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 HISTÓRICO 
Considerando: 

- Atual conjuntura das cidades e dos espaços 

urbanos;  

- A não inclusão da Pessoa com deficiência - PCD; 

- A falta de conhecimento por parte da sociedade; 

- Aplicação inadequada da legislação e  normas; 

- A responsabilidade do profissional legalmente 

habilitado em atender a legislação pertinente.  



   HISTÓRICO 
-Elaborada pela Comissão de Acessibilidade em 

2011, tendo seu lançamento na SOEAA 

naquele ano, em Florianópolis/SC; 

-A Cartilha foi elaborada com base no      

Decreto 5296/04, na NBR 9050/04, sendo 

atualizada em 2017 devido à alteração da NBR 

9050/15 e publicação da NBR 16537/16(piso 

tátil).Em 2018 passa por nova atualização e 

remodelação gráfica; 



   HISTÓRICO 
-Desde o seu lançamento, a Cartilha tem sido 

amplamente divulgada, pois é de fácil leitura, 

entendimento e aplicação; 

-Em virtude disso, o Crea-SC já assinou 

diversos convênios para permitir o uso em 

conjunto com Prefeituras do Estado de SC e 

Curitiba. 

-Revisada em 2017 e atualizada em 2018; 

 





MARCOS LEGAIS 

• Constituição Federal- art 5º 

• Leis Federais 10.048/2000 e 10.098/2000 

• Decreto nº 5.296/04 

• Artigo 9º da Convenção da ONU e o Decreto 

nº 6.949/09 

• Lei Federal nº 13.146, 06 de julho de 2015 

 



DESENHO UNIVERSAL 

Aquele que visa atender à maior gama de variações 
possíveis das características antropométricas e 
sensoriais da população. 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

SINALIZAÇÃO- Símbolos e Sinalização de piso 

Diretrizes básicas a serem seguidas em vias publicas e 
edificações, com base na legislação vigente. 



CIRCULAÇÃO 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E DIMENSÕES BÁSICAS 
Considera a circulação juntamente com os equipamentos 
necessários. As medidas necessárias para a manobra de 
cadeira de rodas sem deslocamento são: 

 
 

Para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m 

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

Para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m 

 



CIRCULAÇÃO 

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E DIMENSÕES BÁSICAS 



CIRCULAÇÃO 
Vias Públicas 
Convivência harmônica entre todos os usuários da via, sendo 

composta de calçada, calçada rebaixada e passeio 

 

Calçada 



CIRCULAÇÃO 

Calçada – mudança 

de direção 

Evitar mudanças de direção 
em ângulo diferente de 90 
graus sempre que 
possível. 

Figura 25 – Mudança de direção  
– encontro de duas faixas 



CIRCULAÇÃO 

Travessia de pedestres 

As faixas de travessias de 
pedestres devem ser 
aplicadas nas pistas de 
rolamento, no 
prolongamento das 
calçadas e passeios onde 
houver demanda de 
travessia, posicionando-as 
de modo a não desviar o 
pedestre de seu caminho  
e atendendo o Código de 
Trânsito Brasileiro 



CIRCULAÇÃO 

Estacionamento 

→ Possuir sinalização vertical e horizontal conforme a norma ABNT 

NBR9050/15; 

→ Estar sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso – SAI; 

→ Recomenda-se dimensões de no mínimo 5,00 m de 

comprimento por 2,50 m largura, observando a legislação 
pertinente; 

→ Quando afastadas da faixa de travessia de pedestres devem 

possuir um espaço adicional de 1,20 m e rampa de acesso ao 
passeio para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

→ Situar-se junto às rotas acessíveis e conectadas aos pólos de 

atração; 

→ Sua localização deve evitar a circulação entre veículos; 

→ Respeitar o Código de Trânsito Brasileiro.  



CIRCULAÇÃO 

Estacionamento- O QUE DIZ O DECRETO 

Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das 
edificações de uso público de uso coletivo, ou 
naqueles localizados nas vias publicas, serão 
reservados, pelo menos, dois por cento do total de 
vagas para veículos que transportem pessoa 
portadora de deficiência física ou visual definidas 
neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma 
vaga, em locais próximos a entrada principal ou ao 
elevador, de fácil acesso a circulação de pedestres, 
com especificações técnicas de desenho e traçado 
conforme o estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 



CIRCULAÇÃO 

Estacionamento 

- Vagas  

Figura 38 –  
Vaga de estacionamento 

em 90º com a calçada 
 



CIRCULAÇÃO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS 
Mobiliários urbanos–floreiras, bancas de revistas, telefones 
públicos, caixas de correios, entre outros. Devem garantir a 
aproximação segura e o uso adequado. 

Figura 39 – Sinalização de objetos suspensos não detectáveis pela bengala 
 

Figura  41 – Local de embarque de transporte público 



CIRCULAÇÃO 

Vegetação: 

O plantio de vegetação nos passeios deve atender aos 
seguintes critérios: 

→ elementos da vegetação como galhos de árvores e 
arbustos não devem avançar na faixa de circulação 
livre. 

→ orlas, grades, muretas ou desníveis entre o piso e o 
solo não de vem avançar na faixa de circulação livre. 

→ plantas não podem avançar na faixa de circulação 
livre, respeitando a altura mínima de 2,10 m. 

 



DEFINIÇÕES 
EDIFICAÇÕES DE USO PRIVADO 
Aquelas destinadas à habitação, que podem ser 
classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. 

Acessibilidade na interligação de todas as partes de 

uso comum ou abertas ao público. 
Circulação mínima recomendada de 1,50m e mínima 

admissível de 1,20m 

 EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO 

Aquelas destinadas às atividades de natureza 

comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, 

turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 

industrial e de saúde, inclusive as edificações de 

prestação de serviços de atividades da mesma 

natureza. 

 



DEFINIÇÕES 

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO- cont 

Entradas e rotas de interligação devem ser acessíveis. 

Edificações existentes- interligação a cada 50m 
acessível à principal e de emergência. 

5% dos sanitários e vestiários acessíveis às pessoas 
com deficiência( mínimo de uma peça). 

Vagas de estacionamento próximas aos acessos de 
circulação de pedestres devidamente sinalizadas, 
com rota acessível interligando ao acesso principal. 

Áreas de grande fluxo de pessoas devem possuir um 
sanitário adequado para ambos os sexos. 



DEFINIÇÕES 

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL 

O acesso livre de barreiras, que permite a circulação 

por toda a edificação,interligando as áreas externas 

a todas as suas dependências e serviços, define uma 

rota acessível.  

O trajeto acessível abrange a circulação na 

horizontal, em todas as áreas dos pavimentos, assim 

como na vertical, garantindo o deslocamento por 

rampa ou equipamento de transporte vertical. 



DEFINIÇÕES 

CIRCULAÇÃO VERTICAL 

→ Deve-se garantir que 
qualquer pessoa possa se 

movimentar e acessar todos 

os níveis da edificação com 
autonomia e independência. 

Desníveis devem ser 

evitados em rotas acessíveis. 
Com até 5 mm, desníveis 

não necessitam de 
tratamento. Entre 5 mm e 
20 mm, desníveis devem ser 

tratados como rampa com 

inclinação máxima de 1:2 
(50%).  

Quando superiores a 15 mm devem atender aos requisitos de 

rampas e degraus, conforme norma ABNT NBR 9050/15. 



DEFINIÇÕES 

ÁREA DE RESGATE 

Quando as rotas de fuga 

incorporarem escadas de 

emergência ou elevadores 

de emergência, devem ser 

previstas áreas de resgate 

com espaço reservado e 

demarcado para o 

posicionamento de 

pessoas em cadeiras de 

rodas, dimensionadas de 

acordo com o Módulo de 

Referência (M.R.) da 

ABNT 9050/15. 



DEFINIÇÕES 

EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS 

→ Os elevadores de 

passageiros deverão atender 

integralmente a norma ABNT 

NBR  

NM 313 garantindo: 

→ Acesso a todos os 

pavimentos; 

→ Cabina com dimensões 

mínimasde 110 cm x 140 cm; 



PORTAS, JANELAS E DISPOSITIVOS 



DEFINIÇÕES 

CORRIMÃO E  

         GUARDA CORPO 

 

As escadas e rampas que 

não forem isoladas das 

áreas adjacentes por 

paredes, devem dispor de 

guarda-corpos, com, no 

mínimo, 105 cm de altura 

do piso, seguindo as 

orientações da norma 

ABNT NBR 9077. 



DEFINIÇÕES 

LOCAIS DE REUNIÃO 

 

Locais de reunião de 

público devem possuir, 

na área destinada ao 

público, espaços 

reservados para pessoas 

em cadeira de rodas, 

assentos para pessoa 

com mobilidade reduzida 

e pessoa obesa. 



DEFINIÇÕES 

LOCAIS DE HOSPEDAGEM 

Além da necessidade 

das áreas comuns de 

locais de hospedagem 

ser acessíveis de 

acordo com o Decreto 

5.296/04, pelo menos 

5 %, com no mínimo 

um do total de 

dormitórios com 

sanitário, devem ser 

acessíveis 



DEFINIÇÕES 

LOCAIS DE HOSPEDAGEM 

Além da necessidade 

das áreas comuns de 

locais de hospedagem 

ser acessíveis de 

acordo com o Decreto 

5.296/04, pelo menos 

5 %, com no mínimo 

um do total de 

dormitórios com 

sanitário, devem ser 

acessíveis 



É imprescindível que todos os 
projetos relativos à acessibilidade 
sejam elaborados e executados 

exclusivamente por profissionais 
legalmente habilitados, com a 
referida ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, que 
garante a qualidade dos serviços 
prestados frente a legislação e 
normas pertinentes.  

 



CASOS PRATICOS 
 



CASOS PRATICOS 
 



CASOS PRATICOS 
 

 



CASOS PRATICOS 
 



CASOS PRATICOS 
 



CASOS PRÁTICOS 
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