGRAMA MONUMENTA 

 

O Programa Monumenta do Governo Federal, em parceria com o Banco 

Internacional de Desenvolvimento (BID), o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e entre outros órgãos públicos e privados, teve como 

proposta a recuperação sustentável do patrimônio urbano de pequenas cidades com 

desenvolvimento estagnado. Entende-se por recuperação sustentável a execução 

de obras de conservação, restauro e de ações educativas, econômicas e 

institucionais que tenham como objetivo aumentar o retorno econômico e social dos 

investimentos realizados pelo programa, fazendo com que esse retorno seja 

aplicado na conservação e manutenção permanente do patrimônio recuperado 

(NOGUEIRA e SILVA, 2009). 

 

O Monumenta é um programa estratégico do Ministério da Cultura. Seu 
conceito é inovador e procura conjugar recuperação e preservação do 
patrimônio histórico com desenvolvimento econômico e social... Sua 
proposta é agir de forma integrada em cada um desses locais, promovendo 
obras de restauração e recuperação dos bens tombados e edificações 
localizadas nas áreas de projeto, além de atividades de capacitação de 
mão-de-obra especializada em restauro, formação de agentes locais de 
cultura e turismo, promoção de atividades econômicas e programas 
educativos. (PROGRAMA MONUMENTA, 2010, s.p.2). 

 

Em Laranjeiras a área destinada para o projeto de implementação do 

Programa Monumenta diz respeito ao núcleo central da cidade, possuindo somente 

um monumento tombado pelo IPHAN, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, 

não contendo outros monumentos isolados de grande excepcionalidade. A sua 

riqueza e relevância encontram-se em sua configuração urbana e em seu conjunto 

urbano imponente formado por sua arquitetura civil, destacando-se os edifícios 

ligados ao comércio (NOGUEIRA e SILVA, 2009). 

O Programa Monumenta, o IPHAN e os técnicos que desenvolveram as 

propostas de intervenção, buscaram reverter o avançado estado de arruinamento de 

algumas edificações no conjunto da Praça Samuel de Oliveira, que causavam o 

 
2 Informação extraída do site: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/1828/monumenta-restaura-
locais-historicos-de-natividade-to, acesso em: 05 de setembro de 2017. 
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aspecto de abandono da cidade. A escolha dessa área como prioridade de 

intervenção do programa ocorreu pelos seguintes fatos (NOGUEIRA e SILVA, 2009): 

a) “ser esse conjunto um dos principais destaques da cidade e estar 

situado na chegada da cidade; (p.151)” 

b) “encontrar-se em maior estado de degradação de toda a área do 

projeto; (p.151)” 

c) “ser o único espaço possível para a implantação do curso universitário 

previsto como principal estratégia para revitalizar a cidade; (p.151)” 

d) “os recursos destinados à cidade não seriam suficientes para todas as 

ações propostas [...]; (p.151)” 

e) “as demais áreas e edificações [...] se encontrarem em razoável estado 

de conservação. (p.151)” 

A proposta de um campus da Universidade Federal de Sergipe em 

Laranjeiras foi uma estratégia para possibilitar a estabilização econômica da cidade 

que apresentava uma grande quantidade de edificações em ruínas e economia 

estagnada. Tratou-se de uma forma para atrair novos recursos significativos para 

cidade através da vinda de pessoas que utilizam seus serviços, como por exemplo, 

professores, estudantes, funcionários e a população local que participa de eventos e 

palestras que acontecem no campus. Com essa proposta, surgiram novas 

demandas para cidade e os imóveis da área de tombamento, que estavam 

desocupados, subutilizados ou em ruínas, devido à perda da sua função inicial, 

foram restaurados e tiverem novos usos incorporados, incentivando a reabilitação e 

conservação desses (BONDUKI, 2010). 

 

O Monumenta [...], procura garantir condições de sustentabilidade do 
patrimônio. Objetivo a ser alcançado com a geração de recursos para o 
equilíbrio financeiro das atividades desenvolvidas e que mantenham 
conservados os imóveis da área do projeto. Com isto, facilita a manutenção 
das características originais dos bens, sem que sejam necessários futuros 
aportes de recursos públicos. Uma das estratégias para atingir essa meta é 
estabelecer novos usos para os imóveis e monumentos recuperados. 
(PROGRAMA MONUMENTA, 2010, s.p.). 

 

A presença de um conjunto de edificações no centro histórico, que possui 

extensões e propriedades adequadas para receber uma universidade e o interesse 
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da instituição de educação superior em implantar cursos nesse local através de um 

projeto de expansão das universidades públicas do governo federal com o Ministério 

da Educação, foram condições adequadas para criação do Campus Laranjeiras. O 

resultado da implantação do Campus foi trazer novos usos para as ruínas 

restauradas, possibilitando sua conservação e manutenção diária (BONDUKI, 2010). 

 

3.2. OFICINA: ACESSIBILIDADE E DIREITO À CIDADE (VII SEMANAU-

UFS) 

 

A VII Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo (SEMANAU) foi 

realizada entre 11 e 14 de julho de 2017 no Campus Laranjeiras da Universidade 

Federal de Sergipe, promovida pelo Centro Representativo Independente de 

Arquitetura (CRIAR). Teve como tema: “SUB|URBANOS: Resistência do Direito à 

Cidade”, trazendo para os estudantes de arquitetura e urbanismo e para 

comunidade oficinas, vivencias, rodas de conversa, ações culturais, entre outras 

atividades que discutiram questões além das visões do mercado imobiliário e do que 

é lecionado na academia para formar arquitetos e urbanistas engajados com os 

problemas sociais e territoriais. As atividades da semana tiveram a intenção de 

debater o direito à cidade, à moradia, a quem pertence a cidade e qual o papel de 

cada um nela (UFS, 2017, s.p.). 

Nos dias 13 e 14 ocorreu a Oficina Acessibilidade e Direito à Cidade, aplicada 

pela Prof.ª Ms. Larissa Scarano e pelo autor desse trabalho. Inicialmente, no 

primeiro dia, houve um debate com todos os participantes sobre o que cada um 

entende e conhece sobre acessibilidade, em que a maioria deles relatou conhecer 

alguém ou até eles próprios que necessitam ou que já necessitou da acessibilidade. 

Abaixo alguns os comentários mencionados: 

• “Quando não se tem acessibilidade, o deficiente não tem vontade de sair 

de casa”; 

• “Possuo uma vó cadeirante que não sai de casa”; 

• “Transporte público sem acessibilidade. O ônibus procura uma calçada na 

altura ideal para plataforma, mas não encontra”; 

• “Tenho um irmão cadeirante”; 
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• “Sofri muito quando estava grávida, principalmente no CampusLar”; 

• “Meu amigo cadeirante adapta os lugares à sua volta para torna-los mais 

acessíveis”; 

• “A pessoa que vai ajudar, às vezes vê o deficiente como coitadinho”; 

• “Tenho uma amiga cadeirante que mora no [bairro] Santa Maria e lá é 

muito difícil de se locomover”; 

Em seguida, foi ministrado um conteúdo sobre definições, características e 

conceitos básicos de acessibilidade definidos por alguns autores reconhecidos, além 

de dados do IBGE e da UFS, legislação vigente, normas técnicas e decretos. Foi 

apontado também um breve histórico sobre o tema, com exemplos de boa e ruim 

aplicação, como também a classificação da acessibilidade espacial e os princípios 

do desenho universal, proporcionando um apanhado básico sobre o que envolve a 

questão da acessibilidade no Brasil e na UFS. 

Figura 19: Oficina de Acessibilidade da VII SEMANAU-UFS. 

 

Fonte: Autor, julho de 2017. 

 No segundo dia, ocorreu a vivência pela cidade, e os participantes foram 

divididos em dois grupos, simulando dificuldades que pessoas com deficiência 

enfrentam em Laranjeiras. Em cada grupo, houve a simulação de uma pessoa com 

deficiência física, utilizando cadeira de rodas; de três pessoas com deficiência visual, 
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com os olhos dos participantes vendados, sendo entregues bengalas a eles; e duas 

pessoas com mobilidade reduzida utilizando muletas, enrolando uma das pernas 

com um material rígido e com utilização de caneleira de peso. Um grupo seguiu uma 

rota de interesse turístico (CampusLar – Calçadão Getúlio Vargas – Catedral – 

Praça) voltando pelo mesmo caminho, o outro grupo seguiu uma rota de interesse 

aos usuários do campus (CampusLar – Calçada da Praça Samuel Oliveira – 

Calçada da Avenida Municipal – Rodoviária – Ponto do Transporte Escolar 

(BusUFS) voltando pela mesma rota, só que pela calçada do outro lado da avenida, 

esse último grupo foi acompanhado e registrado pelo autor do presente trabalho. 

Figura 20: Rotas utilizadas na Oficina. 

 

 

Fonte: Google Maps (2017), adaptado pelo autor. 
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 Depois desse percurso, todos os participantes voltaram à sala para o último 

debate e o encerramento da oficina. No debate final, a opinião de que as rotas 

percorridas não são acessíveis foi unânime, pois todos sentiram as dificuldades e 

observaram as barreiras físicas e atitudinais que os deficientes têm que enfrentar 

nessas rotas, afrontando todas as leis, normas e decretos que tratam do direito das 

pessoas com deficientes. 

 As próximas imagens referem-se à rota usada diretamente pelos usuários da 

universidade e estão numeradas no mapa acima. Na oficina foram registrados 

problemas da falta de acessibilidade na outra rota, mas como, no momento, não é 

de interesse para o presente trabalho, não serão registradas aqui.  
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Figura 21: A vivência da Oficina. 

 

01: Alto desnível no acesso principal do campus universitário | 02: Barreira atitudinal | 03: Passagem 
estreitada devido ao poste | 04: Barreira atitudinal | 05: Barreira física no meio da calçada sem 
sinalização adequada para pessoa com deficiência visual | 06: Desnível no início da rampa | 07: 
Rampa sem corrimão e sem identificação simbólica correta | 08: Barreira física na calçada sem 
sinalização adequada | 09: Barreira atitudinal | 10: Rampa fora da NBR 9050-2015 | 11: Estreitamento 
da calçada devido à escada do comercio em frente | 12: Elevador acessível danificado, 
impossibilitando o acesso do cadeirante ao pavimento superior. 

Fonte: Autor (julho de 2017). 
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3.3. DIAGNÓSTICO DO PROJETO ATUAL 

 

O Campus Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe foi implantado em 

2007, através de uma parceria entre a UFS, a Prefeitura Municipal de Laranjeiras, o 

Governo do Estado de Sergipe e o Governo Federal, por meio do Programa 

Monumenta, vinculado ao IPHAN e ao Ministério da Cultura. Esse convenio permitiu 

a restauração dos imóveis que hoje pertencem ao conjunto arquitetônico chamado 

de "Quarteirão dos Trapiches" com o objetivo de abrigar um novo campus da 

Universidade no interior do Estado. Os novos cursos a serem alocados foram 

Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Dança, Museologia e Teatro, a fim de 

expandir suas ações pelo interior do Estado e preencher uma lacuna na formação 

desses profissionais na região (UFS, 2017).  

Nos primeiros anos de funcionamento, as aulas eram ministradas de forma 

improvisada, utilizando a estrutura de uma escola da cidade, cedida provisoriamente 

pela Prefeitura, até que, em 2009, a restauração dos edifícios foi concluída e o 

CampusLar foi inaugurado. Posteriormente, no ano de 2014, devido a problemas 

com a segurança de estudantes, professores e funcionários, foram encerradas as 

atividades realizadas no turno da noite. Neste mesmo momento, houve a 

transferência do curso de Teatro para o Centro de Educação e Ciências Humanas 

(CECH) e das aulas do curso de Dança para o prédio da antiga escola “Studium 

Dança” na cidade de Aracaju, permanecendo apenas as atividades dos cursos de 

Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo e Museologia (UFS, 2017). 

O "Quarteirão dos Trapiches", segundo Nogueira e Silva (2009), é formado 

pelas seguintes edificações: Trapiche Santo Antônio; Sobrado Nº 117; Exatoria, 

Casarão Nº 159; Edifício ao lado do Casarão Nº 159 e Edifício em frente ao Mercado 

(Figura 22). 
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Figura 22: Fachada Principal e Lateral Leste do Quarteirão dos Trapiches. 

 

Fonte: Projeto e Consultoria Ltda (2005, adaptado pelo autor). 

 

Figura 23: Fachadas da Biblioteca, CTPR e Laboratórios. 

 

Fonte: Projeto e Consultoria Ltda (2005, adaptado pelo autor). 

 

O espaço a ser restaurado encontra-se, em grande parte, sob a forma de 

ruínas e está situado no coração de Laranjeiras, destacando-se visualmente em seu 

conjunto arquitetônico pré-existente (NOGUEIRA e SILVA, 2009). 

O Campus está localizado no entorno da Praça Samuel Oliveira, assim como 

a maior parte dos projetos apoiados pelo Monumenta, sendo a maioria deles 

relacionados à implantação do Campus, custando aproximadamente 6 milhões de 

reais, totalizando mais de 80% dos recursos que o programa destinou para 

Laranjeiras/SE. O projeto englobou algumas edificações antigas, o “Quarteirão” foi 
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formado por seis imóveis, alguns em precárias condições de conservação física e 

estrutural (BONDUKI, 2010). 

O projeto de restauração do Quarteirão dos Trapiches teve como objetivo 

promover a recuperação da paisagem urbana por meio do resgate das edificações 

situadas no centro histórico de Laranjeiras e foi proposta a locação de um Campus 

da UFS nesses imóveis, onde funcionarão os cursos de Arquitetura, Arqueologia, 

Museologia, Dança e Teatro. Em fevereiro de 2008 as obras foram iniciadas e o 

acompanhamento e fiscalização foram feitos pela Unidade Executora de Projetos do 

Programa Monumenta (UEP), Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 

(CEHOP) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A 

obra envolve a restauração de seis edifícios, compreendendo uma área construída 

de 3.231,60m² e 1.319,07m² de área urbanizada (NOGUEIRA e SILVA, 2009). 

 

O Campus Laranjeiras conta atualmente com a seguinte estrutura: 

• Auditório 

• 14 Banheiros (Sendo 2 Adaptados) 

• Biblioteca 

• Centro de Tecnologia e Preservação do Restauro (CTPR) 

• Copa 

• Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

• Hall de Entrada 

• 7 Laboratórios 

• Refeitório 

• Sala da Administração 

• Sala da Direção 

• Sala da Secretaria do Campus 

• Sala das Secretarias dos Departamentos 

• Sala de Equipamentos 

• Sala de Reuniões 

• Sala do Apoio Pedagógico 

• 9 Salas de Aula (Sendo 3 em Containers) 
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• 2 Salas de Informática 

• 2 Salas de Pranchetas 

• 5 Salas Interditadas (Sobrado Nº 117) 

 

LEVANTAMENDO FOTOGRÁFICO: 

No levantamento fotográfico realizado foram encontrados problemas de 

acessibilidade que impossibilitam a autonomia e segurança das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. O acesso ao Campus pelas quatro formas 

possíveis (Transportes: Escolar, Intermunicipal, Táxi de Lotação e Particular) é 

dificultado, como mostra a Figura 21, por rampas com inclinações inadequadas, sem 

corrimão e guarda-corpo, calçadas com pisos desnivelados e larguras menores que 

as recomendadas, obstáculos e barreiras atitudinais que dificultam a circulação 

segura nos passeios, entre outros. 

Figura 24: Ponto do Transporte Escolar (BusUFS) 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

Figura 25: Rodoviária de Laranjeiras-SE 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 
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Figura 26: Ponto do Táxi de Lotação 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

Figura 27: Vagas de Estacionamento e Faixa de Pedestre em frente ao Acesso Principal. 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

Impossibilitam o acesso adequado às edificações problemas como: 

inexistência de caminho acessível da rua até o acesso principal do Campus, pois a 

calçada possui pavimentação de pedra calcária desnivelada, além de grandes 

desníveis, falta de rampas de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015) e ausência de 

vagas reservadas para pessoas com deficiência física e para idosos em locais e 

distancias que permitam o fácil acesso à edificação. Há um percurso que o 

cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida pode realizar com independência, 

mas ele se torna inválido pelo motivo de que sua única porta de acesso ao Campus, 

nesse caminho, permanece fechada e trancada todos os dias, além desse caminho 

ser segregado, pois a pessoa que necessitaria utilizá-lo, só poderia acessar a 
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universidade pela lateral, devido à presença de degraus e desníveis até o acesso 

principal. 

Figura 28: Degrau no Acesso Principal do Quarteirão dos Trapiches 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

Figura 29: (Esquerda) Rampa e Calçada com pavimentação desnivelada. (Direita) Degraus com 

alturas diferentes na calçada da fachada principal do Quarteirão dos Trapiches. 

  

Fonte: Autor (setembro de 2017). 
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Figura 30: Acesso Lateral. 

 

Fonte: (Esquerda) Google Maps (2015, adaptada pelo autor). (Direita) Autor (setembro de 2017). 

 

No interior do Quarteirão dos Trapiches é notável a grande presença de 

obstáculos e barreiras que dificultam ou até mesmo impedem a circulação de 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, tais como desníveis de um 

piso para o outro, rampas com inclinação maior que a da NBR 9050-2015 e trechos 

do caminho com pedras sobre a grama (Figura 31). Destaca-se a presença de 

apenas dois banheiros adaptados (Figura 32 - esquerda), um em cada pavimento do 

Trapiche Santo Antônio, mas, durante o período de levantamento fotográfico, o do 

térreo estava trancado. Vale ressaltar, também, que a única opção acessível para 

chegar ao primeiro pavimento está inapta: trata-se do elevador (Figura 32 - meio), 

que está quebrado há mais de um período letivo e que até o momento da pesquisa 

não foi consertado. Ou seja, quaisquer pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida estão privadas do acesso ao primeiro pavimento dos: Trapiche Santo 

Antônio, que possui salas de aula, laboratórios de informática, banheiros (sendo um 

adaptado) e salas de pranchetas; e do Sobrado Nº 117, possuindo algumas salas 

que estão interditadas em decorrência de problemas estruturais nessa edificação. 



68 
 

Figura 31: Pisos sobre grama; Desníveis; e Rampa fora da NBR 9050 (ABNT, 2015). 

   

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

 
 

Figura 32: (Esquerda) Banheiro Adaptado. (Meio) Elevador quebrado. (Direita) Escada do Trapiche 
Santo Antônio 

  

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

No interior do Casarão nº 159 e da Exatoria (esse último, abriga o auditório do 

Campus), o uso de seus espaços é possível, com dificuldade e sem segurança, por 

cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida, devido à presença de rampas 

acima da inclinação sugerida na NBR 9050 (ABNT, 2015), sem guarda-corpo e sem 

corrimão. O acesso ao pavimento superior do Casarão nº 159, onde estão as 

secretarias, direção, sala de reuniões, administração e banheiros (não adaptados), é 

realizado através de um elevador que, durante o período de levantamento 

fotográfico, estava funcionando, porém é a única opção acessível para o primeiro 

pavimento e, por muitas vezes, se encontra com defeito. 
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Figura 33: (Esquerda) Corredor de acesso ao Auditório. (Meio) Escada do Casarão Nº 159. (Direita) 

Elevador do Casarão Nº 159. 

  

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

 

Os laboratórios, a copa e os banheiros (não adaptados) que estão situados no 

Edifício ao lado do Casarão e no Edifício em frente ao Mercado possuem um 

desnível em todo seu perímetro interno que dificulta o acesso de cadeira de rodas e 

de pessoas com mobilidade reduzida (Figura 34). 

Figura 34: (Esquerda) Desnível em todo o perímetro interno. (Direita) Corredor de acesso aos 
laboratórios, copa e banheiros. 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 
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A entrada da Biblioteca é acessível, apesar de dispor de uma rampa afastada 

da entrada principal, segregando o acesso do cadeirante ou da pessoa com 

mobilidade reduzida, devido ao grande desnível da calçada em frente a esse 

acesso. Contudo, no imóvel, somente a Biblioteca possui acessibilidade em seu 

acesso, pois o CTPR que fica no 2º pavimento e os laboratórios e salas que ficam no 

1º pavimento têm somente uma escada como forma de acesso, impedindo o acesso 

de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. 

Figura 35: Calçada Acessível da Biblioteca. 

 

Fonte: Google Maps (2015, adaptada pelo autor). 

Para acessar as salas de aula dos três containers que estão localizados na 

área do estacionamento da edificação comercial que funciona no prédio da antiga 

carpintaria, há um caminho possível para ser realizado pelo cadeirante ou pela 

pessoa com mobilidade reduzida, possuindo rampas e corrimãos, mas que estão 

fora da NBR 9050 (ABNT, 2015). 
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Figura 36: Área dos Containers 

 

Fonte: Autor (setembro de 2017). 

 

 Destaca-se a inexistência, no Campus Laranjeiras, de qualquer equipamento, 

técnica, produto, serviço ou estrutura que possibilite ou facilite o uso por pessoas 

com deficiência visual, auditiva, mental ou múltipla, tornando-o inapto para essa 

porção da sociedade. 

 

WALKTHROUGH: 

Método que, com a tradução em inglês, significa “passeio” ou “entrevista 

acompanhada”, mantido nesse idioma devido ao seu reconhecimento mundial, 

inclusive, por pesquisadores brasileiros. Foi criado por Kevin Lynch (1960), e é 

bastante utilizado, tanto na Avaliação Pós-Ocupação (APO), quanto na programação 

arquitetônica, promovendo a familiarização dos observadores com a construção em 

uso. Consiste em um método de análise que realiza, ao mesmo tempo, uma 

observação e uma entrevista, possibilitando identificar descritivamente e hierarquizar 

os aspectos positivos e negativos dos ambientes analisados e/ou dos seus usos, 

destacando os que merecem estudos mais aprofundados. A aplicação é realizada 

por uma equipe provida de plantas e fichas de registro, como, por exemplo, plantas, 
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mapas, tabelas, check-lists, croquis, fotos, gravações de vídeo e áudio, etc., que 

efetuam uma entrevista-percurso para reconhecer os ambientes apontados no 

estudo (RHEINGANTZ et al., 2009). 

Segundo ZEISEL (1981 apud RHEINGANTZ, 2009), a primeira Walkthrough 

foi aplicada por Kevin Lynch (1960), em Boston, capital de Massachusetts, nos EUA, 

quando Lynch convidou voluntários para um passeio-entrevista pela área central da 

cidade. 

 

Esses mesmos voluntários foram levados a campo para fazerem um 
dos primeiros trajetos imaginários: aquele que vai do Hospital Geral de 
Massachusetts à Estação Sul. Estavam acompanhados pelo entrevistador, 
que usava um gravador portátil. Pedia-se ao entrevistado que seguisse à 
frente, discutisse por que escolhera determinado caminho, relatasse o que 
via ao longo do trajeto e indicasse os pontos onde se sentia seguro ou 
perdido (LYNCH, 1997, p.164). 

 

Para a realização dessa pesquisa, um planejamento preliminar foi realizado, a 

fim de definir a ordem sequencial dos percursos, estimar seu tempo de execução de 

forma otimizada, contando com o tempo necessário para realizar fotografias, 

medições e preparação dos arquivos e registros dos métodos, dos participantes e 

dos resultados obtidos. É importante, ainda, reunir plantas das áreas e edificações 

analisadas e/ou outros documentos relevantes que auxiliem na análise e no 

diagnóstico que deverão ser devidamente registrados e arquivados, facilitando 

futuras consultas a esse estudo. Além disso, é imprescindível verificar percalços e 

empecilhos (tempo, datas, acesso a ambientes, etc.) e dispor um esquema de 

roteiro de trabalho que esclareça quem faz o que, quando e onde (RHEINGANTZ et 

al., 2009). Brill et al (1985, apud RHEINGANTZ et al., 2009) sugerem algumas 

perguntas que motivam o debate afim de explicitá-las mais detalhadamente: 

• O que você considera importante neste ambiente ou lugar? 

• O que parece estar funcionando? 

• O que parece não estar funcionando? 

• O que acontece ali? 

• O que deve ser mantido como está? 

• O que deve ser modificado? 
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Através de conversas com funcionários, alunos e com o coordenador 

administrativo do campus, obteve-se uma melhor compreensão de todo o campus e 

do seu funcionamento, chegando a conclusões de algumas alterações que poderão 

ser feitas para que ele possa receber melhor as pessoas com deficiência. 

Com a aquisição das plantas da área de estudo – que foram cedidas pelo 

coordenador administrativo do campus –, foram realizadas análises e medições in 

loco para conferir e corrigir medidas que são importantes para o desenvolvimento do 

anteprojeto dessa pesquisa, comprovando situações inacessíveis e gerando 

soluções parar resolver a maioria dos problemas. Destaca-se o fato de que por se 

tratar de uma construção histórica e tombada pelo IPHAN, há casos que não é 

possível adaptar o ambiente completamente como as normas sugerem, fazendo 

assim o máximo possível para torna-los acessíveis e quando isso não for possível, 

restringe-se o acesso a eles, tornando-os ambientes de pouco uso e/ou ambientes 

que somente alguns funcionários terão acesso. 

 

PLANILHAS DE VISTORIA: 

Tomando como referência as planilhas elaboradas por Dischinger, Bins Ely e 

Piardi (2012), utilizadas no projeto piloto de implantação do Programa de 

Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas Edificações 

de Uso Público do Ministério Público de Santa Catarina, foi desenvolvida uma 

planilha de vistoria que teve todos os seus itens atualizados com os requisitos 

fundamentados nas normas e legislações em vigor pertinentes à acessibilidade 

espacial, para averiguação do ambiente sob a análise do pesquisador. São seis 

planilhas (Apêndice A), e elas foram sistematizadas na sequência que o usuário faz 

desde sua chegada à edificação através das vias públicas até a realização das 

atividades desejadas dentro da construção: Planilha 1 – Áreas de acesso ao edifício; 

Planilha 2 – Hall de entrada; Planilha 3 – Circulações horizontais; Planilha 4 – 

Circulações verticais; Planilha 5 – Sanitários; e Planilha 6 – Locais para atividades 

coletivas. 

As planilhas foram adaptadas conforme a figura abaixo (Figura 37). Na parte 

superior, há uma linha destinada à identificação do edifício analisado, seu local, o 

nome do avaliador e a data que a avaliação foi realizada. Imediatamente abaixo, 

está destacado o título da planilha e, logo em seguida, a tabela que será preenchida. 
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A primeira coluna (N.) representa o número do item; a segunda (Legislação) indica a 

legislação e artigo consultados para elaboração da pergunta; a terceira (C) 

menciona o componente espacial daquele item, podendo ser preenchida de acordo 

com a legenda: O – Orientabilidade; C – Comunicação; D – Deslocamento; e U – 

Uso. Na quarta coluna “Itens a conferir” estão listadas as perguntas que serão 

respondidas com a marcação em uma das três colunas seguintes (Sim; Não; ou Não 

se Aplica/Inexistente) e, por último, a coluna de Observações, que é destinada para 

registros e/ou comentários, como, por exemplo, a segurança da edificação, riscos à 

saúde pública, ausência de equipamentos básicos, falta de higiene, etc. 

Figura 37: Recorte da Planilha de Vistoria. 

 

Fonte: Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012). Adaptado pelo autor (2017). 

Essas tabelas foram aplicadas pelo pesquisador durante o mês de novembro 

de 2017 nas dependências do campus, onde foram realizadas análises, 

conferências e medições realizadas in loco para o seu preenchimento, confirmando 

em seus resultados as conversas com os usuários do campus e a análises feitas 

anteriormente de que ele não é acessível. Destacando o componente comunicação 

(ver página 25) o que não tem, em nenhuma das seis tabelas, um item em 
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conformidade com as normas e legislações, e o componente orientabilidade 

possuindo nenhum item em conformidade em 3 tabelas.  

Para verificação e tabulação dos dados foram considerados todos os itens 

respondidos com “sim”, “não” ou “não se aplica/inexistente”. Estes representam uma 

pergunta direta para reconhecer se o atende ou não atende às normas e legislações 

vigentes ou quando não é possível responder “sim” ou “não” por não existir a opção 

analisada, com por exemplo a questão do item 1.16 da planilha: “Há rampa de 

acesso ao passeio próximo às vagas de estacionamento para deficientes?” – que 

refere-se ao artigo 6.14.1.2 da NBR 9050 (ABNT, 2015) e se enquadra no 

componente da acessibilidade espacial “deslocamento” –, pois não há essas vagas. 

 

Quadro 1: Resultados encontrados na aplicação da planilha de vistoria 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

A Planilha 1 correspondente às áreas de acesso às edificações do campus, 

com o preenchimento dela o principal problema encontrado foi em relação ao 

componente orientabilidade, uso e comunicação, nos quais os itens não atendiam as 

recomendações das normas e legislações, destacando nesse último a porcentagem 

de 100% na opção “não se aplica/inexistente”, pois não havia nada referente a esse 

componente para ser avaliado nos acessos do campus. No entanto, o componente 

deslocamento é o que possui apenas 4% dos itens em conformidade, essa 

porcentagem refere-se aos itens 1.22 e 1.23 que tratam da vegetação, eles 

questionam as seguintes perguntas: “Na existência de vegetação, os seus 

elementos (galhos, raízes, muretas, grades, ...) encontram-se fora da faixa de 

circulação que conduz ao edifício público?” e “A vegetação existente nos canteiros 
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representa conforto e segurança para os pedestres (não possui espinhos, 

substâncias tóxicas e não desprendem muitas folhas, frutas, que tornem o piso 

escorregadio)?”, os demais itens não estão em conformidade ou não se 

aplicam/inexistentes.  

O gráfico da Figura 38 mostra as porcentagens de todos os itens preenchidos 

nessa tabela, destacando-se que a maioria (70%) é “não se aplica/inexistente” 

devido a falta dos materiais e objetos para serem analisados, possuindo 28% dos 

itens fora de conformidade e apenas 2% em conformidade, destacando-se que 

apenas 2 dos 87 itens dessa tabela estão em conformidade. 

Figura 38: Gráfico de conformidade da Planilha 1 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

As Planilhas 2, 3 e 4 correspondem respectivamente aos saguões, salas de 

recepção e espera, circulações horizontais e circulações verticais do campus, 

podendo-se notar nelas, como demonstrado no Quadro 1, que seus resultados 

possuem maiores porcentagens nos itens “não”, ou seja, apesar da maioria dos itens 

poderem ser analisados como “sim” ou “não”, a maioria não está em conformidade 

com as legislações e normas em vigor. Destacando-se mais uma vez o componente 

comunicação com 0% no item “sim” não só nessas três tabelas, mas em todas as 

seis. 

 

 

2%

28%

70%

PLANILHA 1 - ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente
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Os gráficos das Figuras 39, 40 e 41 mostram respectivamente as 

porcentagens de todos os itens preenchidos nessas três tabelas, destacando-se que 

maioria dos itens estão fora de conformidade, mas, em comparação com o gráfico 

anterior, os itens em conformidade possuem maiores porcentagens. 

Figura 39: Gráfico de conformidade da Planilha 2 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

Figura 40: Gráfico de conformidade da Planilha 3 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

16%

46%

38%

PLANILHA 2 - SAGUÕES, SALAS DE RECEPÇÃO E ESPERA

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente

20%

57%

23%

PLANILHA 3 - CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente
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Figura 41: Gráfico de conformidade da Planilha 4 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

A Planilha 5 corresponde aos sanitários para pessoas com deficiência física 

na área de estudo. Como mostra o Quadro 1, essa tabela é a que tem as maiores 

porcentagens no item “não” e no item “sim”, nos componentes orientabilidade e 

comunicação há a predominância de itens fora de conformidade e em deslocamento 

e uso mais da metade estão em conformidade, sendo esses últimos os únicos itens 

de todas as tabelas que têm maiores porcentagens com essas características. 

O gráfico da Figura 42 representa as porcentagens dos itens dessa tabela, 

ressaltando ser a planilha que mais possui itens de acordo com as normas e 

legislações, apesar da porcentagem alarmante de 0% nos itens “sim” dos 

componentes orientabilidade e comunicação. 

Figura 42: Gráfico de conformidade da Planilha 5 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

20%

42%

38%

PLANILHA 4 - CIRCULAÇÕES VERTICAIS

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente

45%

37%

18%

PLANILHA 5 - SANITÁRIOS PARA PESSOAS COM DEF. FÍSICA

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente
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A última planilha refere-se aos locais para atividades coletivas, havendo a 

predominância de itens fora de conformidade ou que não se aplicam/inexistentes, 

possuindo apenas 19% e 11% de itens em conformidade no componente 

deslocamento e uso, respectivamente. 

Confirmando no gráfico da Figura 43 a predominância dos itens “não” e “não 

se aplica/inexistente”, possuindo apenas 9% de itens “sim”, essa porcentagem 

somente é maior que a do gráfico da Planilha 1. 

Figura 43: Gráfico de conformidade da Planilha 6 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

Reunindo os dados dos componentes de acessibilidade espacial de todas as 

planilhas, sem distingui-las, contata-se que “comunicação” não obteve nenhum 

resultado positivo; “orientabilidade” possui, mas apenas 8%, contudo “deslocamento” 

e “uso” possuem as menores porcentagem de itens que não puderam ser analisados 

devido a falta dos instrumentos para serem analisados e possuem os maiores 

índices de itens de acordo com as normas e leis, 21% e 19% nessa ordem. 

9%

48%

43%

PLANILHA 6 - LOCAIS PARA ATIVIDADES COLETIVAS

Em conformidade Fora de conformidade Não se aplica / Inexistente
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Figura 44: Gráficos de conformidade dos componentes espaciais 

 

Fonte: Autor, dezembro de 2017. 

Diante dos resultados encontrados, destaca-se a ausência de elementos de 

tecnologia assistiva, nas dependências do campus, que promovam a comunicação 

das pessoas com deficiência, como por exemplo telefone com amplificador de sinal 

ou terminal de computador que permita a comunicação do surdo e/ou mudo com os 

funcionários, como também sistema de alarme de incêndio com sinais sonoros e 

luminosos simultaneamente. 

8%

53%

39%

ORIENTABILIDADE

Em conformidade

Fora de conformidade

Não se aplica / Inexistente

0%

60%

40%

COMUNICAÇÃO

Em conformidade

Fora de conformidade

Não se aplica / Inexistente

21%

37%

42%

DESLOCAMENTO

Em conformidade

Fora de conformidade

Não se aplica / Inexistente

19%

38%

43%

USO

Em conformidade

Fora de conformidade

Não se aplica / Inexistente
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Outro fato alarmante é a ausência de elementos informativos que auxiliem os 

usuários no reconhecimento das funções dos espaços, como também ajuda-los na 

determinação de estratégias para deslocamento e uso no espaço, colaborando para 

o resultado negativo do componente “orientabilidade”, como exemplo a falta de piso 

tátil de alerta nos pátios para sinalizar situação que envolvam algum tipo de risco 

(obstáculos ou desníveis), inexistência ou má aplicação de placas indicativas no 

interior da edificação para sinalização de rotas, entradas acessíveis, da localização 

dos sanitários e da identificação dos diferentes setores e salas. 

“Deslocamento” e “uso” são os dois componentes que apresentaram os 

melhores resultados positivos, contudo não são porcentagens significativas. 

Os dados gerados através dessas planilhas comprovam que o objeto de 

estudo não possui condições favoráveis para acessibilidade espacial, não incluindo 

as pessoas com deficiência, apesar de possuir algumas soluções pontuais não é 

possível considerar o CampusLar um local acessível, pois soluções pontuais como 

banheiros adaptados e algumas rampas são insuficientes, situação agravada pelo 

fato de o usuário sequer conseguir ter acesso a vários destes elementos. Desta 

forma, compreende-se que para tornar-se um local acessível, este deve privilegiar a 

circulação das pessoas com deficiência desde antes de seus acessos, pois as 

pessoas precisam percorrer um percurso acessível, seguro e que lhe dê 

independência para acessar e circular pelas edificações do campus. 

 

PASSEIO ACOMPANHADO: 

Método desenvolvido por Dischinger (2000), que tem como intuito comprovar 

as principais facilidades e dificuldades encontradas na orientação espacial, na 

comunicação, no deslocamento e no uso de equipamentos e mobiliários por pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida através de visitas acompanhadas 

desses cidadãos aos ambientes que se planeja avaliar. Ao decorrer do percurso que 

foi previamente planejado, é observado e registrado o comportamento do 

entrevistado e são elaboradas perguntas a respeito das suas tomadas de decisão. E 

é proibido que o pesquisador o ajude ou o conduza, somente podendo intervir em 

situações que apresentem perigo ao entrevistado (DISCHINGER, 2000 apud 

ANDRADE; BINS ELY, 2012). 
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Esse método apesar de ter sido inicialmente previsto pelo autor, não foi 

possível ser realizado por causa dos riscos que o entrevistado iria correr, devido aos 

inúmeros obstáculos e barreiras presentes em todo o percurso necessário para 

utilização do campus. Para compensar os dados que não foram obtidos através 

dele, aproveitou-se a vivência em acessibilidade realizada por alguns estudantes na 

Semanau, servindo assim como reconhecimento dos espaços da área de estudo a 

partir da percepção de pessoas com mobilidade reduzida. 

 Com base na revisão bibliográfica estudada no presente trabalho e em todas 

as barreiras e obstáculos identificados durante a realização do diagnóstico, o autor 

comprova que o Campus não apresenta estrutura física adequada para receber 

alunos, professores, funcionários, visitantes e demais pessoas com qualquer 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Desta forma, o presente trabalho 

desenvolve diretrizes e propostas para interligar as possibilidades de acesso ao 

Campus como também o uso dos seus ambientes de forma autônoma e segura por 

todas as pessoas, assegurando o direito de todos os cidadãos, frisando que não foi 

possível implantar soluções acessíveis em 100% do campus, pois o mesmo trata-se 

de um patrimônio histórico tombado pelo IPHAN.  
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4. DIRETRIZES E ANTEPROJETO 

 

O patrimônio cultural e a acessibilidade são assuntos complexos e demandam 

cuidado, pois não há projetos prontos ou fórmulas de fácil aplicação, sendo 

necessário o estudo minucioso de cada caso para a elaboração de soluções 

individuais, úteis e adequadas que tornem aplicável o direito garantido pela 

legislação brasileira de acesso à memória e à cidade por qualquer cidadão, sem 

discriminação. 

Para inserir a acessibilidade ao patrimônio é necessário o conhecimento 

profundo do objeto de intervenção, tendo que compreender o contexto histórico, 

entorno imediato, usos, materiais, tipologias, estrutura, funcionalidade e 

composições arquitetônica, estética e urbanística, sendo imprescindível investigar 

sua construção, importância, significado, abrangência, os percursos que são 

utilizados nos seus espaços e quais as dificuldades que envolvem a falta de 

acessibilidade. 

Com a intenção de possibilitar o alcance com segurança e autonomia dos 

usuários na Universidade, dando condições de uso dos espaços, mobiliários e 

equipamentos, eliminando as barreias presentes e projetando de acordo com as 

diferenças de todos, atendendo suas necessidades através da adoção do desenho 

universal e dos seus princípios básicos, baseados em Dischinger, Bins Ely e Piardi 

(2012) e já mencionados no presente trabalho (Uso Equitativo, Uso Flexível, Uso 

Simples e Intuitivo, Informação de Fácil Percepção, Tolerância ao Erro, Baixo 

Esforço Físico e Dimensão e Espaço para Aproximação e Uso), as seguintes 

diretrizes de intervenção projetual foram elaboradas através das análises e 

pesquisas realizadas no objeto de estudo, adotando como exemplo os princípios de 

Oliveira (2006) presentes em sua dissertação Acessibilidade Espacial em Centro 

Cultural: estudo de caos, afim de orientar os profissionais que se envolverão na 

realização dos projetos, como por exemplo arquitetos, engenheiros, funcionários e 

usuários. 
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DIRETRIZES 

a. ACESSOS 

• As rotas externas que dão acesso aos edifícios, desde os pontos de chegada 

dos usuários, devem assegurar condições de uso com segurança e conforto, 

possuindo dimensões, revestimentos, inclinações, rebaixamentos, 

sinalizações visuais, táteis e sonoras de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 

2015) e possuindo pisos táteis para direcionar o caminho que deve ser 

percorrido para chegar ao edifício, alertar situações de perigo e informar 

quando existe mudança de direção, de acordo com a NBR 16537 (ABNT, 

2016). 

• Deve haver a presença de semáforos que emitam sinais visuais e sonoros ou 

visuais e vibratórios para travessia de pedestres, como também o 

rebaixamento das guias de ambos os lados da via pública ou faixa elevada, 

conforme NBR 9050 (ABNT, 2015). 

• A identificação do edifício e de seus acessos deve ser vista de forma clara e 

fácil pelos usuários que estão no passeio, através de nomes, elementos 

arquitetônicos ou decorativos. 

• Deve existir no mínimo uma rota acessível de acordo com a NBR 9050 

(ABNT, 2015) entre o passeio e a entrada principal do edifício. 

• Devem haver vagas reservadas para pessoas com deficiência física e para 

idosos próximas a entrada principal, como também contar com espaço 

adicional necessário para embarque, desembarque e circulação até a rota 

acessível e contar com a quantidade mínima previstas na NBR 9050 (ABNT, 

2015). 

• Deve ter em lugares estratégicos e afixadas em locais visíveis e de fácil 

acesso do público, informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora 

indicando as funções, acessos ou pavimentos daquele lugar. 

 

b. CIRCULAÇÕES: 

• Deve possuir uma rota acessível que interligue o espaço exterior ao interior 

das edificações de forma confortável, segura e autônoma, evitando 

interrupções e descontinuidades. Conectando todos os ambientes dos prédios 
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que deve ter no mínimo uma entrada acessível, de acordo com a NBR 9050 

(ABNT, 2015). 

• Nas circulações horizontais, deve haver a presença de materiais informativos, 

como mapas táteis e sinalização visual em cores contrastantes. Utilizar o 

contraste também entre os pisos e as paredes e em desníveis, para melhor 

percepção do espaço pelas pessoas com baixa visão. Deve-se respeitar as 

dimensões mínimas, declividade, tipo de maçaneta e o tratamento do piso 

conforme estabelecem as NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 

2016). 

• Escadas e rampas devem utilizar piso de material antiderrapante, firme, 

regular e estável, possuir sinalização visual nos desníveis em cor 

contrastante, sinalização tátil de alerta no seu início e término, corrimãos em 

ambos os lados, instalados em duas alturas e respeitando todas as 

dimensões e declividades estabelecidas na NBR 9050 (ABNT, 2015). 

• Elevadores devem estar localizados na rota acessível, ser facilmente 

identificados, possuir sistema automático que anuncia o pavimento em que a 

cabine parou, sistema visual e sonoro que indica o sentido da cabine e a 

localização da cabine e possuir as dimensões e aspectos estabelecidos pela 

NBR 13994 (ABNT, 2000). 

 

c. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

• Possibilidade de uso e participação dos diversos espaços e equipamentos por 

qualquer pessoa, com segurança, conforto e autonomia. 

• Presença de informação visual e tátil indicando a localização e uso dos 

espaços e equipamento, como também dimensões mínimas em pelo menos 

um dos acessos de cada ambiente e em suas circulações internas, conforme 

a NBR 9050 (ABNT, 2015). 

• Deve haver pelo menos, um sanitário acessível por pavimento devidamente 

identificado e localizado na rota acessível, para as pessoas com deficiência, 

atendendo as exigências previstas na NBR 9050 (ABNT, 2015). 

• Deve existir no auditório espaços reservados, sinalizados de forma visual e 

tátil, possuindo dimensões e características previstas na NBR 9050 (ABNT, 

2015) para pessoas em cadeira de rodas, obesas, com mobilidade reduzida, 
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restrição auditiva ou visual e para seus acompanhantes. Além de local 

adequado para intérprete de LIBRAS. 

• A biblioteca deve possuir pelo menos uma mesa adaptada para cadeirantes, 

dimensões mínimas estabelecidas por normas no espaçamento entre as 

estantes, demais mobiliários e corredores, terminal de consulta acessível e 

terminal de consulta com programa específico para pessoas com deficiência 

visual. 

• Todos os ambientes de uso comum devem estar ligados à rota acessível e 

possuir mobiliário acessível que garanta aproximação e alcance visual e 

manual da pessoa. 

• Os computadores devem ter instalados programas destinados para pessoas 

com deficiência visual. 

 

d. INFORMAÇÃO ESPACIAL E SERVIÇOS 

• Deve existir em pontos estratégicos elementos arquitetônicos, decorativos e 

de suporte que possibilitem a orientação espacial no edifício e as informações 

necessárias para o seu uso com autonomia, conforto e segurança.  

• Presença de sinalização luminosa, tátil, pictórica, gráfica, alfabética e 

numérica para identificação dos espaços e usos sempre que possível e a 

norma sugerir. 

• Uso do piso tátil de alerta para sinalizar situações de risco para o usuário, 

piso guia para indicar os caminhos que deve ser seguido, e contrastes de 

cores e texturas para auxiliar as pessoas com baixa visão. 

• As circulações verticais, os balcões de informação, as saídas de emergência 

e os sanitários devem ser sinalizados desde a entrada da edificação. 

• Alguns dos funcionários da instituição devem saber interpretar e se comunicar 

em LIBRAS para que possibilitar o atendimento das pessoas com deficiência 

auditiva. 

 

e. SEGURANÇA 

• Os espaços e equipamentos devem garantir o uso de forma segura, 

autônoma e confortável por qualquer usuário, através de matérias adequados 

e pisos firmes, antiderrapantes e regulares. 
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• As rampas, escadas e terraços, devem atender as dimensões e 

características de segurança estabelecidas pela NBR 9050 (ABNT, 2015). 

• Nos ambientes e nas circulações deve possuir sistema de alarmes luminoso e 

sonoro, que alerte a todos os usuários situações de perigo e emergência. 

• No banheiro adaptado a porta deve abrir para fora e ao lado do sanitário deve 

ter sinalização de emergência para que em situação de perigo ou de queda, o 

usuário acione o alarme de emergência. 

• Possuir, nos elevadores, meio de comunicação instalado dentro de fora da 

cabina, possibilitando a comunicação em situações de pane. 

• As saídas e rotas de emergência devem ser de fácil identificação a partir dos 

ambientes presentes na edificação. 

 

O ANTEPROJETO 

Com base nos estudos e diagnósticos realizados pelo presente trabalho foi 

elaborado um anteprojeto de rota acessível e de adequação da acessibilidade no 

CampusLar, sugerindo ações e alterações a fim de possibilitar o uso do campus por 

todas as pessoas. As pranchas a seguir apresentam o anteprojeto desenvolvido pelo 

autor desse trabalho. 

Iniciando pela Prancha 01 que se trata de um mapa de descobertas, 

ilustrando, a partir da avaliação feita in loco, as condições dos percursos que podem 

ser realizados para chegar às dependências do campus, desde os pontos de 

transporte intermunicipal, escolar, táxi lotação e privado. Foram elaborados quatro 

níveis de condições com base na classificação das barreiras, sugerida por Elali 

(2004), já apresentadas nesse trabalho: 

• Acessível: Ausência de dificuldades para o uso. 

• Utilizável: Presença de poucas dificuldades, por exemplo uma rampa com 

inclinação superior a recomendada. 

• Ajustes Simples: Necessidade de pequenos ajustes para poder ser 

utilizado, tais como instalação de rampas e relocação de mobiliário 

urbano. 

• Exige Reforma ou Equipamentos: Necessidade de reformas no espaço ou 

instalação de equipamentos de tecnologia assistiva. 
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Elas estão representadas no mapa com um degradê de cores que vai do 

amarelo para o marrom, sendo o amarelo a melhor condição (acessível) e marrom a 

pior, destacando o fato de não haver amarelo, uma vez que nenhum trecho dos 

percursos pôde ser considerado acessível. 

A Prancha 02 ilustra as barreiras encontradas durante a avaliação in loco das 

condições dos percursos, sinalizando situações como: rampas com dimensões e 

inclinação em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015); postes em locais 

indevidos, tornando-se barreiras na faixa de percurso do pedestre; desníveis com 

medidas elevadas que dificultam o uso para qualquer pessoa; e faixas de pedestre 

com má sinalização, tornando-se pouco perceptível para os motoristas e pedestres, 

pois não são pintadas, e sim desenhas através da paginação das pedras no 

calçamento da rua. Nessa prancha também está representado o caminho da rota 

acessível proposta e a delimitação dos trechos que estão ampliados nas pranchas 

seguintes.  
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As Pranchas 03 e 04, referem-se respectivamente à planta de reforma e a 

planta baixa proposta, mostrando as alterações propostas para o Trecho 01, 

referente aos pontos de táxi de lotação e do busufs e do terminal rodoviário: 

remoção de um trailer comercial que está locado indevidamente, tornando-se uma 

barreira para os pedestres; redesenho da calçada do terminal rodoviário, 

possibilitando a implantação de uma faixa elevada e de vagas de estacionamento 

público; adequação da rampa, tornando-a acessível; adequação da rampa próxima 

ao ponto do busufs; e implantação de uma faixa elevada na calçada do ponto do táxi 

lotação. 

Nas Pranchas 05 e 06 estão representadas, respectivamente, à planta de 

reforma e a planta baixa proposta, mostrando as alterações propostas para o Trecho 

02: implantação de uma faixa elevada; e relocação de dois postes para a área de 

faixa de serviço da calçada. 

As Pranchas 07 e 08 mostram a planta de reforma e a planta baixa proposta, 

nessa ordem, com as alterações sugeridas para o Trecho 03, que se refere as 

calçadas mais próximas do acesso principal do CampusLar: implantação de faixa 

elevada; delimitação de duas vagas reservadas para idoso e uma para pessoa com 

deficiência física na frente da entrada principal do campus; implantação de uma 

estrutura nivelada sobre as pedras que evite ao máximo danifica-las, como também 

uma rampa acessível e um degrau para facilitar o acesso à calçada do campus, 

devido ao seu desnível de 30cm (cotas -0,30 e 0,00),  gerando um caminho 

acessível até a entrada principal do campus. Além da remoção de uma rampa e do 

alargamento de duas partes da calçada na Praça Samuel de Oliveira para relocação 

do poste para fora da faixa livre de circulação nessa calçada. 
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A planta de reforma do Trecho 04 está representada na Prancha 09, nela 

estão as seguintes alterações propostas, lendo-se da esquerda para direita: 

aumento da escada existente, ampliando-a em mais um degrau; nivelamento de 

duas áreas da calçada que estão abaixo da cota da praça; implantação de uma 

rampa com estrutura metálica paralela à calçada sobre as pedras evitando ao 

máximo danificá-las, para vencer o desnível de 94cm (cotas -0,18 e +0,76); uma 

rampa de 63,92m de percurso com estrutura metálica e chapas vazadas de aço 

cortem localizada entre o muro lateral de pedras do Quarteirão dos Trapiches e a 

Sala 5A para vencer um desnível de 4,26m entre o pavimento térreo e o primeiro 

pavimento; remoção de dois postes, um banco de madeira e lajotas de pedra que 

estão localizados na área da rampa; locação de um mapa tátil; alargamento do 

calçamento em torno da plataforma elevatória, além do seu nivelamento com o 

calçamentos de cotas +0,67, +0,72 e +0,68, através de 3 inclinações que não se 

caracterizam como rampas, pois possuem inclinação menor que 5%, conforme item 

6.6.1 da NBR 9050 (ABNT, 2015). 

No pátio interno foi proposta a retirada das lajotas de pedra e em alguns 

casos o nivelamento com mesmo material do calçamento existente nele, para 

possibilitar o uso de todos os seus espaços por pessoas com deficiência física; outra 

alteração é a implantação de uma rampa acessível de estrutura metálica, para 

vencer o desnível de 52cm, sobre menos da metade da largura de uma escada 

existente. Apesar de haver um plano com inclinação de 4% no fundo do Quarteirão 

essa rampa foi proposta para não segregar o deslocamento dessas pessoas, além 

do acesso a esse plano ser praticamente inviável. 

Dando continuidade as propostas no Trecho 04: implantação de um degrau 

para vencer o desnível de 30cm (cotas +0,16 e +0,46); adequação de uma rampa, 

tornando-a acessível; criação de um degrau para vencer o desnível de 32cm (cotas 

+0,16 e +0,48); implantação de duas rampas para acessar a circulação ao lado dos 

da copa e dos laboratórios, e substituição de uma rampa inadequada por uma 

acessível ao lado do laboratório de museologia; adequação de uma rampa seguida 

por um plano inclinado ao lado do transformador elétrico. No Hall de Entrada há: 

adequação da rampa; substituição ou adaptação (se possível) da escada, pois de 

acordo com o item 6.8.7 da NBR 9050 (ABNT, 2015) “as escadas devem ter no 

mínimo um patamar a cada 3,20m de desnível” e o desnível entre o Hall de Entrada 
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e o pavimento superior é de 3,73m; locação de um mapa tátil para auxilio de 

pessoas com deficiência visual na identificação das trilhas táteis no espaço 

mapeado; demolição de dois banheiros para construção de três, sendo um 

acessível; adaptação da rampa de acesso ao Foyer; e implantação de uma rampa 

com estrutura metálica paralela à calçada sobre as pedras evitando ao máximo 

danificá-las, para vencer o desnível de 50cm (cotas +0,05 e +0,55) na parte central  

da fachada principal. 

Nas Pranchas 10 e 11 estão representadas as alterações propostas para o 

Trecho 04, incluindo os pisos táteis de alerta (em amarelo) e direcional (em azul) 

que direcionam à todos os ambientes destinados ao público, exceto, por questões 

de falta de dimensões devido à morfologia da construção, os seguintes ambientes: 

Setor de Manutenção; Centro de Processamento de Dados; Almoxarifado; Sala de 

Equipamentos; Centro Acadêmico; e uma Sala ao lado do Centro Acadêmico, que 

segundo o coordenador administrativo do campus ela está funcionando 

temporariamente como sala de aula, mas que possivelmente terá outro uso. 

Notando que a maioria desses ambientes é se uso restrito aos funcionários, não 

havendo a possibilidade de uso pelo público geral. Nessas duas pranchas também 

foi proposta a alteração dos nomes de algumas salas, para que haja facilidade na 

identificação das mesmas pelos usuários do campus, pois a nomenclatura presente 

hoje não tem uma lógica espacial. Não há uma planta de reforma do pavimento 

superior do Trecho 04 pois não houve a necessidade de reforma nesse pavimento. 
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As Pranchas 12 e 13 referem-se ao Trecho 05, representando as seguintes 

propostas: adequação das três rampas do Mini-Shopping, pois elas estão com 

inclinação acima da sugerida pela NBR 9050 (ABNT, 2015); instalação de corrimão 

e guarda-corpo nas escadas, rampas e desníveis superiores a 60cm; implantação de 

três faixas elevadas conectando os três quarteirões que possuem edificações do 

CampusLar; construção ou retirada de canteiros ou partes de canteiros da praça aos 

lado do Quarteirão dos Trapiches para possibilitar com segurança e autonomia o uso 

do espaço por pessoas com deficiência física; adaptação das duas rampas e de um 

plano inclinado que conecta a praça à calçada; demolição de parte da calçada da 

Bical (Biblioteca do Campus Laranjeiras) para construção de rampa acessível e 

nivelamento com calçada do lote vizinho para ter acesso às faixas elevadas que 

levam aos Contêineres e ao Quarteirão; e aplicação dos pisos táteis de alerta (em 

amarelo) e direcional (em azul) que direcionam aos ambientes destinados ao 

público. 
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As Pranchas 14, 15 e 16 correspondem às plantas de reforma e planta baixa 

proposta dos 3 pavimentos do prédio da Biblioteca, a escala delas é maior que as 

dos demais Trechos por se tratar de uma edificação pequena e com muitas 

peculiaridades, necessitando de uma representação em tamanho maior. No 

pavimento térreo foi proposto o alargamento da calçada onde fica o acesso aos 

Laboratórios e Centro de Tecnologia, Preservação e Restauro (CTPR), deixando-a 

com 1,90 –1,20 de faixa livre e 0,70 de faixa de serviço, conforme NBR 9050 (ABNT, 

2015) –; a relocação do poste para faixa de serviço da calçada; demolição dos dois 

banheiros existentes para construção de um banheiro acessível, um feminino e um 

masculino; instalação de um elevador com duas portas opostas que possibilitará o 

acesso de pessoas com deficiência física nos dois pavimentos superiores; 

alargamento e/ou mudança do sentido de abertura das portas internas da biblioteca 

possibilitando o uso por cadeirantes; e instalação de corrimãos conforme a NBR 

9050 (ABNT, 2015) nas escadas que dão acesso aos pavimentos superiores. 

No primeiro pavimento, referente aos Laboratórios de Conservação, de 

Bioarqueologia e da Arqueologia da Paisagem e Sociedade, foram propostas as 

seguintes alterações: demolição de três paredes que formavam  quatro ambientes, 

sendo um deles um banheiro, para construção de um banheiro adaptado utilizando 

apenas o ponto de esgoto do vaso sanitário, pois evitou-se, na adaptação dos 

banheiros dos pavimentos superiores, a relocação do vaso evitando a abertura na 

laje para nova tubulação, e deixando o outro ambiente com o espaço restante, não 

foi subdivido como antes devido às pequenas dimensões internas que 

impossibilitariam o uso por cadeirantes. Outras paredes também foram demolidas 

para acabar com ambientes muito pequenos e/ou possibilitar a passagem e 

manobra da cadeira de rodas; nos outros dois banheiros houve a demolição e 

construção de partes das paredes para proporcionar as medidas mínimas e 

características físicas sugeridas pela NBR 9050 (ABNT, 2015), mantendo somente o 

ponto de esgoto do vaso sanitário para evitar possíveis problemas estruturais. 

Foram analisadas diversas formas de como tornar os três pavimentos 

acessíveis e a melhor solução sugerida é instalar um elevador com duas portas 

opostas no vazio central que é utilizado para ventilação natural entre o primeiro e 

segundo pavimento, somente havendo laje impermeabilizada entre o térreo e 

primeiro pavimento, tornando-se necessária somente a quebra de metade da laje, 
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ressaltando que é necessário uma análise estrutural por um profissional capacitado 

nessa área para elaborar uma melhor forma de instalação desse elevador. 

No segundo pavimento é proposta a adaptação de um banheiro nos mesmos 

princípios das adaptações do segundo pavimento; como também a abertura de 

novos vãos para portas que ligam os cômodos do CTPR. Pelo fato do acesso ao 

elevador ser feito na parte interna do CTPR, fato diferente do pavimento abaixo que 

o acesso é feito na área de circulação, foi proposta o isolamento desse ambiente, 

somente podendo ser acessado por uma porta, gerando um maior controle de 

entrada, já que esse controle não pode ser feito na parte externa ao CTPR, além do 

fato de que a outro acesso já seria fechado, pois ele não tem dimensões mínimas e 

nem pode ser adaptado para o uso por um cadeirante. 

As propostas apresentadas foram elaboradas através dos estudos, 

diagnósticos, levantamentos e medições realizadas in loco pelo autor do presente 

trabalho e tem como principal objetivo implantar a acessibilidade no Campus 

Laranjeiras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram apresentados dados expressivos de pessoas com 

deficiência no Brasil e na UFS, como também os seus direitos e garantias e a atual 

consciência de projetar de forma inclusiva, destacando-se a necessidade da 

adaptação das edificações antigas. Abordou-se também a dificuldade de acesso e 

deslocamento no Campus Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe, que, nas 

condições atuais, impossibilita às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

de fruir dos seus direitos. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um anteprojeto de 

adequação da acessibilidade e de uma rota acessível para chegada e circulação no 

Campus Laranjeiras, respeitando o patrimônio histórico e sua arquitetura, alcançado 

por meio da metodologia utilizada, sucedido da interpretação dos diagnósticos 

realizados e do embasamento teórico que deram valia a este trabalho. 

O objetivo de compreender como um projeto de acessibilidade pode contribuir 

para autonomia de uma pessoa com deficiência também foi alcançado, através de 

vivências em acessibilidade realizadas pelo autor, sua orientadora e alguns alunos 

no campus ao decorrer da elaboração deste trabalho. Porém, uma das sugestões 

iniciais, o passeio acompanhado de uma pessoa com deficiência, não foi realizada 

devido a opção de não colocar o convidado em risco. 

O segundo objetivo específico, analisar a legislação que se refere à questão 

da acessibilidade, foi alcançado através dos estudos e pesquisas realizadas durante 

a revisão bibliográfica desta pesquisa, contribuindo com embasamento legal a 

elaboração da proposta e diretrizes. 

O terceiro objetivo específico, estudar possibilidades de soluções 

arquitetônicas que resolvam o problema da inacessibilidade, através de um projeto 

que respeite o patrimônio histórico, foi atingido a partir das análises de casos de 

estudos, fornecendo embasamento teórico conceitual para o trabalho. 

Por último, o quarto objetivo específico, diagnosticar as condições de 

acessibilidade do campus, ele foi conquistado a partir da realização do levantamento 

fotográfico, do walkthrough, da aplicação e geração de gráficos com os dados das 
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planilhas de vistoria, de conversas com frequentadores do campus e das vivências 

em acessibilidade realizadas no objeto de estudo desse trabalho. 

Desta forma, comprovou-se que, conforme questionamento levantado no 

início deste trabalho, o Campus Laranjeiras da Universidade Federal de Sergipe não 

apresenta condições favoráveis para receber adequadamente pessoas com 

deficiência, não assegurando o exercício da Constituição Federal de 1988, 

especificamente no inciso XV do art. 5º, referente ao direito de ir e vir de qualquer 

pessoa, e afirmando que todos são iguais perante a lei, e nos incisos II e V do art. 

23, garantindo o acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à 

inovação e cuidando da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas com deficiência. Além de não cumprir com as diretrizes da Norma de 

Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos (ABNT 

NBR 9050, 2015), da Lei da Acessibilidade (Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 

2004) e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 

2015). 
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APÊNDICE A: PLANILHA DE VISTORIA 



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

NA VIA PÚBLICA

SEMÁFORO

1.1 - - D
Existe semáforo nos dois lados da via pública para facilitar a

travessia do pedestre?

1.2 9.050/15 5.6.4.3 O
Na existência de semáforo, há sinalização sonora quando ele

está aberto?

1.3 9.050/15 5.6.4.3 U
Existe foco de acionamento para travessia de pedestre com

altura entre 0.80m e 1.20m do piso?

1.4 9.050/15 6.12.7.3 D
Existe faixa de pedestre e guia rebaixada em ambos os lados

da via no local de travessia de pedestre?

PASSEIOS

1.5 9.050/15 6.3 D
Os passeios têm pisos antiderrapantes e regulares em qualquer

condição climática?

1.6 9.050/15 6.12.3 D
Os passeios são livres de interferências que impeçam o

deslocamento ou que constituam perigo aos pedestres (postes

de sinalização, vegetação, desníveis, rebaixamentos,...)?

1.7 9.050/15 3.1.29 O
Na existência dessas interferências, há sinalização tátil de

alerta nos passeios?

1.8 9.050/15 6.3.4 D Todos os desníveis existentes são inferiores a 20mm?

1.9 9.050/15 6.12.3 D
A altura livre dos passeios é de, no mínimo, 2.10m? (verificar

obstáculos verticais, tais como placas, beirais, ramos de

árvores)?

1.10 9.050/15 6.12.3 D
Existe uma faixa livre de circulação contínua de pedestre com

largura mínima de 1.20m?

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 1 - ÁREAS DE ACESSO AO EDIFÍCIO

EDIFÍCIO: 

OBSERVAÇÕES
LEGISLAÇÃO

CN. ITENS A CONFERIR NA/I
RESPOSTA



1.11 9.050/15 3.1.29 O
Na ausência de linha-direcional identificável ou em locais muito

amplos, existe piso tátil direcional?

1.12 - - O
Do passeio é possível identificar o edifício (nome, n., função) ao

qual se faz necessário o acesso?

1.13 - - O
Há suporte informativo tátil (nome, n., função) no passeio que

permita a identificação do edifício por pessoas com restrição

visual?

1.14 9.050/15 6.12.7.3 D
Existe faixa de travessia, com rebaixamento nos passeios em

ambos os lados da via, com medidas e inclinações conforme

Norma?

1.15 9.050/15 6.12.7.3.1 D
O piso entre o término do rebaixamento do passeio e o leito

carroçável é nivelado?

1.16 9.050/15 6.14.1.2 D
Há rampa de acesso ao passeio próximo às vagas de

estacionamento para defcientes?

DO PASSEIO À ENTRADA DO EDIFÍCIO

CIRCULAÇÃO

1.17 9.050/15 6.2.1 D
Existe uma rota livre de obstáculos que permita o acesso do

passeio público à entrada do edifício?

1.18 - - D
A faixa livre de obstáculos possui piso antiderrapante e sem

desníveis?

1.19 9.050/15 6.12.3 D Essa faixa livre de obstáculos possui largura mínima de 1.20m?

1.20 9.050/15 6.2.2 D
A distância entre cada entrada acessível e as demais é de, no

máximo, 50m?

1.21 - - D
Existe uma faixa livre de obstáculos que permita a interligação

às principais funções do edifício?

VEGETAÇÃO

1.22 9.050/15 8.8 D
Na existência de vegetação, os seus elementos (galhos, raízes,

muretas, grades,...) encontram-se fora da faixa de circulação

que conduz ao edifício público?

1.23 9.050/15 8.8 D

A vegetação existente nos canteiros representa conforto e

segurança para os pedestres (não possui espinhos,

substâncias tóxicas e não desprendem muitas folhas, frutas,

que tornem o piso escorregadio)?

ÁREAS EXTERNAS / PÁTIOS

1.24 - - U Existem bancos para descanso no pátio na entrada do edifício?



1.25 - - D
Os bancos que eventualmente existam possibilitam pleno

acesso ao edifício público, não impedindo o deslocamento do

pedestre?

1.26 9.050/15 6.3.2 D
Os pisos dos pátios têm superfície regular, firme,

antiderrapante sob qualquer condição climática?

1.27 9.050/15 3.1.29 O
Existe piso tátil de alerta nos pátios, sinalizando situações que

envolvam algum tipo de risco (desníveis, obstáculos)?

ACESSO AO EDIFÍCIO

1.28 - - D
Na existência de desnível entre a circulação externa e a porta

de entrada do edifício, há rampa ou equipamento eletro-

mecânico que permita pleno acesso?

ESCADAS EXTERNAS

1.29 9.050/15 6.8.3 D A largura mínima das escadas fxas é de 1.20m?

1.30 9.050/15 6.7.1 D/U
Os espelhos dos degraus são fechados (não podem ser

vazados)?

1.31 9.050/15 6.8.2 D/U Os degraus da escada possuem espelho entre 0.16m e 0.18m?

1.32 9.050/15 6.8.2 D/U
A profundidade do degrau (piso) é maior que 0.28m e menor

que 0.32m?

1.33 9.050/15 6.8.7 D Existe patamar sempre que há mudança de direção na escada?

1.34 9.050/15 6.8.8 D Na existência, possui dimensões iguais à largura da escada?

1.35 9.050/15 6.8.8 D
Os patamares possuem dimensão longitudinal mínima de

1.20m?

1.36 9.050/15 6.8.4 D
O primeiro e o último degraus de um lance de escada estão a

uma distância de, no mínimo, 0.30m da área de circulação?

1.37 9.050/15 6.9.2.1 U Os corrimãos estão instalados em ambos os lados da escada?

1.38 9.050/15 6.9.2.1 D/U
Os corrimãos estão instalados na altura de 0.92m da face

superior até o ponto central do piso do degrau?

1.39 9.050/15 6.9.2.1 U
Na existência de corrimãos laterais instalados em duas alturas,

estas são 0.70m e 0.92m do piso, medidos da face superior até

o ponto central do piso do degrau?



1.40 9.050/15 4.6.5 U
Existe espaço livre entre a parede e o corrimão de no mínimo

4cm?

1.41 9.050/15 4.6.5 U
Os corrimãos possuem largura (seção ou diâmetro) entre 3cm e

4.5cm?

1.42 9.050/15 6.9.2.2 U
Os corrimãos possuem prolongamento mínimo de 0.30m antes

do início e após o término da escada?

1.43 9.050/15 6.9.1 U
Os corrimãos são feitos com materiais rígidos e firmemente

fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo a

segurança do usuário?

1.44 9.050/15 6.9.2.3 U
Os corrimãos são contínuos e com extremidades recurvadas

fixadas ou justapostas à parede ou ao piso?

1.45 9.077/01 4.8.1.2 U O guarda-corpo possui altura mínima de 1.05m?

1.46 9.077/01 4.8.1.4 U
O guarda-corpo possui longarinas ou balaústres com

afastamento menor de 0.15m entre eles?

1.47 9.050/15 5.4.4.2 O
Existe sinalização visual localizada na borda do piso, em cor

contrastante com a do acabamento, medindo no mínimo 7cm

de comprimento e 3cm de largura?

1.48 9.050/15 5.4.6.3 O
Existe, no início e término da escada, sinalização tátil de alerta

em cor contrastante com a do piso?

RAMPAS EXTERNAS

1.49 9.050/15 6.6.2.5 D A largura mínima da rampa é de 1.20m?

1.50 9.050/15 6.3.2 D
O piso da rampa e dos patamares é revestido com material

antiderrapante, firme, regular e estável?

1.51 9.050/15 6.6.4 D
No início e no término da rampa, existem patamares com

dimensão mínima longitudinal de 1.20m além da área de

circulação adjacente?

1.52 9.050/15 6.6.4 D
Existe patamar sempre que houver mudança de direção na

rampa?

1.53 9.050/15 6.6.4 D Na existência, possui dimensões iguais a largura da rampa?

1.54
9.050/15

9.077/01

6.6.4

4.6.2.5
D

Os patamares estão isentos de obstáculos que ocupem sua

superfície útil (tal como abertura de portas)?

1.55 9.050/15 6.9.2.1 U Os corrimãos estão instalados em ambos os lados da rampa?



1.56 9.050/15 6.9.2.1 U
Os corrimãos laterais estão instalados a duas alturas: 0.92m e

0.70m do piso, medidos da face superior até o ponto central do

patamar?

1.57 9.050/15 4.6.5 U
Existe espaço livre entre a parede e o corrimão de, no mínimo,

4cm?

1.58 9.050/15 4.6.5 U Os corrimãos possuem largura entre 3cm e 4,5cm?

1.59 9.050/15 6.9.2.2 U
Os corrimãos possuem prolongamento mínimo de 0.30m antes

do início e após o término da rampa?

1.60 9.050/15 6.9.1 U
Os corrimãos são feitos com materiais rígidos e firmemente

fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo a

segurança do usuário?

1.61 9.050/15 6.9.2.3 U
Os corrimãos são contínuos e com extremidades recurvadas

fixadas ou justapostas à parede ou ao piso?

1.62 9.077/01 4.8.1.2 U O guarda-corpo possui altura de 1.05m?

1.63 9.077/01 4.8.1.4 U
O guarda-corpo possui longarinas ou balaústres com

afastamento mínimo de 0.15m entre eles?

1.64 9.050/15 6.6.2 D
A inclinação da rampa está conforme a Tabela 6 e/ou 7 da NBR

9050/15?

1.65 9.050/15 6.6.2.3 D
Em rampas curvas, a inclinação máxima é de 8,33% e o raio

mínimo é de 3m?

1.66  9.077/01 4.6.2.8 O Existe sistema de iluminação de emergência instalado?

1.67 9.050/15 5.4.6.3 O Existe sinalização tátil de alerta no início e término da rampa?

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES

1.68 9.050/15 5.5.2.3 O
As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência são

indicadas com o símbolo internacional de acessibilidade a partir

de sinalização vertical e no piso?

1.69 - - O
As vagas de estacionamento reservadas para veículos

utilizados por pessoas com mobilidade reduzida são

identificáveis?

1.70
9.050/15

304/08

6.14.3

-
U

O número de vagas atende o mínimo de 2% das vagas

existentes?



1.71 9.050/15 6.14.1.2 D/U

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou

sejam conduzidos por pessoas com deficiência, contam com

um espaço adicional de circulação com largura mínima de

1.20m?

1.72 9.050/15 6.14.1.2 D
As vagas estão vinculadas a uma rota acessível que permite

deslocamento com segurança até os polos de atração?

1.73 9.050/15 6.14.1.2 D
As vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre

veículos?

1.74 - - D
Na existência de vaga em garagem interna, há elevador ou

rampa que permita acesso à entrada principal do edifício?

1.75 9.050/15 6.14.1.2 D Essas vagas para veículos têm piso regular e estável?

ENTRADA

1.76 9.050/15 5.3.2 O
Na entrada de edifício público totalmente acessível de acordo

com a NBR 9050/15, está fixado o símbolo internacional de

acessibilidade?

MECANISMO DE CONTROLE DE ACESSO AO

EDIFÍCIO

1.77 - - U
Quando o acesso ao edifício é feito através de videofones e/ou

interfones a botoeira é acessível aos cadeirantes e às pessoas

com baixa estatura?

1.78 - - C
Quando o acesso ao edifício é feito através de videofones e/ou

interfones, existe algum tipo de tecnologia assistiva para

comunicação do surdo e/ou mudo para acesso ao edifício?

1.79 9.050/15
6.2.5

6.2.7
D

Na existência de catracas ou portas giratórias de controle aos

ambientes, há acesso alternativo a cadeirantes, obesos ou

pessoas com mobilidade reduzida?

1.80 - - C
Na existência de acesso alternativo, há campainha ou outro

meio (visor) para solicitar a abertura da porta?

PORTAS

1.81 9.050/15 6.11.2.4 D
Todos os vãos (espaço livre de passagem pela abertura) das

portas têm no mínimo 0.80m?

1.82 9.050/15 6.11.2.6 U
As maçanetas das portas estão entre 0.80m e 1.10m de altura

em relação ao piso?



1.83 9.050/15 6.11.2.6 U As maçanetas das portas são do tipo alavanca?

1.84 9.050/15 6.3.4.1 D
O desnível máximo nas soleiras das portas é de 0.5cm de

altura?

1.85 9.050/15 6.3.7 D Os capachos, quando existentes, estão firmemente fixados?

1.86 9.050/15 6.3.7 D
Os capachos estão nivelados de maneira que se houver

saliência esta não exceda em 0.5cm?

1.87 9.050/15 6.11.2.8 D
Na existência de porta tipo vaivém, há visor com largura mínima 

de 0.20m estando sua face inferior situada entre 0.40m e 0.90m

do piso, e a face superior no mínimo a 1.50m do piso?



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

MECANISMOS DE CONTROLE DE ACESSO INTERNO

2.1 - - U
Quando o acesso à recepção é feito por meio de videofones

e/ou interfones a botoeira é acessível aos cadeirantes e às

pessoas com baixa estatura?

2.2 - - C
Quando o acesso à recepção é feito através de videofones e/ou

interfones, existe algum tipo de tecnologia assistiva para

comunicação do surdo e/ou mudo para acesso ao edifício?

2.3 9.050/15
6.2.5

6.2.7
D

Na existência de catracas ou portas giratórias de controle aos

ambientes, há acesso alternativo a cadeirantes, obesos ou

pessoas com mobilidade reduzida?

2.4 - - C
Na existência de acesso alternativo, há campainha ou outro

meio (visor) para solicitar abertura da porta?

ATENDIMENTO OU RECEPÇÃO

2.5 - - O
O balcão de atendimento/recepção pode ser identificado

visualmente ou por informação adicional (placa) desde a porta

de acesso ao edifício?

2.6 - - O
Há suporte informativo tátil que permita a identificação do local

do balcão para pessoas com restrição visual?

2.7 - - C
Existe algum tipo de equipamento de tecnologia assistiva

(terminal de computador) que permita a comunicação do surdo

e/ou mudo com os funcionários?

2.8 9.050/15 9.1 D
Os balcões de atendimento estão localizados em rotas

acessíveis?

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO: 

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 2 - SAGUÕES, SALAS DE RECEPÇÃO E ESPERA

N.
LEGISLAÇÃO

C ITENS A CONFERIR
RESPOSTA

NA/I



2.9 9.050/15 9.2.1 U

Os balcões de atendimento, inclusive automáticos, permitem

aproximação frontal por cadeira de rodas, tendo, em uma parte,

altura entre 0.75m e 0.85m do piso acabado, com altura livre de

0.73m sob o balcão e profundidade livre mínima de 0.30m?

2.10 9.050/15 9.2.3.4 U
Na existência de guichê (bilheterias) para atendimento, a altura

entre 0,90m e 1,05m a partir do piso?

2.11 9.050/15 9.2.1.2 U
Na existência de equipamentos de autoatendimento há área de

aproximação adequada para garantir acessibilidade em frente

(0.80m x 1.20m)?

2.12 9.050/15 9.4.3 U
Na existência de equipamentos de autoatendimento, as teclas

numéricas têm a mesma sequência numérica dos telefones

convencionais?

2.13 9.050/15 9.4.3.8 U
Na existência de equipamentos de autoatendimento pelo

menos um possui instruções e informações visuais e auditivas

ou táteis?

MOBILIÁRIO PARA ESPERA

2.14 - - D O mobiliário está localizado fora da faixa livre de circulação?

2.15 - - O
Caso o mobiliário de espera constitua obstáculo à circulação,

existe sinalização tátil no piso indicando sua localização para

pessoas com restrição visual?

2.16 9.050/15 8.9.3 U
Existe pelo menos um espaço reservado aos cadeirantes junto

ao mobiliário de espera com dimensões mínimas de 0,80m por

1,20m? 

2.17 9.050/15 8.9.3 D
Na existência desse espaço destinado às pessoas com cadeira

de rodas, ele está fora da área de circulação?

2.18 9.050/15 4.7 U

Existe pelo menos um assento destinado aos obesos (com

largura do assento mínima de 0.75m, profundidade mínima de

0.47m e máxima de 0.51m, altura do assento mínima de 0.41m

e máxima de 0.45m, espaço livre frontal de no mínimo 60cm e

suportando carga de até 250Kg)?

2.19 8.9.3 U
Na existência desse assento para obesos, ele está fora da área

de circulação?

2.20 9.050/15 10.3.4.2 U
Existe pelo menos um assento destinado a pessoa com

mobilidade reduzida (com espaço livre frontal de, no mínimo,

0.60m e braço removível)?



2.21 9.050/15 10.3.3 U
Existe pelo menos um assento destinado aos acompanhantes

das pessoas com cadeira de rodas, mobilidade reduzida e

obesos ao lado dos espaços reservados?

2.22 9.050/15
10.3.1

10.3.2.5
D

Os assentos preferenciais aos obesos e às pessoas com

mobilidade reduzida estão situados próximos aos corredores?

2.23 9.050/15

5.3

5.5.2.2

10.3.1
O

Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, aos

obesos e às pessoas com mobilidade reduzida estão

devidamente sinalizados?

2.24 9.050/15
10.4.2

10.11.3
D

Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, aos

obesos e às pessoas com mobilidade reduzida estão situados

em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?

2.25 9.050/15 10.3.1 D
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, aos

obesos e às pessoas com mobilidade reduzida estão situados

em local de piso plano horizontal?

2.26 9.050/15 10.3.1 U
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, aos

obesos e às pessoas com mobilidade reduzida garantem

conforto, segurança, boa visibilidade e acústica?

2.27 9.050/15 10.3.1 U

Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, aos

obesos e às pessoas com mobilidade reduzida possuem as

mesmas condições de atendimento aos serviços dos demais

assentos?

PORTAS

2.28 9.050/15 6.11.2.4 D
Todos os vãos (espaço livre de passagem pela abertura) das

portas têm no mínimo 0.80m?

2.29 9.050/15 6.11.2.6 U
As maçanetas das portas estão entre 0.80m e 1.10m de altura

em relação ao piso?

2.30 9.050/15 6.11.2.6 U As maçanetas das portas são do tipo alavanca?

2.31 9.050/15 6.3.4.1 D
O desnível máximo nas soleiras das portas é de 0.5cm de

altura?

2.32 9.050/15 6.3.7 D Os capachos, quando existentes, estão firmemente fixados?

2.33 9.050/15 6.3.7 D
Os capachos estão nivelados de maneira que se houver

saliência esta não exceda em 0.5cm?



2.34 9.050/15 6.11.2.8 D
Na existência de porta tipo vaivém, há visor com largura mínima 

de 0.20m, estando sua face inferior situada entre 0.40m e

0.90m do piso e a face superior no mínimo a 1.50m do piso?

CIRCULAÇÃO INTERNA

2.35 9.050/15 6.11.1 D

Os corredores e passagens têm largura mínima de 0.90m

quando sua extensão for de até 4m, largura de 1.20m, quando

sua extensão for de até 10m, e largura de 1.50m quando sua

extensão for superior a 10m ou quando seu uso for público?

2.36 - - D
Os corredores e as passagens possuem uma faixa livre de

obstáculos (caixas de coleta, lixeira, telefones públicos,

extintores de incêndio e outros) de no mínimo 90cm?

2.37 9.050/15 6.3.2 D
O piso dos corredores e passagens é revestido com material

antiderrapante, firme, regular e estável?

2.38 9.050/15 6.3 D
O piso dos corredores e das passagens é nivelado (sem

degraus)?

2.39 9.050/15 3.1.29 D
Há, em circulações muito amplas ou na ausência de linha-

direcional identificável, faixas de piso em cor e textura

diferenciadas, direcionalndo os usuários com restrição visual?

2.40 9.050/15 6.3.4 D Na existência de desníveis maiores que 2 cm, há rampas?

2.41 9.050/15 6.9.1 U
Os guarda-corpos são construídos em materiais rígidos,

firmemente fixados às paredes ou barras de suporte?

2.42 9.050/15
5.2.8.2.3

6.12.3
D

Placas de sinalização e outros elementos suspensos que

tenham sua projeção sobre a faixa de circulação estão a uma

altura mínima de 2,10m em relação ao piso?

2.43 9.050/15 5.6 C
Há sistema de alarme de incêndio simultaneamente sonoro e

luminoso?

2.44 9.050/15 5.5.1 O Há indicação sonora e visual em saídas de emergência?

2.45 9.050/15 6.2.8 O
Há placas indicativas no interior da edifcação para sinalização

de rotas e entradas acessíveis?



2.46 9.050/15 5.2.9.1.2 O
A sinalização visual é em cores contrastantes (texto ou figura e

fundo) com a superfície sobre a qual está afixada?

2.47 9.050/15 5.3 O/U Existe sinalização visual em forma de pictogramas?

2.48 9.050/15 5.3 O/U
Na existência de pictogramas, estes estão de acordo com a

norma?

TELEFONES PÚBLICOS E BEBEDOUROS

2.49 9.050/15
8.3

8.4.2
U

Há pelo menos um telefone acessível a cadeirantes, por

pavimento (altura máxima de 1.20m e altura inferior livre

mínima de 0.73m)?

2.50 9.050/15
8.3.4

10.9.4
U/C Há pelo menos um telefone com amplificador de sinal?

2.51 9.050/15 8.3.2 U/C
Há telefone TDD (Telefone que Transmita mensagem de Texto)

no edifício?

2.52 9.050/15
5.3.5.5

8.3.2
U

Os telefones públicos acessíveis às pessoas com restrições

possuem sinalização?

2.53 9.050/15 8.5.1.3 U A bica do bebedouro possui altura de 0.90m do piso?

2.54 9.050/15 8.5.1.3 U
O bebedouro possui altura livre inferior de, no mínimo, 0.73m

do piso?

2.55 9.050/15 8.5.1.3 U Existe uma área de aproximação frontal de 0.80m x 1.20m?



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

MECANISMOS DE CONTROLE DE ACESSO (se 

houver)

3.1 - - U
Quando o acesso às circulações horizontais é feito através de

videofones e/ou interfones a botoeira é acessível aos

cadeirantes e às pessoas com baixa estatura?

3.2 - - C

Quando o acesso às circulações horizontais é feito através de

videofones e/ou interfones, existe algum tipo de tecnologia

assistiva para comunicação do surdo e/ou mudo para acesso

ao edifício?

3.3 9.050/15
6.2.5

6.2.7
D

Na existência de catracas ou portas giratórias, há acesso

alternativo a cadeirantes, obesos ou pessoas com mobilidade

reduzida? Na ausência de catracas e portas giratórias, não

responder a questão.

3.4 - - C
Na existência de acesso alternativo, há campainha ou outro

meio (visor) para solicitar abertura da porta?

PORTAS INTERNAS

3.5 9.050/15 6.11.2.4 D
Todos os vãos (espaço livre de passagem pela abertura) das

portas têm no mínimo 0.80m?

3.6 9.050/15 6.11.2.6 U
As maçanetas das portas estão entre 0.80m e 1.10m de altura

em relação ao piso?

3.7 9.050/15 6.11.2.6 U As maçanetas das portas são do tipo alavanca?

3.8 9.050/15 6.3.4.1 D
O desnível máximo nas soleiras das portas é de 0.5cm de

altura?

3.9 9.050/15 6.3.7 D Os capachos, quando existentes, estão firmemente fixados?

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO: 

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 3 - CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS

N.
LEGISLAÇÃO

C ITENS A CONFERIR
RESPOSTA

NA/I



3.10 9.050/15 6.3.7 D
Os capachos estão nivelados de maneira que se houver

saliência esta não exceda em 0.5cm?

3.11 9.050/15 6.11.2.8 D
Na existência de porta tipo vaivém, há visor com largura mínima 

de 0.20m, estando sua face inferior situada entre 0.40m e

0.90m do piso e a face superior no mínimo a 1.50m do piso?

CIRCULAÇÃO INTERNA

3.12 9.050/15 6.11.1 D

Os corredores e passagens têm largura mínima de 0.90m

quando sua extensão for de até 4m, largura de 1.20m, quando

sua extensão for de até 10m, e largura de 1.50m quando sua

extensão for superior a 10m ou quando seu uso for público?

3.13 - - D
Os corredores e as passagens possuem uma faixa livre de

obstáculos (caixas de coleta, lixeira, telefones públicos,

extintores de incêndio e outros) de no mínimo 0.90m?

3.14 9.050/15 6.3.2 D
O piso dos corredores e passagens é revestido com material

antiderrapante, firme, regular e estável?

3.15 9.050/15 6.3 D
O piso dos corredores e das passagens é nivelado (sem

degraus)?

3.16 9.050/15 3.1.29 D
Há, em circulações muito amplas ou na ausência de linha-

direcional identificável, faixas de piso em cor e textura

diferenciadas, direcionalndo os usuários com restrição visual?

3.17 9.050/15 6.3.4 D Na existência de desníveis maiores que 2cm, há rampas?

3.18 9.050/15 6.9.1 U
Os guarda-corpos são construídos em materiais rígidos,

firmemente fixados às paredes ou barras de suporte?

3.19 9.050/15
5.2.8.2.3

6.12.3
D

Placas de sinalização e outros elementos suspensos que

tenham sua projeção sobre a faixa de circulação estão a uma

altura mínima de 2.10m em relação ao piso?

3.20 9.050/15 5.6 C
Há sistema de alarme de incêndio simultaneamente sonoro e

luminoso?

3.21 9.050/15 5.5.1 O Há indicação sonora e visual em saídas de emergência?

3.22 9.050/15 6.2.8 O
Há placas indicativas no interior da edificação para sinalização

de rotas e entradas acessíveis?



3.23 9.050/15 5.2.9.1.2 O
A sinalização visual é em cores contrastantes (texto ou figura e

fundo) com a superfície sobre a qual está afixada?

TELEFONES PÚBLICOS E BEBEDOUROS

3.24 9.050/15
8.3

8.4.2
U

Há pelo menos um telefone acessível a cadeirantes, por

pavimento (altura máxima de 1.20m e altura inferior livre

mínima de 0.73m)?

3.25 9.050/15
8.3.4

10.9.4
U/C Há pelo menos um telefone com amplifcador de sinal?

3.26 9.050/15 8.3.2 U/C
Há telefone TDD (Telefone que Transmita mensagem de Texto)

no edifício?

3.27 9.050/15
5.3.5.5

8.3.2
U

Os telefones públicos acessíveis às pessoas com restrições

possuem sinalização?

3.28 9.050/15 8.5.1.3 U A bica do bebedouro possui altura de 0.90m do piso?

3.29 9.050/15 8.5.1.3 U
O bebedouro possui altura livre inferior de, no mínimo, 0.73m

do piso?

3.30 9.050/15 8.5.1.3 U Existe uma área de aproximação frontal de 0.80m x 1.20m?



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

ELEVADORES

4.1 13.994/00 5.1.1.1 D
Os elevadores destinados a pessoas portadoras de deficiência

física estão situados em rotas acessíveis a essas pessoas?

4.2 - - O
Os elevadores podem ser identificados visualmente ou por

informação adicional (placas indicativas) desde a porta de

acesso ao edifício?

4.3 - - O

Há algum tipo de sinalização tátil (mapa tátil, piso direcional)

que permita a identificação do local dos elevadores para

pessoas com restrição visual? Há piso tátil de alerta junto à

porta do elevador?

4.4 13.994/00 5.1.4.2 D O hall em frente aos elevadores está livre de obstáculos?

4.5 13.994/00
5.1.17

5.2.17
D

A folga entre a borda da soleira da plataforma do carro e a

borda de qualquer soleira do pavimento é de no máximo

3.5cm?

4.6 13.994/00 5.2.5 D A porta do elevador tem vão mínimo de 0.80m?

4.7 13.994/00 5.2.4.1 D A porta do elevador é automática?

4.8 13.994/00 5.2.6.2 D O tempo mínimo de permanência da porta aberta é 5s?

4.9 13.994/00 5.2.14.1 U
Os botões de chamada (exterior da cabina) estão a uma altura

entre 0.90m e 1.10m?

4.10 13.994/ 00 5.2.14.2 O
Os botões de chamada são providos de indicação visual e

sonora para cada chamada registrada?

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO: 

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 4 - CIRCULAÇÕES VERTICAIS

N.
LEGISLAÇÃO

C ITENS A CONFERIR
RESPOSTA

NA/I



4.11 13.994/ 00 5.2.15.1 O
Junto a porta de entrada, no pavimento, existe dispositivo que

emita sinais acústico e visual indicando o sentido em que a

cabina se movimenta?

4.12 13.994/ 00 5.2.16.1 O
A identificação (externa) do pavimento está afixada em ambos

os lados dos batentes sendo visível a partir do interior da

cabina e do seu acesso?

4.13 13.994/ 00 5.2.16.1 O/U
Essa identificação está a uma altura entre 0.90m e 1.10m em

relação ao piso?

4.14 13.994/ 00 5.2.16.1 O
Imediatamente abaixo da identificação do pavimento há

marcação em Braille?

4.15 13.994/ 00 5.2.7.1 U
A dimensão mínima da cabina do elevador é de 1.00m entre os

painéis laterais e de 1.25m entre os painéis frontal e o de

fundo?

4.16 13.994/ 00 5.2.8.2 U
A botoeira do interior da cabina está localizada no painel direito

de quem está de frente para o elevador?

4.17 13.994/ 00
5.1.8.3

5.2.8.3
U

A identifcação dos comandos tem cor contrastante com o

fundo?

4.18 13.994/ 00
5.1.8.3

5.2.8.3
U Os caracteres dos comandos têm altura máxima de 1.60m?

4.19 13.994/ 00
5.1.8.3

5.2.8.3
U

Ao lado esquerdo de cada botão de comando, há marcação em

Braille correspondente?

4.20 13.994/ 00 5.1.8.1 U
O botão de comando mais baixo do painel está a uma altura de

0.89m em relação ao piso?

4.21 13.994/ 00 5.1.8.1 U
O botão de comando mais alto do painel está a uma altura de

1.35m em relação ao piso?

4.22 13.994/ 00 5.2.8.4 U
Os comandos de emergência estão agrupados na parte inferior

da botoeira da cabina?

4.23 13.994/ 00 5.2.8.4 O
O indicador (interno) de posição da cabina está localizado na

botoeira ou sobre a abertura da porta?

4.24 13.994/ 00 5.2.9 U Esse indicador possui caracteres com altura mínima de 1.60m?

4.25 13.994/ 00 5.2.9.3 O
A cada parada do elevador soa automaticamente um anúncio

verbal?

4.26 13.994/ 00  5.2.10.1 C
Existe um meio de comunicação de duas vias instalado dentro

e fora do elevador?

4.27 13.994/ 00 5.2.10.2 U
Na existência, está localizado a uma altura entre 0.89m e

1.35m em relação ao piso?



4.28 - - C
Existe algum tipo de tecnologia assistiva para a comunicação

do surdo ou do mudo no elevador?

4.29 13.994/ 00 5.2.12 U
Há corrimãos (barras) afixados nas laterais e no fundo da

cabina?

4.30 13.994/ 00 5.2.12 U
Na existência, sua parte superior está a uma altura entre 0.89m

e 0.90m em relação ao piso?

4.31 13.994/ 00 5.2.12 U Os corrimãos (barras) fixos têm seção de 3.8cm a 4.2cm?

4.32 13.994/ 00 5.2.12 U
O espaço livre entre o painel da cabina e o corrimão é de 3.8cm

a 4.2cm?

4.33 13.994/ 00 5.2.11 D
O revestimento do piso da cabina possui superfície dura e

antiderrapante?

4.34 9.050/15 6.10.2.2 O/U
Há sinalização tátil e visual interna e externamente nos

elevadores?

4.35 9.050/15 6.10.3.2 D
A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso de até

2m? 

4.36 9.050/15 6.10.3.2 D
A platarforma de percurso fechado só é usada em percurso de

2m até 9m?

4.37 9.050/15 6.3.7 D
Na existência de capacho, está embutido no piso de maneira

que qualquer saliência não exceda a 5mm?

4.38 9.050/15 6.3.7 D Os capachos, quando existentes, estão firmemente fixados?

4.39 4.909/94 397 U Há iluminação de emergência no elevador?

4.40  13.994/ 00 5.2.19 O
Se um ou mais elevadores do edifício atendem integralmente a

todas as exigências acima, esses possuem o símbolo

internacional de acesso?

PORTAS

4.41 9.050/15 6.11.2.4 D
Todos os vãos (espaço livre de passagem pela abertura) das

portas têm no mínimo 0.80m?

4.42 9.050/15 6.11.2.6 U
As maçanetas das portas estão entre 0.80m e 1.10m de altura

em relação ao piso?

4.43 9.050/15 6.11.2.6 U As maçanetas das portas são do tipo alavanca?

4.44 9.050/15 6.3.4.1 D
O desnível máximo nas soleiras das portas é de 0.5cm de

altura?

4.45 9.050/15 6.3.7 D Os capachos, quando existentes, estão firmemente fixados?



4.46 9.050/15 6.3.7 D
Os capachos estão nivelados de maneira que se houver

saliência esta não exceda em 0.5cm?

4.47 9.050/15 6.11.2.8 D
Na existência de porta tipo vaivém, há visor com largura mínima 

de 0.20m, estando sua face inferior situada entre 0.40m e

0.90m do piso e a face superior no mínimo a 1.50m do piso?

ESCADAS

4.48 9.050/15 6.8.3 D A largura mínima das escadas fixas é de 1.20m?

4.49 9.050/15 6.7.1 D/U
Os espelhos dos degraus são fechados (não podem ser

vazados)?

4.50 9.050/15 6.8.2 D/U Os degraus da escada possuem espelho entre 0.16m e 0.18m?

4.51 9.050/15 6.8.2 D/U
A profundidade do degrau (piso) é maior que 0.28m e menor

que 0.32m?

4.52 9.050/15 6.8.7 D
Existe patamar sempre que houver mudança de direção na

escada?

4.53 9.050/15 6.8.8 D Na existência, possui dimensões iguais à largura da escada?

4.54 9.050/15 6.8.8 D
Os patamares possuem dimensão longitudinal mínima de

1.20m?

4.55 9.050/15 6.8.4 D
O primeiro e o último degraus de um lance de escada estão a

uma distância de, no mínimo, 0.30m da área de circulação?

4.56 9.077/01 4.7.3.2 D
O lanço mínimo tem três degraus e o lanço máximo, entre dois

patamares consecutivos, não ultrapassa 3.70m de altura?

4.57 9.050/15 6.9.2.1 U Os corrimãos estão instalados em ambos os lados da escada?

4.58 9.050/15 6.9.2.1 D/U
Os corrimãos estão instalados na altura de 0.92m da face

superior até o ponto central do piso do degrau?

4.59 9.050/15 6.9.2.1 U
Na existência de corrimãos laterais instalados em duas alturas,

estas são 0.70m e 0.92m do piso, medidos da face superior até

o ponto central do piso do degrau?

4.60 9.050/15 4.6.5 U
Existe espaço livre entre a parede e o corrimão de no mínimo

4cm?

4.61 9.050/15 4.6.5 U
Os corrimãos possuem largura (seção ou diâmetro) entre 3cm e

4.5cm?



4.62 9.050/15 6.9.2.2 U
Os corrimãos possuem prolongamento mínimo de 0.30m antes

do início e após o término da escada?

4.63 9.050/15 6.9.1 U
Os corrimãos são feitos com materiais rígidos e firmemente

fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo a

segurança do usuário?

4.64 9.050/15 6.9.2.3 U
Os corrimãos são contínuos e com extremidades recurvadas

fixadas ou justapostas à parede ou ao piso?

4.65 9.077/01 4.8.1.2 U O guarda-corpo possui altura mínima de 1.05m?

4.66 9.077/01 4.8.1.4 U
O guarda-corpo possui longarinas ou balaústres com

afastamento menor de 0.15m entre eles?

4.67 9.050/15 5.4.3 O Existe sinalização tátil indicando o número do pavimento?

4.68 9.050/15 5.4.4.2 O
Existe sinalização visual localizada na borda do piso, em cor

contrastante com a do acabamento, medindo no mínimo 7cm

de comprimento e 3cm de largura?

4.69 9.050/15 5.4.6.3 O
Existe, no início e término da escada, sinalização tátil de alerta

em cor contrastante com a do piso?

RAMPAS

4.70 9.050/15 6.6.2.5 D A largura mínima da rampa é de 1.20m?

4.71 9.050.04 6.1.6 D
O piso da rampa e dos patamares é revestido com material

antiderrapante, firme, regular e estável?

4.72 9.050/15 6.6.4 D
No início e no término da rampa, existem patamares com

dimensão mínima longitudinal de 1.20m além da área de

circulação adjacente?

4.73 9.050/15 6.6.4 D
Existe patamar sempre que houver mudança de direção na

rampa?

4.74 9.050/15 6.6.4 D Na existência, possui dimensões iguais a largura da rampa?

4.75
9.050/15

9.077/01

6.6.4

4.6.2.5
D

Os patamares estão isentos de obstáculos que ocupem sua

superfície útil (tal como abertura de portas)?

4.76 9.050/15 6.9.2.1 U Os corrimãos estão instalados em ambos os lados da rampa?

4.77 9.050/15 6.9.2.1 U
Os corrimãos laterais estão instalados a duas alturas: 0.92m e

0.70m do piso, medidos da face superior até o ponto central do

patamar?

4.78 9.050/15 4.6.5 U
Existe espaço livre entre a parede e o corrimão de, no mínimo,

4cm?



4.79 9.050/15 4.6.5 U Os corrimãos possuem largura entre 3cm e 4,5cm?

4.80 9.050/15 6.9.2.2 U
Os corrimãos possuem prolongamento mínimo de 0.30m antes

do início e após o término da rampa?

4.81 9.050/15 6.9.1 U
Os corrimãos são feitos com materiais rígidos e firmemente

fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo a

segurança do usuário?

4.82 9.050/15 6.9.2.3 U
Os corrimãos são contínuos e com extremidades recurvadas

fixadas ou justapostas à parede ou ao piso?

4.83 9.077/01 4.8.1.2 U O guarda-corpo possui altura de 1.05m?

4.84 9.077/01 4.8.1.4 U
O guarda-corpo possui longarinas ou balaústres com

afastamento mínimo de 0.15m entre eles?

4.85 9.050/15 6.6.2 D
A inclinação da rampa está conforme a Tabela 6 e/ou 7 da NBR

9050/15?

4.86 9.050/15 6.6.2.3 D
Em rampas curvas, a inclinação máxima é de 8,33% e o raio

mínimo é de 3m?

4.87  9.077/01 4.6.2.8 O Existe sistema de iluminação de emergência instalado?

4.88 9.050/15 5.4.6.3 O Existe sinalização tátil de alerta no início e término da rampa?



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

5.1 9.050/15 7.4 D/U
Há, ao menos, um sanitário por pavimento para as pessoas

com restrições no edifício?

5.2 - - D/U
Na existência de 1 (um) conjunto, este se encontra no

pavimento de maior utilização?

5.3 9.050/15 7.4.2 D/U
Os sanitários acessíveis existentes possuem entradas

independentes dos sanitários coletivo?

5.4 7.3.1 D/U
Os sanitários adaptados existentes estão localizados nas rotas

acessíveis?

5.5 - - O
Há sinalização identificando a localização dos sanitários no

edifício?

5.6 9.050/15 5.2.9.1.2 O
A sinalização visual é em cores contrastantes (texto ou figura e

fundo; e a superfície sobre o qual está afixada)?

5.7 9.050/15 5.4.4.1 O
Há símbolo internacional de sanitários identificando o tipo de

sanitário (feminino, masculino, familiar, unissex)?

5.8 - - O/U
Essa sinalização é acessível as pessoas com restrição visual

(tátil e ao alcance das mãos)?

5.9 9.050/15 5.3.2.2 O
Há o símbolo internacional de acesso afixado em local visível

ao público?

5.10 9.050/15 7.3.1 D
O sanitário ou vestiário está localizado em rota acessível,

próximo à circulação principal?

5.11 9.050/15 7.3.1 C
Há sinalização de emergência ao lado da bacia e do boxe do

chuveiro (se houver) a uma altura de 0.40m, para acionamento

em caso de queda?

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO: 

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 5 - SANITÁRIOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA

N.
LEGISLAÇÃO

C ITENS A CONFERIR
RESPOSTA

NA/I



5.12 9.050/15 7.7 U

A distribuição de aparelhos e peças nos banheiros permite a

utilização por um usuário em cadeira de rodas (0.80m para

circulação e área de manobra no eixo de 180º de 1.50m x

1.20m)?

5.13 9.050/15 7.5 U
Os boxes para bacia sanitária têm as dimensões mínimas

necessárias?

5.14 9.050/15 7.7.1 U
Há área livre de 0.80m x 1.20m lateral ao vaso sanitário para

transferência da pessoa da cadeira de rodas para o vaso?

5.15 9.050/15 7.7.2.1 U
Os assentos das bacias sanitárias estão a uma altura de, no

máximo, 0.46m em relação ao piso?

5.16 9.050/15 7.7.2.1 U
Se há plataforma (sóculo) para compor a altura de 0.46m do

assento da bacia sanitária, a projeção horizontal da plataforma

ultrapassa, no máximo, 5cm o contorno da base da bacia?

5.17 9.050/15 7.7.2.2.3 U
No caso de bacia sanitária com caixa acoplada, há barra de

apoio na parede do fundo, a uma altura de até 0.89m do piso

acabado (medido pelos eixos de fixação)?

5.18 9.050/15 7.7.2.3 U Há barras de apoio na lateral e no fundo da bacia sanitária?

5.19 9.050/15 7.7.2.2.2 U
As barras de apoio da bacia sanitária estão afixadas a uma

altura de 0.75m em relação ao piso?

5.20 9.050/15 7.7.2.2.2 U
As barras de apoio da bacia sanitária têm comprimento mínimo

de 0.80m?

5.21 9.050/15 6.11.2.4 D
A porta do sanitário ou do boxe para bacia sanitária tem vão

livre mínimo de 0.80m?

5.22 9.050/15 7.5 D A porta do boxe para bacia sanitária abre para fora?

5.23 9.050/15 7.5 D
Na existência de sanitário adaptado individual, a porta abre

para fora?

5.24 - - D
A porta do sanitário está disposta de maneira a permitir sua

completa abertura e não interferir com a área de manobra

externa?

5.25 9.050/15 6.11.2.7 U
A porta do sanitário ou do boxe para bacia sanitária têm

puxador horizontal para facilitar seu fechamento (mínimo de

40cm de comprimento e com altura de 0.90m)?

5.26 9.050/15 6.11.2.6 U
A maçaneta da porta do sanitário está entre 0.90m e 1.10m de

altura em relação ao piso?



5.27 9.050/15 6.11.2.6 U A maçaneta ou trinco da porta do sanitário é do tipo alavanca?

5.28 9.050/15 6.3.4 D
O desnível máximo, nas soleiras das portas, é de 0.5cm de

altura?

5.29 9.050/15 7.5 D/U
Há uma área livre de aproximação com dimensões de 1.20m x

0.80m frontal ao lavatório?

5.30 9.050/15 7.5 U
Os lavatórios são suspensos (sem coluna) ou com coluna

suspensa ou lavatório sobre tampo?

5.31 9.050/15 7.5 U
O lavatório é fixado à altura entre 0.78m e 0.80m em relação ao

piso?

5.32 9.050/15 7.10.3 U Há uma altura livre sob o lavatório de 0.73m?

5.33 9.050/15 7.5 U
As torneiras do lavatório são do tipo alavanca, com sensor

eletrônico ou dispositivo equivalente?

5.34 9.050/15 7.1 D
O piso dos banheiros tem revestimento antiderrapante, regular

e estável?

5.35 9.050/15 7.1 D O piso dos banheiros é nivelado?

5.36 9.050/15 7.10.4.1 D/U
Há uma área livre de aproximação frontal ao mictório para

P.M.R.?

5.37 9.050/15 7.10.4.3 U
No mictório, há duas barras de apoio fixadas na vertical,

paralelas, com distância entre elas de 60cm, com o mictório no

centro?

5.38 9.050/15 7.10.4.3 U As barras do mictório têm comprimento de 0.70m?

5.39 9.050/15 7.10.4.3 U
As barras do mictório estão a 0.75m de altura em relação ao

piso?

5.40 9.050/15 7.11 U
Os acessórios do sanitário (toalheiro, descarga, cesto de lixo,

espelho, saboneteira, etc) estão localizados dentro da faixa de

alcance confortável, a uma altura de 0.80m a 1.20m do piso?



LEGENDA

O – ORIENTABILIDADE

C – COMUNICAÇÃO

D – DESLOCAMENTO

U – USO

LEI ARTIGO SIM NÃO

ACESSO

6.1 - - O
Há possibilidade de identificar as diferentes atividades a partir

de suporte informativo visual e tátil?

6.2 - - D
O acesso aos locais para atividades coletivas (auditórios, salas

de aula, salas de reunião, etc.) é efetuado por uma rota

acessível?

6.3 - - O
Nos ambientes complexos, com mais de uma atividade, os

diferentes setores estão devidamente identificados?

6.4 - - U/C
Quando o acesso aos locais para atividades coletivas é feito

através de videofones e/ou interfones a botoeira é acessível

aos cadeirantes e às pessoas com baixa estatura?

6.5 - - C

Quando o acesso aos locais para atividades coletivas é feito

através de videofones e/ou interfones, existe algum tipo de

tecnologia assistiva para comunicação do surdo e/ou mudo

para acesso ao edifício?

6.6 9.050/15
6.2.5

6.2.7
D

Na existência de catracas ou portas giratórias de controle aos

ambientes, há acesso alternativo a cadeirantes, obesos ou

pessoas com mobilidade reduzida?

6.7 - - C
Na existência de acesso alternativo, há campainha ou outro

meio (visor) para solicitar abertura da porta?

BIBLIOTECA

6.8 9.050/15
9.3.1

10.16.2
U

Há pelo menos uma mesa adaptada para cadeirantes (com

altura livre de 0.73m, largura mínima de 0.80m e profundidade

mínima de 0.50m)?

6.9 9.050/15 10.16.3 D/U A distância entre as estantes é de, no mínimo, 0.90m?

OBSERVAÇÕES

EDIFÍCIO: 

LOCAL:                                           DATA:                           AVALIADOR: 

PLANILHA 6 - LOCAIS PARA ATIVIDADES COLETIVAS

N.
LEGISLAÇÃO

C ITENS A CONFERIR
RESPOSTA

NA/I



6.10 9.050/15 10.16.3 D
Existe nos corredores entre as estantes, a cada 15m, um

espaço que permita a rotação de 180º de uma cadeira de rodas

(1.50 x 1.20m)?

6.11 9.050/15 10.16.4 U
Os fichários estão a uma altura máxima de 1.20m, sendo

acessíveis aos cadeirantes e pessoas com baixa estatura?

6.12 9.050/15 10.16.6 U

Pelo menos 5% dos terminais de consulta por meio de

computadores e acesso à Internet são acessíveis aos

cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida (com altura

livre de 0.73m, largura mínima de 0.80m e profundidade mínima

de 0.50m)?

6.13 - - U
Há pelo menos um terminal de consulta por meio de

computadores e acesso à Internet com programa específco de

interação para pessoas com restrição visual?

SALA DE AULA

6.14 9.050/15 10.15.2 D
A sala de aula está localizada em rota acessível, possibilitando

o acesso às demais áreas internas e externas do edifício?

6.15 9.050/15
10.15.5

10.15.6
U

Há pelo menos uma mesa adaptada para cadeirantes (com

altura livre de 0.73m, largura mínima de 0.80m e profundidade

mínima de 0.50m)?

6.16 - - U
O mobiliário (mesas e cadeiras) possui dimensões que

permitem seu uso com conforto de acordo como o tipo de

usuários (ex: crianças pequenas, pessoas obesas)?

6.17 9.050/15 10.15.8 U
Os fichários, estantes, prateleiras estão a uma altura máxima

de 1.20m, sendo acessíveis aos cadeirantes e pessoas com

baixa estatura? 

6.18 - - D
Existe pelo menos um corredor com largura mínima de 0.90m,

que permita acesso do cadeirante à lousa?

6.19 9.050/15 10.15.7 U As lousas estão situadas a uma altura de 0.90m do piso?

6.20 9.050/15 10.15.7 D/U
Existe área de aproximação lateral às lousas de pelo menos

80cm para acesso dos cadeirantes?

6.21 - - D
Existe área de manobra junto à lousa (1.20m x 1.20m para

manobra de 90º e 1.50m x 1.20m para manobra de 180º)?

AUDITÓRIO



6.22 9.050/15
8.9.3

10.3.4.1
D

Existe pelo menos um espaço reservado aos cadeirantes com

dimensões mínimas de 0.80m x 1.20m?

6.23 9.050/15 8.9.3 D
Na existência deste espaço destinado às pessoas com cadeira

de rodas, o mesmo está fora da área de circulação e

devidamente sinalizado?

6.24 9.050/15 10.4.2 D
Existe uma rota acessível para ligar os espaços reservados aos

cadeirantes ao palco e aos bastidores?

6.25 9.050/15
4.7

10.3.4.4
D

Existe pelo menos um assento destinado aos obesos (com

largura equivalente a de dois assentos adotados no local e

espaço livre frontal de no mínimo 0.60m, suportando carga de

até 250Kg)?

6.26 9.050/15 8.9.3 U
Na existência deste assento para obesos, o mesmo está fora

da área de circulação?

6.27 9.050/15 10.3.4.2 U
Existe pelo menos um assento destinado a pessoa com

mobilidade reduzida (com espaço livre frontal de no mínimo

60cm e braço removível)?

6.28 9.050/15 10.3.1 U
Existe pelo menos um assento destinado aos acompanhantes

das pessoas com cadeira de rodas, mobilidade reduzida, e

obesos ao lado dos espaços reservados?

6.29 9.050/15 10.3.2.5 D
Os assentos preferenciais aos obesos e pessoas com

mobilidade reduzida estão situados próximos aos corredores?

6.30 9.050/15 10.3.1 D
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida estão situados em uma rota

acessível vinculada a uma rota de fuga?

6.31 9.050/15 10.3.1 O
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida podem ser identificados por

sinalização no local e na bilheteria?

6.32 9.050/15 10.3.1 O
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida podem ser identificados por

sinalização na bilheteria?

6.33 9.050/15 10.3.1 D
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas mobilidade reduzida estão situados em local de piso

plano horizontal?



6.34 9.050/15 10.3.1 U
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida garantem conforto,

segurança, boa visibilidade e acústica?

6.35 9.050/15 10.3.1 U
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida possuem as mesmas

condições de atendimento aos serviços dos demais assentos?

6.36 9.050/15 10.3.1 D/U
Os espaços e assentos preferenciais aos cadeirantes, obesos e

pessoas com mobilidade reduzida possibilitam plenamente a

visão e o deslocamento dos demais espectadores?

6.37 9.050/15 10.4.3 D
Havendo desnível entre o palco e a plateia, existe uma rampa

com largura de 0.90m e declividade 16,66% para vencer uma

altura de, no máximo, 0.60m?

6.38 9.050/15 10.4.4 D
A rampa mencionada na pergunta anterior está situada em local

discreto e fora do campo visual da plateia?

6.39 9.050/15 10.4.4 D
Existe outro meio de vencer o desnível anteriormente citado

(equipamentos eletromecânicos), que não pela rampa?

6.40 9.050/15 10.4.5 C
Existe no palco um local destinado a interprete de Libras com

boa visibilidade e iluminação adequada?

6.41 9.050/15 10.6 D/U Na existência de um único camarim unissex, este é acessível?

6.42 9.050/15 10.3.1 D
Existem dispositivos de tecnologia assistiva para atender no

palco as pessoas com deficiência visual e pessoas com

deficiência auditiva?




