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RESUMO
Este trabalho apresenta uma avaliação da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida,
localizada na Rua Severiano Guerreiro, Catanduvas – SC, buscando identificar as
características quanto acessibilidade do local, patologias e saídas de emergência. Os espaços
verificados foram os blocos de salas de aula, que possuem 2141,79 m² de área construída,
além do ginásio e quadra de esportes, e todos os acessos que interligam as funções da
edificação. Realizou-se levantamento bibliográfico e normativo referente ao tema proposto,
caracterizando as variáveis relacionadas a acessibilidade presentes no edifício. Foi realizado
um levantamento fotográfico das condições da edificação e os resultados obtidos foram
comparados com os limites e disposições normativas para que pudessem ser apontadas as
possíveis soluções para os problemas. O método utilizado baseou-se na avaliação das
instalações do edifício e mensurações in loco. A edificação foi dividida em blocos, A (salas de
aula, biblioteca, laboratório de informática e área administrativa, tendo somente circulação
horizontal) e B (salas de aula, sala dos professores, cozinha e orientação pedagógica, também
somente com circulação horizontal). Há um ginásio de esportes, cujo acesso ocorre por uma
sequência de escadas. Dentre os resultados obtidos, percebe que nas diversas áreas da
edificação existem estruturas que necessitam de adequações, tanto de sinalização, quanto de
dimensões e revestimentos. Observou-se também que um dos principais problemas de
acessibilidade encontra-se na falta de uma rota acessível ligando o exterior à entrada
secundária da edificação, outra rota interligando o bloco A e o bloco B e o último ao Ginásio
e quadra de esportes. A presença de patologias na edificação ficou evidente durante as visitas,
sendo que as mais encontradas foram o descascamento da pintura, fissuras, infiltração, além
de trincas devido ao recalque diferencial. Além disso, a edificação não apresenta projeto
preventivo de incêndio e não respeita recomendações para saídas de emergência. É necessário
que se faça uma análise para a adequação destas rotas, baseando-se na correção dos desníveis
com degraus ou escadas não vencidas por outro meio, ou através de novas rotas. Estruturas
auxiliares também devem ser planejadas e instaladas. Para conforto e segurança dos usuários,
é primordial que a edificação passe por tratamento e correção das patologias existentes e o
projeto preventivo de incêndio seja elaborado e executado. O planejamento é responsabilidade
dos profissionais tecnicamente capacitados para viabilizar a utilização dos espaços e
edificações, cabe ao poder público a verificação e garantia de que sejam implantadas as
devidas adequações, proporcionando a inclusão de todos na sociedade.

Palavras-chave: Acessibilidade. Adequação. Inclusão. Mobilidade reduzida. Deficiência
física.

ABSTRACT
This work presents an evaluation of Irmã Wienfrida Basic Education School, located at
Severiano Guerreiro Street, Catanduvas - SC, seeking to identify characteristics such as the
accessibility of the facitily, pathologies and emergency exits. The area verified was the
classrooms blocks, which have 2141,79 m² of built area, besides the gym and sports court,
and all the accesses that interconnect as functions of the building. A bibliographic and
normative survey was conducted regarding the proposed theme, characterizing the variables
related to accessibility of the building. A photographic survey of the building conditions was
conducted and the obtained results were compared with the regulations, so possible solutions
of the problems could be proposed. The method used was based on the building evaluation insite. The building was divided in blocks, A (classrooms, library, computer lab and
administrative area, having only horizontal circulation) and B (classrooms, teacher's room,
kitchen and pedagogical room). There is a sports hall that can be accessed by a sequence of
stairs. Among the results obtained, it is noticed that different areas of the building need
structural adjustments, even as signaling, dimensions and coatings. It was also observed that
one of the main problems of accessibility was the lack of an accessible route linking the
exterior to the secondary entrance of the building, another route connecting block A and block
B and other one connecting the block B to the sports hall. The presence of pathologies in the
building was evident during the visits, being that, as found, the peeling of the paint, fissures,
infiltration, as well as cracks due to differential repression. In addition, the building does not
present a fire prevention project and do not follow the emergency exits recommendations. It is
necessary to make an analysis for an adequacy of these routes, based on the correction of the
unevennesses with unforeseen misfortunes or stairs or through new routes. Auxiliary
structures should also be planned and installed. For comfort and safety of users, it is essential
that the building go through treatment and correction of the existing pathologies and the fire
preventive project be elaborated and executed. The planning is the responsibility of the
technically qualified professionals to make feasible the use of spaces and editions. The public
power is the responsible for the verification and the assurance that adaptations be
implemented, providing an inclusion of all in the society.
Keywords: Accessibility. Adequacy. Inclusion. Reduced mobility. Physical disability.
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1

INTRODUÇÃO

Há uma crescente preocupação com a acessibilidade para indivíduos com mobilidade
reduzida, sendo este, um fator de grande relevância principalmente em projetos de ambientes
públicos.
De acordo com o Art. 2º do Decreto 3.289 (1999), é de responsabilidade dos órgãos e
entidades do Poder Público assegurar que a pessoa portadora de deficiência possua pleno
exercício de seus direitos básicos, seja referente à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto,
ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, de forma que propiciem
o bem-estar pessoal, social e econômico.
O Art. 27 da Lei 13.146 (2015), trata sobre o direito à educação, citando que é direito
da pessoa com deficiência, devendo ser assegurado um sistema educacional inclusivo em
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e
sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
As instituições escolares apresentam amplo poder no contexto social e cultural de um
país, sendo de extrema importância que os estudantes se adaptem ao meio. A partir do
exposto, foi escolhida a Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida, localizada no município
de Catanduvas – SC, para um levantamento dos pontos críticos referentes a acessibilidade
visando a realização de um futuro estudo de implantação de melhorias e adequações. O estudo
inclui ainda o diagnóstico do estado de conservação da edificação, sinalização e aspectos de
segurança.

1.1

JUSTIFICATIVA

Visando o direito de ir e vir que todo cidadão possui, a acessibilidade busca
proporcionar condições e possibilidades que minimizem e anulem a dificuldade de locomoção
de deficientes físicos. Além disso, o cidadão também possui direito à educação. Sendo assim,
foi escolhida a Escola Educação Básica Irmã Wienfrida, por possuir o maior número de
alunos do município de Catanduvas – SC. A pesquisa abrange a análise de acessibilidade a
fim de diagnosticar se a escola possui condições que permitem a inserção de indivíduos com
mobilidade reduzida, o estado de conservação da edificação e aspectos de saídas de

22

emergência para a realização de um futuro projeto para implantação de adequações e
melhorias.
1.2

1.2.1

OBJETIVOS

Objetivo geral

Verificar as condições de acessibilidade às pessoas, independentemente de idade,
estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, avaliando também as condições que se
encontra a edificação nos aspectos de conservação e de saídas de emergência, na Escola de
Educação Básica Irmã Wienfrida de Catanduvas – SC.

1.2.2

Objetivos específicos

a) Realizar estudo bibliográfico e normativo referente a acessibilidade dos usuários e
ao conforto;
b) Identificar as possíveis barreiras arquitetônicas internas e externas enfrentadas
pelos cadeirantes e por pessoas com mobilidade reduzida;
c) Averiguar se o mobiliário, os espaços e as sinalizações seguem as normas vigentes
de acessibilidade;
d) Avaliar as condições da edificação quanto aos aspectos de conservação e
manutenção;
e) Verificar requisitos exigíveis referentes às saídas de emergência.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1

ACESSIBILIDADE
A Norma Brasileira – NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT, 2015, p. 2), considera acessível espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou
elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa.
O Art. 3º da Lei Federal 13.146 (BRASIL, 2015), conceitua “acessibilidade” como a
possibilidade e a condição que o indivíduo com deficiência ou com mobilidade reduzida, tem
de alcance para utilizar, de modo seguro e autônomo, os espaços, equipamentos urbanos,
mobiliários, transportes, edificações, informações e comunicação, assim como tecnologias e
outros serviços como instalações abertas ao público, que se destine ao uso coletivo público ou
privado, estando localizados tanto em zona urbana como em zona rural.

2.1.1

Pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida

Conforme o Art. 3º do Decreto 3.298 (BRASIL, 1999), deficiência é a perda ou
anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica capaz de reduzir a
capacidade do indivíduo na realização de atividades dentro do padrão considerado normal
para o ser humano. Sendo ainda deficiência permanente toda aquele em que ocorreu ou
estabilizou-se durante período de tempo capaz de não permitir a recuperação do indivíduo.
Segundo o Art. 2º da Lei Federal 13.146 (2015), são consideradas pessoas com
deficiência todo indivíduo que tiver algum impedimento de longo prazo, podendo ser de
natureza física, intelectual ou sensorial, mental, pela qual na presença de obstáculos e
barreiras sua participação na sociedade pode ser obstruída em igualdade de condições com os
demais indivíduos.
Cambiaghi (2007) cita que em ambientes acessíveis, qualquer pessoa com deficiência
tem suas atividades preservadas, evitando que a deficiência afete suas funções e habilidades.
Em situações em que pessoas que não apresentam qualquer deficiência forem colocadas em
ambientes inacessíveis, poderão ser consideradas deficientes para o ambiente.
Além dos deficientes físicos, Cambiaghi (2007), recomenda considerar também
usuários que não apresentam nenhuma deficiência, mas, em alguns momentos, podem
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encontrar dificuldades de locomoção, seria o caso de pessoas carregando objetos ou mesmo
criança.
2.2

DESENHO UNIVERSAL

Conforme a Comissão de Acessibilidade do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA-SC (2011), “Desenho Universal” foi também denominado “Desenho
Livre de Barreiras”, por se tratar da ausência de barreiras arquitetônicas presentes nos projetos
das edificações, áreas urbanas e equipamentos. Esse conceito então, evoluiu e se tornou
Desenho Universal passando também a considerar além do projeto, a diversidade humana, o
respeito entre as pessoas perante as diferenças de maneira a garantir a acessibilidade aos mais
variados ambientes.
De acordo com a Comissão de Acessibilidade do CREA-SC (2011), devemos
considerar Desenho Universal como um gerador de ambientes, serviços, programas e
tecnologias acessíveis, que possam ser utilizados de maneira segura e com autonomia por
todas as pessoas sem a necessidade de adaptar ou readaptar em virtude dos sete princípios
listados a seguir:
a)

Uso flexível: relativo ao designer dos produtos ou espaços destinados a atender
pessoas com habilidades e preferências diferentes, estando adaptadas para
qualquer uso;
b) Uso equiparável: corresponde aos objetos, espaços e produtos com possibilidade
de uso por com diferentes capacidades, permitindo o acesso a todos;
c) Simples e intuitivo: deve apresentar fácil entendimento permitindo a
compreensão, independentemente de sua experiência, habilidades de linguagem,
concentração e conhecimento de uma qualquer pessoa;
d) Informação perceptível: as informações necessárias devem ser transmitidas
atendendo as necessidades do receptor, sendo uma pessoa estrangeira, com
dificuldades de audição ou visão;
e) Tolerante ao erro: tem objetivo de minimizar riscos e consequências de ações
acidentais e não intencionais;
f) Com pouca exigência de esforço físico: apresentando eficiência e conforto, sem
a presença mínima de fadiga;
g) Dimensão e espaço para aproximação e uso: são estabelecidas dimensões e
espaços destinados ao acesso, alcance, manipulação e uso, de maneira
apropriada independente do tamanhão do corpo, da postura ou mobilidade do
usuário.

2.3

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS E DIMENSÕES BÁSICAS

A NBR 9050 (ABNT, 2015, p. 6), considerou para a determinação das dimensões
referenciais as medidas entre 5% a 95% da população brasileira, cujos extremos
correspondentes a mulheres da baixa estatura e homens de estatura elevada.
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2.3.1

Dimensões recomendadas para pessoas em pé

O espaço necessário para o deslocamento de uma pessoa com necessidade de
equipamentos auxiliares está ilustrado na Ilustração 1 (NBR 9050; ABNT, 2015).
Ilustração 1: Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé
(a) Uma bengala
(b) Duas bengalas
(c) Andador com rodas

(d) Andador rígido – Vistas
frontal e lateral

(f) Muletas tipo canadense

(e) Muletas – Vistas frontal e lateral

(g) Apoio de tripé

(i) Bengala longa – Vistas lateral, frontal e superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

(h) Sem órtese

(j) Cão-Guia

26

2.3.2

Dimensões recomendadas para pessoas em cadeira de rodas

A Ilustração 2 mostra as dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou
motorizadas, sem scooter (reboque). Sendo considerado pela norma que a largura mínima
frontal das cadeiras esportivas ou cambadas seja de 1,00 m (NBR 9050; ABNT, 2015).
Ilustração 2: Dimensões das cadeiras de rodas manual, motorizada e esportiva
(a) Vista frontal aberta
(b) Vista frontal fechada

(c) Vista lateral

(d) Vista frontal – Cadeira cambada

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

A NBR 9050 (ABNT, 2015), admite o módulo de referência a projeção que é ocupada
por uma pessoa que utiliza cadeira de rodas motorizadas ou não os valores presentes na
Ilustração 3.

Ilustração 3: Dimensões do módulo de referência (M.R.)

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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2.3.3

Dimensões de circulação e manobra

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), os parâmetros referenciados abaixo também
devem ser aplicados às crianças que necessitam de cadeiras de rodas. Na Ilustração 4 estão
representadas dimensões referenciais para deslocamentos em linha reta para pessoas em
cadeiras de rodas.
Ilustração 4: Largura para deslocamentos em linha reta
(a) Uma pessoa em cadeira de rodas – Vistas frontal e
superior

(b) Um pedestre e uma pessoa em cadeira de
rodas – Vistas frontal e superior

(c) Duas pessoas em cadeira de rodas – Vistas frontal e superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), devem ser respeitadas as seguintes medidas
necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento (Ilustração 5):

a)
b)
c)

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° = círculo com diâmetro de 1,50 m.
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Ilustração 5: Dimensões para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento
(a) Rotação de 90º
(b) Rotação de 180º

(c) Rotação de 360

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

A NBR 9050 (ABNT, 2015), exemplifica por meio da Ilustração 6 condições que
devem ser respeitadas para permitir a manobra de cadeiras de rodas com deslocamento.
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Ilustração 6: Manobra de cadeira de rodas com deslocamento
(a) Deslocamento de 90º - Mínimo
para edificações existentes

(b) Deslocamento mínimo para 90º

(c) Deslocamento recomendável para 90

(d) Deslocamento consecutivo de 90º com percurso
intermediário – Caso 1

(e) Deslocamento consecutivo de 90º com percurso
intermediário – Caso 2

(f) Deslocamento de 180º

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.3.4

Mobiliário na rota acessível

Quanto à altura de mobiliários, a NBR 9050 (ABNT, 2015) cita que aqueles cuja
altura for de 0,60 m até 2,10 m do piso podem apresentar grande risco para pessoas com
deficiência visual caso apresentarem saliências com mais de 0,10 m de profundidade. E
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recomendado ainda que quando não for possível instalar um mobiliário fora da rota acessível,
este deve ser projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz em relação ao
plano de fundo sendo ainda detectado com bengala longa.
A Ilustração 7 apresenta situações que dispensam a instalação de sinalização tátil e
visual de alerta aos deficientes visuais (NBR 9050; ABNT, 2015).

Ilustração 7: Mobiliários na rota acessível

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.3.5

Área de transferência

Assim como recomenda a NBR 9050 (ABNT, 2015), os espaços destinados à área de
transferência devem seguir os seguintes critérios:

a) Ter no mínimo as dimensões do M.R.;
b) Garantir as condições de deslocamento e manobra para o posicionamento;
c) Alturas semelhantes entre o assento do local para o qual for feita a transferência e o
assento da cadeira de rodas.
d) Devem ser instaladas barras de apoio em locais de transferência;
e) Deve ser garantido um ângulo de alcance que permita a execução adequada das
forças de tração e compressão.
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2.3.6

Área de aproximação

Em função da atividade a ser desenvolvida, deve ser garantido o posicionamento
frontal ou lateral da área definida pelo M.R. em relação ao objeto em questão avançando
sobre este entre 0,25 m e 0,50 m (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.3.7

Alcance manual

A NBR 9050 (ABNT, 2015), exemplifica por meio das Ilustrações 8, 9 e 10, as dimensões
e alturas máximas e mínimas que devem ser respeitadas com o objetivo de permitir um alcance
manual confortável.

Ilustração 8: Alcance manual frontal para pessoas em pé

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Ilustração 9: Alcance manual para pessoa sentada

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Ilustração 10: Alcance manual frontal com superfície de trabalho

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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De acordo com a Comissão de Acessibilidade do CREA-SC (2011), “Os usuários de
cadeira de rodas possuem características de alcance manual, podendo variar de acordo com a
flexibilidade de cada pessoa”. Na Ilustração 11 estão representadas situações baseadas em
pessoas que apresentam total mobilidade dos membros superiores.
Ilustração 11: Alcance manual de usuários de cadeira de rodas

FONTE: Comissão de Acessibilidade do CREA-SC (2011)

2.3.8

Superfície de trabalho
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015, p. 19), “a superfície de trabalho acessível é um

plano horizontal ou inclinado para desenvolvimento de tarefas manuais ou leitura”.
Estas devem possuir altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície
inferior; apresentar altura entre o piso e a superfície superior entre 0,75 e 0,85 m; ter
profundidade livre mínima de 0,50 m para garantir a aproximação de pessoas em cadeira de
rodas (NBR 9050; ABNT, 2015).
2.3.9

Empunhadura

Para o caso de objetos como corrimãos e barras de apoio, a NBR 9050 (ABNT, 2015)
recomenda que estejam afastados de paredes e outros obstáculos por no mínimo 40 mm.
Deve-se ainda prevenir uma distância livre mínima de 150 mm para o caso de objetos que
estiverem embutidos em nichos. A seção dos corrimãos e barra de apoio, e demais elementos,
deve ser circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou ainda apresentar seção elíptica,
sendo o diâmetro maior de 45 mm e o menos de 30 mm. Sempre que a parte superior atender
ao disposto na norma, serão admitidos outros formatos de seção.
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2.3.10

Maçanetas e puxadores
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “os elementos de acionamento para abertura de

portas devem possuir formato de fácil pega, não exigindo firmeza, precisão ou torção do pulso
para seu acionamento”.
As maçanetas devem possuir no mínimo 100 mm de comprimento sendo
preferencialmente do tipo alavanca e com acabamento sem arestas e recurvado na
extremidade, estando localizada a uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta.
Quanto à altura de instalação devem respeitar um intervalo que pode variar entre 0,80 m a
1,10 m do piso acabado conforme Ilustração 12 (NBR 9050; ABNT, 2015).

Ilustração 12: Maçanetas e puxadores

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), no caso de puxadores verticais para portas, estes
devem ter diâmetro variando entre 25 mm e 45 mm, com afastamento mínimo de 40 mm entre
o puxador e a superfície da porta. Deve ainda ter comprimento mínimo de 0,30 m e estar
instalado a uma altura que varia entre 0,80 m a 1,10 m do piso acabado.
De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), o diâmetro dos puxadores horizontais
para portas deve ter diâmetro entre 25 mm e 45 mm, estando afastado no mínimo 40 mm.
Devem ainda estar instalados a uma altura que varia de 0,80 m a 1,10 m do piso acabado.
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2.4

ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
O Art. 11º da Lei 10.098 (2000) regulamenta que todas “a construção, ampliação ou

reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executados
de tal modo que se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”.
São citados no Art. 11º da Lei 10.098 (2000) alguns parâmetros a serem seguidos:
I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a
estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos
de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem
pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de
barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade
de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente
todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá
cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível,
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

2.4.1

Ambientes escolares

De acordo com o exposto pela NBR 9050 (ABNT, 2015), em ambientes escolares,
deve haver no mínimo uma rota acessível interligando o acesso de alunos para as demais
áreas, sejam administrativas, esportivas, de alimentação, recreativas, e pedagógicas, devendo
todos os ambientes serem acessíveis.
O acesso de alunos deve ser localizado na via com menor fluxo de veículos (NBR
9050; ABNT, 2015).
Ainda, todos os elementos do mobiliário, como bebedouros, balcões de atendimento,
além dos sanitários devem ser acessíveis (NBR 9050; ABNT, 2015).
As lousas devem ser acessíveis e instaladas a uma altura inferior máxima de 0,90 m do
piso (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.4.2

Acessos e circulação
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Nas edificações e equipamentos urbanos, todas

as entradas, bem como as rotas de interligação às funções do edifício, devem ser acessíveis”.
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Rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, capaz de conectar
ambientes externos e internos de espaços e edificações, permitindo a utilização de forma
segura e autônoma por todos os seus usuários. Fazem parte da rota acessível externa os
estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres sendo elas elevadas ou não,
escadas, rampas, passarelas e demais elementos de circulação. A rota acessível interna é
constituída por corredores, pisos, escadas, rampas, elevadores e demais elementos de
circulação (NBR 9050; ABNT, 2015).
Os pisos devem apresentar inclinação transversal de superfície de até 2% para pisos
internos e 3% para pisos externos admitindo inclinação longitudinal de no máximo 5%.
Superfícies com inclinações superiores a 5% são consideradas rampas. A superfície dos pisos
deve ser regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, de modo que não
provoque trepidação em dispositivos com rodas (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.4.2.1 Acessos
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Os acessos devem ser vinculados através de
rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência. Os acessos devem
permanecer livres de quaisquer obstáculos de forma permanente”.
Todas as entradas devem ser acessíveis sendo adaptadas as edificações e equipamentos
urbanos existentes. Na impossibilidade de adaptação, desde que seja comprovado
tecnicamente, devem ser adaptados o maior número de acessos possíveis. A distância entre
cada entrada acessível e as demais não deve ultrapassar 50 m, sendo que a entrada principal
da edificação deve obrigatoriamente atender a todas as condições de acessibilidade. No caso
de esgotadas todas as possibilidades de adequação da entrada principal estando justificadas
tecnicamente, será aceito o acesso por entradas secundárias (NBR 9050; ABNT, 2015).
Uma rota acessível deve estar presente entre o estacionamento de veículos e os
acessos. No caso da impossibilidade de executar rota acessível entre o estacionamento e os
acessos, devem ser previstas vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência e
pessoas idosas localizadas a uma distância máxima de 50 m até um acesso (NBR 9050;
ABNT, 2015).

2.4.2.2 Circulação interna

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), a circulação pode ser horizontal e vertical.
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Quando vertical pode ser realizada por meio de escadas, rampas ou equipamentos
eletromecânicos sendo considerada acessível quando atender a no mínimo duas formas de
deslocamento vertical.
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), devem ser evitados desníveis de qualquer
natureza em rotas acessíveis, sendo que eventuais desníveis de até 5 mm no piso dispensam
tratamento especial. No caso de desníveis maiores que 5 mm até 20 mm devem estar com
inclinação máxima de 1:2 (50 %). Para desníveis maiores que 20 mm, no caso de inevitáveis,
deveram ser considerados como degraus.
Grelhas e juntas de dilatação localizadas em rotas acessíveis devem estar localizadas
fora do fluxo principal de circulação. Em situação de impossibilidade tecnicamente, os vãos
devem apresentar dimensão máxima de 15 mm, sendo instalados perpendicularmente ao fluxo
principal ou ter vãos com formato quadriculado ou circular, no caso de houver fluxos em mais
de um sentido de circulação (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.4.2.3 Área de descanso

A NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda prever uma área de descanso localizada fora
da faixa de circulação, a cada 50 m para pisos com inclinações de até 3%, ou a cada 30 m para
pisos com inclinações entre 3% e 5%. É recomendado ainda a instalação de bancos com
encosto e braços. E recomendado que estar áreas estejam dimensionadas de modo que
possibilitem também a manobra de cadeiras de rodas.

2.4.2.4 Corredores

A NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda para os corredores que estes devem ser
dimensionados em conformidade com o fluxo de pessoas, garantindo assim uma faixa livre de
barreiras ou obstáculos. No caso de corredores de uso comum com extensão máxima de 4,0
m, devem apresentar largura mínima de 0,90 m. Para corredores de uso comum com extensão
até 10,0 m devem apresentar largura mínima de 1,20 m sendo ainda que no caso de
ultrapassarem os 10m de extensão, os mesmos devem apresentar largura mínima de 1,50 m.
Sempre que o corredor for destinado ao uso público, deve apresentar 1,50 m de largura e
superior a isso quando for destinado a grandes fluxos de pessoas.
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2.4.3

Rampas

Para a NBR 9050 (ABNT, 2015), são consideradas rampas todas as superfícies de
pisos que apresentam declividade igual ou superior a 5%. São definidos limites máximos de
inclinação de modo a garantir que uma determinada rampa seja acessível, os desníveis a
serem vencidos e o número máximo de segmentos. A inclinação das rampas deve ser
calculada pela Equação 1.

Equação 1: Inclinação de rampas

𝑖=

ℎ. 100
𝑐

Onde:
i é a inclinação, em porcentagem (%);
h é a altura do desnível;
c é o comprimento da projeção horizontal.
De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), a inclinação das rampas deve atendem os
limites estabelecidos na Tabela 1. Quando a inclinação estiver entre 6,25 % e 8,33 %, deve-se
criar áreas de descanso nos patamares a cada 50 m de percurso.
Tabela 1 – Dimensionamento de rampas.
Desníveis máximos de cada
Inclinação admissível em cada

Número máximo de segmentos

segmento de rampa h

segmento de rampa i

de rampa

(m)

(%)

1,50

5,00 (1:20)

Sem limite

1,00

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16)

Sem limite

0,80

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12)

15

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), quando forem executadas reformas e não
houver possibilidades de soluções que atendam a Tabela 1, poderão ser utilizadas inclinações
superiores a 8,33 % limitadas até 12,5 %, conforme o disposto na Tabela 2.
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Tabela 2 – Dimensionamento de rampas para situações excepcionais.
Desníveis máximos de cada
Inclinação admissível em cada
segmento de rampa h

segmento de rampa i

(m)

(%)

0,20
0,075
Fonte:

Número máximo de segmentos
de rampa

8,33 (1:12) < i ≤ 10,00 (1:10)
10,00 (1:10) < i ≤ 12,5 (1:8)

4
1

NBR 9050 (ABNT, 2015).

A inclinação transversal segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), para as rampas internas,
não deve exceder 2%, e em rampas externas 3%. Sendo que a largura das rampas deve ser
estipulada de acordo com o fluxo de pessoas. No caso de rampas em rotas acessíveis, a
largura livre mínima é de 1,50 m, sendo 1,20 m o mínimo admissível.
A NBR 9050 (ABNT, 2015), estabelece ainda os seguintes critérios:
a) Toda rampa deve ainda prover de corrimão de duas alturas em ambos os lados;
b) Para o caso de construções já existentes, em que seja impraticável a adaptação, as
rampas podem ser executadas com largura mínima de 0,90 m possuindo segmentos
de no máximo 4,00 m de comprimento medidos em sua projeção horizontal;
c) No caso de ausência de paredes nas laterais, as rampas devem apresentar elementos
de segurança, como guarda-corpo e corrimãos, guias de balizamento com altura
mínima de 0,05 m, estando instalados ou construídos nos limites da largura da
rampa;
d) Os corrimãos podem incidir 10 cm de cada lado para dentro da largura mínima da
rampa;
e) No caso de guia de balizadores (Ilustração 13), a mesma deve ser de alvenaria ou
outro material com a mesma finalidade, deve possuir altura mínima de 5 cm e ser
garantida em rampas e escadas.
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Ilustração 13: Guia de balizamento

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015), os patamares localizados no
início e no término das rampas devem apresentar dimensão longitudinal mínima de 1,20 m.
Sendo que devem ser previstos patamares intermediários entre os segmentos de rampa com
dimensão longitudinal mínima de 1,20 m (Ilustração 14). Para patamares localizados em
mudanças de direção, devem apresentar dimensões iguais a largura da rampa.
Ilustração 14: Patamar das rampas em vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Na presença de portas em patamares, a área de varredura das mesmas não deve
interferir na dimensão mínima do patamar. A inclinação transversal dos patamares não deve
exceder 2 % em rampas internas e em 3 % para rampas externas (NBR 9050, ABNT, 2015).

2.4.4

Escadas
De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Quando houver degraus ou escadas em

rotas acessíveis, estes devem estar associados a rampas ou equipamentos eletromecânicos de
transporte vertical. Deve-se dar preferência à rampa”.
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Degraus e escadas fixas que apresentam espelhos vazados não devem ser utilizados em
rotas acessíveis, sendo que em casos que houver bocel ou espelho inclinado, a aresta pode
avançar em projeção máxima de 1,5 cm sobre o piso abaixo (Ilustração 15) (NBR 9050;
ABNT, 2015).

Ilustração 15: Altura e largura de degraus
(a) Bocel

(b) Espelho inclinado;

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

A NBR 9050 (ABNT, 2015), considera uma sequência de até dois degraus como
degrau isolado. Estes, sempre que possível devem ser evitados e, na impossibilidade de ser
evitados devem seguir os seguintes itens:

a) Dimensionados de maneira correta;
b) Conter corrimão;
c) Apresentar sinalização em sua extensão;
d) Na presença de rampas junto a degraus isolados, estas devem apresentar largura
mínima de 1,20 m.

Para a NBR 9050 (ABNT, 2015), uma sequência que apresentar três degraus ou mais
será considerada escada. Sendo constantes as dimensões dos pisos e espelhos em toda a
escada ou todos os degraus isolados. Para o dimensionamento devem ser atendidas as
situações:
a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m;
b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m;
c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m.
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As escadas devem ser dimensionadas com largura em conformidade com o fluxo de
pessoas, sendo a largura mínima para escadas e rotas acessíveis de 1,20 m dispondo ainda de
guias de balizamento. Para construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de
escada devem apresentar 0,30 m de distância da área de circulação adjacente, estando ainda
sinalizados. Os degraus devem apresentar inclinação transversal que não exceda 1 % em
escadas internas e em 2 % em escadas externas (NBR 9050; ABNT, 2015).
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), devem existir patamar nas seguintes situações e
com as seguintes características:
a) A cada 3,20 m de desnível e nas mudanças de direção;
b) Entre lances da escada, com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m;
c) Patamares situados em mudanças de direção devem apresentar dimensões iguais
a largura da escada, sendo que na presença de porta nos patamares, sua área de
varredura não deve ter interferência sobre a dimensão mínima do patamar;
d) Inclinação transversal dos patamares não ultrapassando 1 % em escadas internas
e 2 % em escadas externas.

2.4.5

Corrimãos e Guarda-corpos
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Os corrimãos podem ser acoplados aos

guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos. Devem ser firmemente fixados
às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização”.
A instalação dos corrimãos deve ser feita em ambos os lados de rampas e escadas,
localizados a uma altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto
central do piso do degrau. Sempre que se tratar de degrau isolado, há a necessidade de apenas
uma barra de apoio horizontal ou vertical, apresentando comprimento mínimo de 0,30 m com
eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso (NBR 9050; ABNT, 2015).
No caso de corrimãos laterais, a NBR 9050 (ABNT, 2015), exige que estes, sejam
contínuos, sem apresentar interrupção nos patamares da escada e rampas. Devem ainda
prolongar-se paralelos ao patamar em no mínimo 0,30 m nas extremidades, sem causar
interferências ou prejudicar a área de circulação. Suas extremidades devem apresentar
acabamento recurvado, estando fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda apresentarse em desenho contínuo, conforme Ilustração 16.
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Ilustração 16: Corrimãos em escadas e rampas
(a) Em escadas

(b) Em rampas

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Em edificações existentes, onde for
impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode
ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente”.
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), em situações que apresentarem escadas ou
rampas com largura igual ou superior a 2,40 m, é necessário instalar no mínimo um corrimão
intermediário de modo que garanta uma faixa de circulação com largura mínima de 1,20 m.
Para a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Os corrimãos intermediários somente devem ser
interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o
espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte”.
Assim como podemos observar na Ilustração 17.
Ilustração 17: Interrupção do corrimão intermediário no patamar
(a) Vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

(b) Perspectiva
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É permitida a instalação de apenas um corrimão duplo em escadas e degraus, podendo
este apresentar duas alturas, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, sendo respeitada uma largura
mínima de 1,20 m em ambos os lados conforme a Ilustração24(NBR 9050; ABNT, 2015).
“Quando não houver paredes laterais, as rampas ou escadas devem incorporar
elementos de segurança como guia de balizamento e guarda-corpo” (NBR 9050; ABNT,
2015, p. 65).
De acordo com a NBR 14718 (ABNT, 2008) os guarda-corpos podem ser compostos
de chapas de vidro ou metálicas, de perfis metálicos ou de PVC. Devem apresentar um
peitoril, cuja superfície superior da seção transversal não seja plana horizontal, a fim de evitar
a colocação de objetos.
Deve-se vedar a utilização, na face interna do guarda-corpo, de componentes que
facilitem a escalada por crianças, como ornamentos e travessas que possam ser utilizadas
como degraus (NBR 14718; ABNT, 2008).
Segundo a NBR 14718 (ABNT, 2008), a altura mínima considerada entre o piso
acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de no mínimo 1,10 m.
Caso haja mureta com altura menor ou igual a 0,20 m ou maior que 0,80 m, a altura
total deve ser de no mínimo 1,10 m. Se a mureta possuir altura entre 0,20 m e 0,80 m, a altura
do guarda-corpo não deve ser inferior a 0,90 m (NBR 14718; ABNT, 2008).
No caso de guarda-corpos do tipo gradil, ou seja, constituídos por perfis, a distância
entre perfis não deve ser superior a 0,11 m (NBR 14718; ABNT, 2008).

2.4.6

Portas

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), para que as portas estejam em conformidade
com as recomendações da norma, devem ser seguidos os seguintes itens:

a) Para portas em sequência, é fundamental um espaço de transposição com um
círculo de 1,50 m de diâmetro, somado ás dimensões da largura das portas;
b) Quando abertas, as portas devem apresentar vão livre mínimo de 0,80 m de largura
e 2,10 m de altura;
c) Para portas de duas folhas, ao menos uma delas deve ter vão livre de 0,80 m. O vão
livre deve ser obedecido também em casa de portas de correr e sanfonada;
d) A força necessária para acionar a porta com força humana direta deve ser igual ou
inferior a 36 N;
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e) Devem ser abertas com um único movimento, com maçanetas do tipo alavanca,
instaladas a uma altura de 0,80 m a 1,10 m;
f) E recomendado ter até uma altura de 0,40 m a partir do piso (Ilustração 26),
revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de
rodas;
g) Em portas de vestiários e sanitários, devem ter um puxador horizontal associado à
maçaneta (Ilustração 18). Deve estar a 0,10 m do eixo da porta com comprimento
mínimo de 0,40 m, e diâmetro variando entre 35 mm a 25 mm, instalados a 0,90 m
do piso.

Ilustração 18: Portas com revestimento e puxador horizontal
(a) Vista frontal

(b) Vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Em portas de correr, a NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda a instalação de trilhos na
parte superior. Sendo que os trilhos ou guias inferiores devem ser niveladas com a superfície
do piso, com eventuais frestas de largura máxima 15 mm.

2.4.7

Janelas

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), as janelas devem possuir altura de modo a
permitir o alcance visual, exceto para locais onde prevalece a segurança e a privacidade. Para
abrir a janela, cada folha ou módulo devem permitir ser manuseado com movimento único e
utilizando apenas uma das mãos, conforme a Ilustração 19.
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Ilustração 19: Alcance de janela

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8

Sanitários

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), sanitários, banheiros e vestiários acessíveis
devem estar localizados em rotas acessíveis, preferencialmente próximo a circulação principal
e às demais instalações sanitárias. Devem evitar estar em locais isolados devido a situações de
emergências ou auxilio, devendo estar devidamente sinalizadas.
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Recomenda-se que a distância máxima a ser
percorrida de qualquer ponto da edificação até o sanitário ou banheiro acessível seja de até 50
m”.
A entrada dos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis deve ser independente,
possibilitando a utilização da instalação sanitária pela pessoa com deficiência acompanhada
de uma pessoa de sexo oposto (NBR 9050; ABNT, 2015).
As instalações sanitárias acessíveis nas edificações de uso público e coletivo devem
estar distribuídas nas proporções (NBR 9050; ABNT, 2015):
a) Edificação a ser construída – 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo
um, para cada sexo em cada pavimento, onde houver sanitários;
b) Edificação existente – uma instalação por pavimento, onde houver sanitários.

Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir uma entrada
independente, assegurando que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária
acompanhada de uma pessoa do sexo oposto que preste auxílio (NBR 9050; ABNT, 2015).
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As dimensões mínimas para os sanitários acessíveis devem estar de acordo com a
NBR 9050 (ABNT, 2015) retratadas nas Ilustrações 20 e 21.
Ainda, é recomendado que nos conjuntos sanitários seja instalada uma bacia infantil
para crianças e pessoas com baixa estatura (NBR 9050; ABNT, 2015).
A NBR 9050 (ABNT, 2015) cita que “Banheiros e vestiários devem ter no mínimo 5
% do total de cada peça instalada acessível, respeitada no mínimo uma de cada. Quando
houver divisão por sexo, as peças devem ser consideradas separadamente para efeito de
cálculo”.
As dimensões apresentadas como máximos e mínimos devem ser consideradas como
valor absoluto, sendo que as demais dimensões podem apresentar tolerância de mais ou
menos 10 mm (NBR 9050; ABNT, 2015).
Ilustração 20: Área de aproximação para o uso do lavatório
(a) Vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

(b) Vista lateral
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Ilustração 21: Medidas mínimas de sanitário acessível

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.1 Área de transferência

Sempre que houver a instalação de bacias sanitárias, a NBR 9050 (ABNT, 2015)
recomenda prever áreas de transferência lateral, perpendicular ou diagonal, como mostra as
Ilustrações 22 e 23.
Ilustração 22: Áreas de transferência e manobra
(a) Vista superior da área de transferência

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

(b) Vista superior da área de manobra
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Ilustração 23: Áreas de transferência
(a) Transferência lateral

(c) Transferência diagonal A

(b) Transferência perpendicular

(d) Transferência diagonal B

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.2 Barras de apoio
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “As barras de apoio são necessárias para
garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida”.
As barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem ser resistentes a um
esforço de no mínimo 150 kg, sem que apresente deformações ou fissuras. Devem ainda estar
fixadas firmemente a uma distância mínima de 40 mm entre a parede e a face interna da barra
(NBR 9050; ABNT, 2015).
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), as barras devem apresentar seção transversal
mínima entre 30 mm e 45 mm, sendo que o comprimento e o modelo devem variar conforme
as peças sanitárias em que estão associadas (Ilustração 24).
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Ilustração 24:Dimensões das barras de apoio
(a) Vista superior

(b) Vista frontal

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

A NBR 9050 (ABNT, 2015), representa na Ilustração 25 o uso de uma barra de apoio
reta fixa ao fundo e duas barras retas a 90º fixas na lateral em casos em que a bacia suspensa
encontra-se próxima a uma parede.
Ilustração 25: Bacia suspensa com barras de apoio ao fundo e a 90°na parede lateral
(a) Vista lateral
(b) Vista frontal
(c) Vista lateral esquerda
direita

(d) Vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.3 Bacia sanitária

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), as bacias e assentos em sanitários acessíveis não
podem apresentar abertura frontal.
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Para a instalação de bacias sanitárias é necessário prever áreas de transferência lateral,
perpendicular e diagonal (NBR 9050; ABNT, 2015).
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), não deve existir altura frontal em bacias e
assentos sanitários acessíveis, sendo que os mesmos devem estar a uma altura de 0,43 m a
0,45 m do piso acabado, medido da borda superior sem o assento. Considerando o assento,
esta medida deve ser de no máximo 0,46 m para adultos e 0,36 m para as infantis (Ilustração
26).
Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou posicionando
bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, que não apresente cantos
vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia.
Ilustração 26: Altura da bacia – vista lateral

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.3.1 Barras de apoio na bacia sanitária

Se houver parede lateral, junto à bacia sanitária devem ser instaladas barras para apoio
e transferência. Deve ser instalada uma barra reta, com no mínimo 0,80 m de comprimento,
posicionada horizontalmente a 0,75 m de altura do piso acabado, medidos pelo eixo de
fixação, a 0,40 m de distância entre o eixo da bacia e a face da barra, e deve estar posicionada
a 0,50 m da borda frontal da bacia. Além disso, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada na vertical, a uma distância de 0,10 m acima da
barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária (NBR 9050; ABNT, 2015).
Na parede de fundo a bacia sanitária, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada na horizontal, a altura de 0,75 m do piso
acabado e medidos pelos eixos de fixação, com distância máxima de 0,11 m da face externa à
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parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral (NBR 9050;
ABNT, 2015).
Caso a bacia possua caixa acoplada e apresente altura que não permita a instalação das
barras, é possível que se instale a uma altura de até 0,89 m do piso acabado, devendo ter uma
distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da
superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à
parede lateral. É possível substituir a barra reta da parede do fundo, por uma barra lateral
articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no mínimo 0,10 m da borda frontal da
bacia (NBR 9050; ABNT, 2015).
Na impraticabilidade de se instalar barras nas paredes laterais, é admissível barras
laterais fixas, com fixação na parede de fundo, ou articuladas, desde não haja interferência na
área de giro e transferência. A distância entre esta barra e o eixo da bacia deve ser de 0,40 m,
sendo que sua extremidade deve estar a uma distância mínima de 0,20 m da borda frontal da
bacia (NBR 9050; ABNT, 2015).
2.4.8.4 Instalação de lavatórios e barras de apoio

A instalação de lavatórios em sanitários acessíveis deve possibilitar a área de
aproximação de uma pessoa em cadeira de rodas e garantir a aproximação frontal de uma
pessoa em pé (NBR 9050; ABNT, 2015), conforme apresentado na Ilustração 27:
Ilustração 27: Área de aproximação frontal em lavatório
a) Área de aproximação para PMR
b) Área de aproximação para PCD

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

As barras de apoio podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas devem
assegurar as seguintes condições (NBR 9050; ABNT, 2015):

a) Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no
mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;
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b) Ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o
eixo da barra para permitir o alcance;
c) Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatório até o eixo da torneira;
d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido a
partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do
lavatório;
e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento mínimo de 0,40 m, garantindo a condição da alínea a);
f) Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da
barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o
alcance.

As condições citadas, podem ser notadas nas Ilustrações 28 e 29.

Ilustração 28: Barra de apoio no lavatório - vista superior
a) Barras horizontais
b) Barras verticais

d) Lavatório de canto com
barras verticais

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

e)

Lavatório de semiencaixe
com barras verticais

c)

Barras horizontais e
vertical

f)

Lavatório de semiencaixe
com barras verticais

54
Ilustração 29: Barra de apoio no lavatório - vista lateral
a) Vista lateral – barra horizontal

b) Vista lateral – barra vertical

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.5 Sanitário coletivo

É de utilização de pessoas com mobilidade reduzida e para qualquer pessoa. Devem
atender às condições do boxe comum, sendo um deles com a instalação de bacia infantil para
uso de pessoas com baixa estatura e crianças, e às condições de um boxe com barras de apoio
para pessoas com mobilidade reduzida (NBR 9050; ABNT, 2015).
“O sanitário coletivo pode ter um boxe acessível para uso preferencial de pessoas com
cadeira de rodas, além do com entrada independente.” Porém, devendo ser assegurada a área
de manobra e aproximação para utilização das peças sanitárias (NBR 9050; ABNT, 2015, p.
102).

2.4.8.5.1 Boxes comuns

A NBR 9050 (ABNT, 2015) expõe que os boxes comuns devem seguir as condições
representadas nas Ilustrações 30 e 31, dando preferência para portas que abram para fora, de
forma que facilite o socorro à pessoa, se necessário.

Ilustração 30: Boxe comum com porta abrindo para interior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Ilustração 31: Boxe comum com porta abrindo para interior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.5.2 Boxes com barras de apoio
É recomendado um boxe com barras de apoio, porém, não substitui o boxe sanitário
acessível. Neste boxe, as barras de apoio podem ser em forma de “L”, com 0,70 m por 0,70
m, ou duas barras retas de no mínimo 0,70 m de comprimento e igualmente posicionadas,
para uso de pessoas com redução de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e
percepção (NBR 9050; ABNT, 2015).
As dimensões deste boxe são apresentadas na Ilustração 32:

Ilustração 32: Dimensões de boxes com barras 90°
a) Vista superior

b)Vista lateral esquerda

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.8.5.3 Lavatórios em sanitários coletivos

Os tampos para lavatório devem assegurar no mínimo uma cuba com superfície
superior entre 0,78 m e 0,80 m, e altura livre inferior de 0,73 m (NBR 9050; ABNT, 2015).
No caso de bancada com vários lavatórios, as barras de apoio devem estar
posicionadas nas extremidades do conjunto, sendo possível que seja apenas em uma delas
(NBR 9050; ABNT, 2015).
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2.4.8.5.4 Acessórios

Papeleiras embutidas devem estar fixadas a 0,55 m de altura, sendo distanciadas
frontalmente da bacia sanitária, 0,20 m. Papeleiras de sobrepor não podem estar instaladas
abaixo de 1,00 m, para não atrapalhar o acesso à barra, devendo apresentar suas dimensões
alinhadas com a borda frontal da bacia (NBR 9050; ABNT, 2015).
Juntos a lavatórios e boxes de bacia sanitária, deve ser instalado um cabide com altura
entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado. Ainda, deve-se instalar um porta-objeto entre 0,80 m e
1,20 m de altura com profundidade máxima de 0,25 m (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.4.8.6 Boxes de chuveiros
A porta do boxe deve apresentar vão com largura mínima de 0,90 m e ser
confeccionada com material resistente ao impacto, podendo ser utilizada cortina ou porta de
correr, desde que sem trilho no piso (NBR 9050; ABNT, 2015).
“A área de varredura da porta não pode interferir na área de transferência da cadeira de
rodas para o banco” (NBR 9050; ABNT, 2015).
É necessário que os boxes (Ilustração 33) estejam equipados com banco articulado ou
removível, com cantos arredondados e superfície que seja antiderrapante impermeável,
apresentando profundidade mínima de 0,45 m e altura de 0,46 m do piso acabado, sendo o
comprimento mínimo de 0,70 m. Ele deve estar instalado no eixo entre barras (NBR 9050;
ABNT, 2015).
A dimensão mínima do boxe de chuveiro é de 0,90 m por 0,95 m (NBR 9050; ABNT,
2015).
Devem estar dispostas barras de apoio de 90° na parede lateral ao banco, e na parede
de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical (NBR 9050; ABNT, 2015).
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Ilustração 33: Box para chuveiro

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Os pisos devem ser antiderrapantes; estar em nível com o piso adjacente; possuir
grelhas e ralos fora das áreas de manobra e de transferência, sendo recomendado o uso de
grelhas lineares junto à parede oposta à área de acesso (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.4.9

Mobiliário

Conforme o Art. IV-F-VIII da Lei Federal 13.146 (2015), o mobiliário urbano é
composto pelo conjunto de objetos presentes na via e nos espaços públicos, estando os
mesmos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de modo
que não causem modificações ou dificultem o acesso, tais como semáforos, terminais e pontos
de acesso coletivo às telecomunicações, postes de sinalização e similares, lixeiras, fontes de
água, toldos, marquises, quiosques e bancos.
Segundo o Art. 10-A da Lei Federal 13.146 (2015), “a instalação de qualquer
mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à
pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de
acordo com as normas técnicas pertinente”.

2.4.9.1 Assentos

Segundo as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015), os assentos destinados ao
público devem apresentar altura variando de 0,40 m a 0,45 m, largura de 0,45 m a 0,50 m de
modo que atenda ao módulo individual, profundidade variando de 0,40 m a 0,45 m. Os
assentos devem estar localizados sobre superfície nivelada. Deve ser assegurado ao lado de
assentos fixos, um M.R. que não interfira na faixa de circulação.
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2.4.9.2 Bebedouros

Quanto aos bebedouros do tipo garrafão, filtros com célula fotoelétrica ou outros
modelos, considerando ainda a posição de manuseio dos copos, a NBR 9050 (ABNT, 2015),
recomenda que o acionamento dos mesmos esteja situado entre 0,80 m até 1,20 m do piso
acabado, estando ainda localizados de modo que possam permitir a aproximação lateral de
pessoas com cadeiras de rodas.

2.4.9.3 Balcões de informação e atendimento
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “As bilheterias e os balcões de informação
devem estar próximos às entradas, exceto em locais de grande ruído. Devem ser facilmente
identificados e localizados em rotas acessíveis”.
Os balcões de informação devem possuir superfície com extensão de no mínimo 0,90
m e apresentar altura variando entre 0,90 m a 1,05 m da superfície do piso, sendo que deve
apresentar largura mínima sob a superfície de 0,80 m. Deve ainda apresentar altura livre sob a
superfície de no mínimo 0,73 m, e espaço livre de modo a permitir a aproximação frontal e
lateral de pessoas com cadeira de rodas e circulação que permita o giro de 180º (NBR 9050;
ABNT, 2015).

2.4.9.4 Mesas e superfícies de trabalho

Conforme apresentado na NBR 9050 (ABNT, 2015), as mesas ou superfícies de
trabalho acessíveis devem seguir os seguintes itens (Ilustração 34):

a)
b)
c)

d)

e)

Ser facilmente identificadas e localizadas em uma rota acessível;
Garantir um M.R. posicionado para permitir a aproximação frontal, garantindo ainda
a circulação adjacente permitindo o giro de 180º para pessoas de cadeira de rodas;
Devem apresentar tampo com largura mínima de 0,90 m e altura variando entre 0,75
m e 0,85 m da superfície do piso, de modo que assegure largura livre mínima de
0,80 m sob a superfície;
A altura livre sob o tampo deve ser no mínimo de 0,73 m, com profundidade livre
mínima de 0,50 m permitindo o avanço sob a mesa ou superfície por parte de
pessoas com cadeiras de rodas.
A mesa ou superfície de trabalho acessível deve ainda ser adequada de acordo com a
necessidade do usuário, melhorando as condições de conforto e autonomia.

59
Ilustração 34: Medidas de área de aproximação
(a) Vista lateral

(b) Vista superior

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.4.9.5 Mesas ou superfícies de refeição e refeitórios

Mesas ou superfícies de refeição acessíveis devem ser facilmente identificadas e
localizadas dentro de rota acessível, assegurando um M.R. posicionado para a aproximação
frontal. Também deve ser garantida a circulação adjacente que permita um giro de 180 º à
P.C.R. (NBR 9050; ABNT, 2015).
Devem ter altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m a partir do piso acabado. Além disso,
a largura livre mínima sob o tampo deve ser de 0,80 m, a altura livre mínima de 0,73 m e
profundidade livre mínima de 0,50 m para possibilitar que as P.C.R. avancem sob a mesa ou
superfície (NBR 9050; ABNT, 2015).
No mínimo 5 % do total de mesas de refeitórios devem ser acessíveis, sendo o mínimo
aceitável, uma mesa acessível à P.C.R. Estas mesas devem estar interligadas a uma rota
acessível (NBR 9050; ABNT, 2015).
2.5

CIRCULAÇÃO EXTERNA

As calçadas e vias de uso exclusivo para pedestres devem garantir faixa livre de
passeio sem degraus, de modo a facilitar a circulação de pedestres (NBR 9050; ABNT, 2015).

2.5.1

Inclinação transversal e longitudinal

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), a inclinação transversal da faixa livre de passeio
correspondente as calçadas e vias exclusivas de pedestres não deve superar os 3%. Sendo que
qualquer ajuste de soleira deve ser executado dentro dos lotes ou, em casos em que a calçada
existente possuir mais de 2,00 m de largura, pode ser feito na faixa de acesso.
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Quanto a inclinação longitudinal da faixa livre destinada ao passeio (calçadas ou vias
exclusivas para pedestres), a NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda que sejam seguidas as
inclinações das vias lindeiras.

2.5.2

Dimensões mínimas de calçadas

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), as calçadas podem ter sua largura
divididas em três faixas de uso:
a) Faixa de serviço: com finalidade de acomodar o mobiliário, canteiros, árvores e
postes de iluminação ou sinalização. Essa faixa deve ser reservada com largura
mínima de 0,70 m para calçadas a serem construídas;
b) Faixa livre de passeio: deve ser livre de obstáculos e destinar-se à circulação de
pedestres e, possuir inclinação transversal de até 3%, sendo ainda contínua entre os
lotes e possuir largura mínima de 1,20 e altura livre de 2,10 m;
c) Faixa de acesso: corresponde ao espaço destinado a passagem da área pública para
o lote. Sua presença é possível somente em calçadas que apresentam largura maior
que 2,00 m, destinada a acomodar a rampa que dá acesso aos lotes lindeiros.

2.5.3

Rebaixamento de calçadas

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), na direção do fluxo de pedestres devem ser
construídos rebaixamentos de calçadas com inclinação constante de no máximo 8,33 % (1:12)
no sentido longitudinal da rampa central e também na rampa localizada nas abas laterais. O
rebaixamento deve possuir largura de no mínimo 1,50 m, não podendo reduzir a faixa de
circulação mínima de 1,20 m, da calçada, de acordo com a Ilustração 35.
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Ilustração 35: Rebaixamento da calçada

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015), em casos de calçadas
estreitas, com largura de 1,20 m, para o acesso dos pedestres da calçada para a via e da via
para a calçada pode ser feito conforme a Ilustração 36.

Ilustração 36: Rebaixo em calçadas estreitas

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.5.4

Estacionamento

De acordo com o apresentado no Decreto Federal nº 5.296 (2004), devem ser
reservadas, ao menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas portadoras
de deficiência física ou visual em todos os estacionamentos externos oi internos das
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edificações públicas ou de uso coletivo, assegurando ainda no mínimo uma vaga próxima a
entrada principal ou ao elevador, que apresente fácil acesso aos pedestres.
Conforme descrito na NBR 9050 (ABNT, 2015), existem dois tipos de vagas que são
reservadas:

a) Vagas para veículos que conduzem ou que sejam conduzidos por idosos; e
b) Vagas para veículos que conduzem ou que sejam conduzidos por pessoas com
alguma deficiência.
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), “As vagas para estacionamento para idosos
devem ser posicionadas próximas das entradas, garantindo o menor percurso de
deslocamento”.
Quanto as vagas acessíveis de estacionamento para veículos que conduzem ou são
conduzidos por pessoas portadoras de alguma deficiência, a NBR 9050 (ABNT, 2015),
recomenda:

a) Apresentar sinalização vertical;
b) Ser providas de espaço adicional mínimo de 1,20 m de largura;
c) Estar vinculadas à rota acessível;
d) Evitar a circulação entre veículos;
e) Possuir piso regular e estável;
f) Distar no máximo de 50 m do acesso à edificação ou elevadores.
Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “A sinalização vertical das vagas reservadas
deve estar posicionada de maneira a não interferir com as áreas de acesso ao veículo, e na
circulação dos pedestres”.

2.6

SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO
De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), “A sinalização deve ser autoexplicativa,

perceptível e legível para todos, inclusive às pessoas com deficiência”.
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), os sinais podem ser classificados conforme os
itens a seguir:
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a)

b)

c)

Sinalização de localização: sinais que passam orientação para a localização em
determinado espaço, devendo os sinais visuais, sonoros e vibratórios ser de 1 ciclo
por segundo;
Sinalização de advertência: alertam previamente a uma instrução, devendo os sinais
visuais, sonoros e vibratórios ser intermitentes e com período de 5 ciclos por
segundo;
Sinalização de instrução: tem a finalidade de instruir uma determinada ação de
forma positiva e afirmativa, devendo ainda ser utilizados em rotas de fuga ou
situações de riscos de forma contínua e não intermitentes.

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “Em edificações, os elementos de sinalização
essenciais são informações de sanitários, acessos verticais e horizontais, números de
pavimentos e rotas de fuga”.
Quanto à altura de localização da sinalização, a NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda
que: “A sinalização deve estar instalada a uma altura que favoreça a legibilidade e clareza da
informação, atendendo às pessoas com deficiência sentadas, em pé ou caminhando”.
Quanto a localização, devem estar localizadas de modo que possam ser identificadas
as utilidades disponíveis no devido ambiente, devendo estarem fixadas em locais onde são
tomadas decisões seguindo uma sequência lógica de partida ao ponto de chegada, sendo
repetidas em todas as alterações de direção (NBR 9050; ABNT, 2015).
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), toda sinalização deve ser:
a)
b)
c)
d)

2.6.1

Permanente, identificar diferentes espaços ou elementos de um ambiente, servindo
também para identificar os comandos no caso de mobiliário;
Direcional, indicando a direção de percursos, contendo setas indicativas de direção,
textos, figuras e símbolos;
De emergência, indicando rotas de fuga e saídas de emergência e alertando sobre a
presença de perigo eminente;
Temporária, sendo alteradas periodicamente, ou oferecendo informações
temporárias.

Símbolos

Símbolos são representações gráficas que estabelecem analogia entre o objeto e a
informação que ele representa expressando alguma mensagem. Sua apresentação deve ser
legível e apresentar fácil compreensão (NBR 9050; ABNT, 2015).
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), por meio do símbolo internacional de acesso –
SIA, devem ser feitas indicações de acessibilidade nas edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. O símbolo internacional de acesso é representado em um pictograma
branco com fundo azul. Existe ainda a possibilidade desse símbolo ser representado
opcionalmente em branco e preto, devendo estar sempre voltado para o lado direito, conforme
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Ilustração 37. Não é permitido que sejam realizadas modificações, utilizações ou adição
nestes símbolos que possuem a finalidade de sinalizar os locais acessíveis.
Ilustração 37: Símbolo internacional de acesso
(a) Branco sobre fundo azul
(b) Branco sobre fundo preto

(c) Preto sobre fundo branco

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), “O símbolo internacional de acesso deve indicar
a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliário e equipamentos
urbanos, onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida”.
Quanto ao local de fixação desta sinalização, a NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda
que sejam fixadas em locais que ficam visíveis ao público, sendo utilizadas nos seguintes
locais acessíveis:

a) Entradas;
b) Estacionamentos de veículos;
c) Locais de embarque e desembarque de passageiros com necessidades
especiais;
d) Sanitários;
e) Áreas de resgate, refúgio e saídas de emergência;
f) Áreas destinadas a pessoas em cadeira de rodas;
g) Mobiliários e equipamentos destinados ao uso por pessoas com necessidades
especiais.
A NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda que, “Os acessos que não apresentam
condições de acessibilidade devem possuir informação visual, indicando a localização do
acesso mais próximo”.
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Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015), para pessoas com deficiência visual, a
representação do símbolo internacional consiste em um pictograma branco sobre fundo azul.
Podendo este símbolo ser representado opcionalmente em branco e preto, devendo estar
sempre voltado para a direita conforme a Ilustração 45. Este símbolo não deve conter
nenhuma modificação.

Ilustração 38: Símbolo internacional para pessoas com deficiência visual
(a) Branco sobre fundo azul
(b) Branco sobre fundo preto
(c) Preto sobre fundo branco

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), o símbolo internacional de pessoas com
deficiência auditiva consiste em um pictograma branco com fundo azul. Podendo
opcionalmente ser representado em branco e preto, devendo estar sempre representado
conforme a posição na Ilustração 39. Este símbolo não deve conter nenhuma modificação.
Ilustração 39: Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
(a) Branco sobre fundo azul
(b) Branco sobre fundo preto
(c) Preto sobre fundo branco

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.6.2

Sinalização tátil

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), mesmo com informações em Braile, não são
dispensadas as sinalizações visuais com caracteres ou figuras em relevo, devendo estar
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posicionadas logo abaixo. Textos, figuras e pictogramas são destinados a pessoas com baixa
visão, que ainda estão sendo alfabetizadas em Braile ou que recentemente ficaram cegas.
Figuras que se apresentam em relevo, devem ser simples contendo poucos detalhes,
fechadas, completas e continuas com contornos fortes e bem definidos (NBR 9050; ABNT,
2015).

2.6.3

Sinalização visual

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), as informações visuais devem seguir premissas
de textura, apresentando dimensionamento e contraste de com de textos e figuras tornando-as
perceptíveis por pessoas com baixa visão.
As informações contidas nos textos, devem estar escritas também em Braile, contendo
apenas uma oração estando na forma ativa e não passiva, estar escritos na sequência das
orações na forma afirmativa e não negativa (NBR 9050; ABNT, 2015).
A NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda a identificação com sinalização visual de
forma contínua em portas e paredes envidraçadas que estejam localizadas nas áreas de
circulação, permitindo a fácil visualização da barreira física.
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), a sinalização visual nas portas e paredes de
vidro deve apresentar as seguintes características (Ilustração 40):

a) Sinalização contínua, composta por faixa com 50 mm de espessura mínima
instalada de 0,90 m a 1,0 m de altura do piso, podendo ainda substituir esta faixa
por uma composta de elementos gráficos instalados de forma contínua, cobrindo
uma superfície mínima de 0,90 m a 1,00 m do piso;
b) Em portas de paredes envidraçadas em rotas acessíveis, deve conter faixa de
sinalização visual com no mínimo 50 mm de largura;
c) Devem existir mais duas faixas contínuas com 50 mm de largura mínima, sendo
instalada uma de 1,30 m a 1,40 m, e a outra de 0,10 m a 0,30 m de altura em
relação a superfície do piso.
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Ilustração 40: Sinalização em portas e paredes de vidro

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.6.4

Sinalização de pavimento

Em escadas e rampas, os corrimãos devem apresentar sinalização tátil com
identificação do pavimento, devendo estar instalada na geratriz superior do prolongamento
horizontal do corrimão. Na parede a sinalização deve apresentar-se visual e não
obrigatoriamente tátil (Ilustração 41). Essas sinalizações podem ainda ser instaladas nas
paredes laterais (NBR 9050; ABNT, 2015).

Ilustração 41: Sinalização de pavimento

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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2.6.5

Sinalização de degraus

Toda sequência que apresenta até dois degraus é considerada como degrau isolado,
devendo este desnível ser sinalizado em todo sua extensão, no espelho e no piso. Essa
sinalização deve ser feita com uma faixa de 3 cm de largura que contrasta com o piso
adjacente, sendo preferencialmente fotoluminescente ou ainda retroiluminado (NBR 9050;
ABNT, 2015).
Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2015), a sinalização visual presente nos degraus de
escadas devem seguir o exposto nos itens a seguir e o ilustrado na Ilustrações 42:

a) Aplicada nas bordas laterais ou nas projeções dos corrimãos dos pisos e espelhos;
b) Apresentar comprimento mínimo de 7 cm e largura mínima de 3 cm;
c) Em casos de saídas de emergência ou rotas de fuga, deve ser fotoluminescente ou
retroiluminada.

Ilustração 42: Sinalização visual em degraus

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

2.6.6

Sinalização tátil e visual direcional

Quanto a sinalização tátil e visual direcional, a NBR 9050 (ABNT, 2015), recomenda
que ela seja instalada no sentido do deslocamento de pessoas sempre que houver ausência ou
descontinuidade da linha-guia, tanto em ambientes internos quanto externos indicando
caminhos preferenciais para circulação.
Na Ilustração 43 podemos observar a sinalização tátil e direcional que é instalada nos
pisos.
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Ilustração 43: Sinalização tátil e direcional em pisos

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).

A sinalização tátil deve atender os seguintes itens apresentados na Comissão de
Acessibilidade do CREA-SC (2011):

a) Deve apresentar coloração constante e textura com contraste em relação ao piso
adjacente, de modo que possa ser perceptível por parte das pessoas com baixa
visão;
b) Deve apresentar superfície antiderrapante;
c) Deve apresentar características de desenho, relevo e dimensões de acordo com as
recomendações da ABNT NBR 9050/15.

Sinalização tátil no piso é reconhecida pela Comissão de acessibilidade do CREA-SC
(2011) como um recurso que possibilita orientação, segurança e mobilidade aos usuários, em
especial aos portadores de deficiências.
A sinalização tátil visual mesmo em condições secas ou molhadas, deve apresentar-se
de forma perceptível por meio de contraste tátil com relevos e por meio de contraste visual
com contraste de iluminância quando comparada a superfícies adjacentes.
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2.6.6.1 Sinalização tátil de alerta

Conforme a Comissão de acessibilidade do CREA-SC (2011), a sinalização tátil de
alerta deve ser utilizada para sinalizar situações que apresentarem risco de segurança
permanente. Sendo utilizada em travessias de pistas de rolamento, escadas fixas, escadas
rolantes, início e término de lances de rampas, devem ainda estar presentes em portas de
elevadores e desníveis de plataforma, palco ou similares de modo que indiquem a presença de
risco de queda.
As faixas de sinalização de alerta devem apresentar largura variando de 40 cm a 60
cm, conforme Ilustração 44 (COMISSÂO DE ACESSIBILIDADE – CREA-SC 2011).
Ilustração 44: Sinalização tátil de alerta – piso

Fonte: Comissão de Acessibilidade (CREA-SC, 2011).

2.6.6.2 Sinalização tátil direcional

Conforme a Comissão de Acessibilidade do CREA-SC (2011), a sinalização tátil
visual direcional deve estar presente em guias de caminhamento tanto para ambientes internos
quanto para ambientes externos, edificáveis ou não, onde há a necessidade de referência de
sentido de deslocamento ou caminhos preferenciais de circulação em calçadas, saguões e
demais espaços amplos.
As faixas direcionais devem apresentar-se com largura entre 20 cm e 60 cm, conforme
apresentado na Ilustração 45. Devem estar localizadas de modo a não interferir em áreas de
formação de filas, seguir o fluxo de pessoas sem a presença de cruzamentos, sendo ainda
considerados

todos

os

aspectos
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ACESSIBILIDADE – CREA-SC 2011).

circulação

de

pessoas
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Ilustração 45: Sinalização tátil direcional no piso

Fonte: Cartilha de Acessibilidade (CREA-SC, 2011).

2.6.7

Sinalização de emergência

A NBR 9050 (ABNT, 2015) recomenda que a sinalização de emergência direcione o
usuário por meio da utilização de sinais para a saída, rota de fuga ou saída de emergência,
sendo levadas em conta as normas do corpo de bombeiros. Sendo recomendado ainda a
sinalização das rotas de fuga e saídas de emergência com informações visuais, sonoras e táteis
para a localização, advertência e instrução do usuário.

2.6.8

Sinalização em vagas reservadas para veículos

As vagas dos estacionamentos destinadas a veículos que transportam ou são
transportados por deficientes e pessoas idosas devem estar devidamente sinalizadas com o
símbolo internacional de acesso ou descrição de idoso, sendo composta por sinalização
vertical e horizontal, conforme demonstrado na Ilustração 46 (NBR 9050; ABNT, 2015).

Ilustração 46: Sinalização em vagas de estacionamento

Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2015).
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2.7

PATOLOGIAS

A ciência da patologia das construções pode ser entendida como o ramo da engenharia
que estuda os sintomas, causas e origens dos vícios construtivos que ocorrem na construção de
edificações. A partir do estudo das fontes dos vícios, é possível de se evitar que a ocorrência de
problemas patológicos se torne algo comum nas edificações modernas (DO CARMO, 2003).
As patologias das edificações não acontecem de forma isolada e sem motivo, geralmente
têm origem relacionada a algum erro cometido em ao menos uma das fases do processo de
concepção de uma edificação, sendo importante o conhecimento da origem do problema e o
histórico da construção para que se possa apontar em que fase do processo aconteceu o erro que
veio a gerar determinado problema patológico (HELENE, 2003).
Segundo Do Carmo:
O conhecimento da causa que gerou o problema é importante para que se
possa prescrever a terapêutica adequada para o problema em questão, uma vez que se
tratarmos os sintomas sem eliminar a causa, o problema tende a se manifestar
novamente (DO CARMO, 2003, p. 11).

2.7.1

Patologias em revestimento com pinturas

A patologia mais comum em revestimento com pintura é a desagregação e o
descascamento da mesma.
2.7.1.1 Desagregação

A desagregação é a destruição da pintura, que se esfarela e se destaca da superfície junto
com partes do reboco. Este tipo de patologia ocorre quando a tinta é aplicada antes da cura
completa do reboco (GRIPP, 2008).
Para reparação Milito (2002) recomenda que se raspe as partes agregadas; corrigir as
imperfeições profundas do reboco com argamassa; aguardar a secagem e a cura; aplicar uma
demão de fundo à base de solventes e repintar.
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2.7.1.2 Descascamentos

Descascamentos podem ocorrer, de acordo com Gripp (2008), quando a pintura for
executada sobre caiação, sem que se tenha preparado a superfície. Qualquer tinta aplicada
sobre caiação está sujeita a descascar rapidamente. Para que isto não ocorra, antes de pintar
devem ser eliminadas as partes soltas ou mal aderidas, raspando ou escovando a superfície.
Para reparação Milito (2002) recomenda que a correção em todos os casos deve ser feita
com a remoção (raspagem) das partes onde ocorreu o fenômeno. Isto feito recomenda-se retocar a
superfície com massa corrida, aplicar uma demão de fundo à base de solventes e repintar.

2.7.2

Fissuras
Conforme Souza e Ripper (1998), as fissuras podem ser consideradas como a

manifestação patológica característica das estruturas de concreto. Consistem no dano de
ocorrência mais comum e aquele que, a par das deformações muito acentuadas, mais chamam
a atenção dos leigos, proprietários e usuários, para o fato de que algo anormal está a acontecer.
No entanto a caracterização da fissuração como deficiência estrutural dependerá sempre dá
origem, intensidade e magnitude do quadro de fissuração existente, posto que o concreto, por
ser material com baixa resistência à tração, fissurará por natureza, sempre que as tensões
trativas, que podem ser instaladas pelos mais diversos motivos, superarem a sua resistência
última à tração.
Os elementos de uma construção estão sujeitos a variações dimensionais devido à
variação de temperatura diárias a que estão expostos. Quando a temperatura aumenta, ocorre
uma tendência de expansão. O contrário ocorre quando a temperatura diminui. As fissuras
causadas por variação de temperatura podem surgir devido ao encurtamento de elementos
(diminuição de temperatura) restringidos por vínculos. Esse efeito pode ser amenizado com
juntas de dilatação bem projetadas (OLIVEIRA E SANTOS, 2010).

2.7.3

Patologias provocadas pela umidade

O mofo ou emboloramento é uma alteração observável macroscopicamente na
superfície (manchas) de diferentes materiais, sendo uma consequência do desenvolvimento de
microorganismos pertencentes ao grupo dos fungos. O desenvolvimento de bolor nas
edificações está associado à existência de água, e decorre de infiltrações, condensação do vapor
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da água, umidade de obra, umidade proveniente do solo e umidade proveniente de vazamentos
(YAZIGI, 2014).

2.7.4

Patologias em revestimento cerâmico

As patologias mais comuns no revestimento cerâmico são o destacamento de placas,
além de trincas e fissuras.

2.7.4.1 Destacamento de placas

Os destacamentos são caracterizados pela perda de aderência das placas cerâmicas do
substrato, ou da argamassa colante, quando as tensões surgidas no revestimento cerâmico
ultrapassam a capacidade de aderência das ligações entre a placa cerâmica e argamassa colante
e/ou emboço (PADILHA et al., 2007).
2.7.4.2 Trincas e fissuras

Padilha e outros (2007) citam que as trincas são rupturas no corpo da placa cerâmica
provocadas por esforços mecânicos, que causam a separação das placas em partes, com
aberturas superiores a 1 mm. As fissuras são rompimentos nas placas cerâmicas, com
aberturas inferiores a 1 mm e que não causam a ruptura total das placas.

2.3.1

Trincas

Conforme Peres (2001) estas manifestações patológicas, que são aberturas que podem
surgir tanto na estrutura, como nos revestimentos de uma edificação, ocorrem por diversos
motivos, as causas podem ser, entre outras:

a) Trincas por recalque (acomodação do solo, da fundação, de aterro etc.);
b) Trincas de retração (fissuramento da argamassa de revestimento, de piso cimentado
etc.);
c) Trincas por movimentação (movimentação da estrutura de concreto, do
madeiramento do telhado, da laje mista etc.);
d) Trincas de amarração (falta de amarração nos cantos de paredes, no encontro da laje
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com paredes);
e) Diversos (concentração de esforços, impacto de portas etc.).
2.8

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Saídas de Emergência, ou Rotas de Saída, são caminhos contínuos, devidamente
protegidos por portas, corredores, halls, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas,
rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário,
em caso de um incêndio, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço
aberto, protegido do incêndio (IN 009; CBMSC, 2014).
Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), independente da ocupação da edificação, altura,
área total construída ou carga de incêndio, será exigido o Sistema de Saídas de Emergência.
Todas as saídas de emergência das edificações serão sinalizadas com indicação clara do
sentido de saída.
As Saídas de Emergências compreendem de uma forma geral escadas, rampas, portas,
portinholas, local para resgate aéreo, elevadores de emergência e segurança, passarelas dentre
outros (IN 009; CBMSC, 2014).
Todas as escadas e rampas deverão possuir degraus (com exceção de rampas),
patamares, corrimãos contínuos em ambos os lados, guarda-corpos e iluminação de
emergência (IN 009; CBMSC, 2014).

2.8.1

Escadas e Rampas

Em escadas, assim como em rampas, altura máxima de piso a piso entre patamares
consecutivos deve ser de 3 m, quando ultrapassar este valor, deverá ser intercalado um
patamar. A largura mínima das escadas e rampas deverá possuir, no mínimo, 1,2m, sendo
calculado em função do pavimento de maior população (IN 009; CBMSC, 2014).
O uso de rampas é obrigatório sempre que a altura a vencer for inferior a 48 cm, já que
são vedados lanços de escadas com menos de três degraus. A declividade máxima das rampas
externas à edificação deve ser de 10% (1/10) e as mesmas não poderão terminar em degraus
ou soleiras, devendo ser sempre precedidas e sucedidas por patamares planos, com
comprimento mínimo igual à largura da circulação (IN 009; CBMSC, 2014).
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2.8.2

Degraus

Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), os degraus devem obedecer aos seguintes
requisitos:

a) Devem ser revestidos por materiais incombustíveis e antiderrapantes;
b) Possuir o espelho (h) entre 16 e 18 cm;
c) Ter seu comprimento (b) dimensionado pela fórmula: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm;
d) Os lanços mínimos serão de 3 degraus, contando-se estes pelo número de espelhos;
e) Ser uniforme em toda a sua extensão.

2.8.3

Guarda-corpos

Toda saída de emergência (corredores, circulação, patamares, escadas e rampas),
terraços, mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcões de todos

os tipos de ocupação

devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda- corpos contínuos, sempre que
houver qualquer desnível maior que 55 cm, para evitar quedas (IN 009; CBMSC I, 2014).
A altura dos guarda-corpos, internamente, deve ser no mínimo de 1,1 m ao longo dos
patamares, corredores, mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm na parte
interna das escadas, medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas
dos bocéis ou quinas dos degraus, quando o vazio da escada (bomba da escada), não possuir
largura maior que 15 cm (IN 009; CBMSC, 2014).
Quando o guarda-corpo for constituído de elementos vazados, não devem possuir
espaço livre maior que uma circunferência de 15 cm de diâmetro (IN 009; CBMSC, 2014).

2.8.4

Corrimãos

Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), os corrimãos devem atender aos seguintes
requisitos:

a) Instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo-se os
patamares;
b) Estar situados entre 80 e 92 cm acima do nível da superfície do piso, medida esta
tomada verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimão;
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c) Ser fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixação pela lateral, devendo nesse
caso, a distância entre a parte superior e os suportes de fixação e / ou componentes
ser maior ou igual a 8 cm;
d) Possuir largura mínima de 3,8 cm e máxima de 6,5 cm;
e) Possuir afastamento de 4 cm da face das paredes ou guardas de fixação;
f) Ser projetados de forma a poderem ser agarrados, fácil e confortavelmente,
permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão, sem
encontrar quaisquer arestas ou descontinuidades, além de não proporcionar efeitos
ganchos;
g) Para as escadas de escolas, jardins de infância e assemelhados, deve haver
corrimãos nas alturas indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão
principal;
h) Não poderão possuir elementos com arestas vivas;
i) As escadas com mais de 2,4 m de largura devem possuir corrimão intermediário, no
máximo a cada 1,8 m, com exceção de ocupação hospitalar ou similar, quando fizer
uso de macas;
j) As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres ou
outros dispositivos para evitar acidentes.

2.8.5

Dimensionamento de saídas de emergência

Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), as saídas de emergência são dimensionadas em
função da população da edificação, devendo ser determinada em função da natureza da
ocupação da edificação. A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de
pessoas que por elas deva transitar. Para efeito da IN 009 (CBMSC, 2014), a unidade de
passagem é fixada em 55 cm.
As passagens e corredores devem permitir escoamento fácil de todos os ocupantes,
permanecerem desobstruídas e com largura adequada medida na menor parte livre. As folhas
das portas que abrirem no sentido das passagens e corredores não poderão diminuir (durante
sua abertura) a largura mínima permitida, abrindo sempre no sentido do fluxo de saída. A
exigência da abertura das portas no sentido do fluxo de saída, não se aplica a portas internas
de unidades autônomas. A largura das passagens e corredores é calculada através da Equação
02 (IN 009; CBMSC, 2014).
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Equação 2: Cálculo da largura das passagens e corredores das saídas de emergência

𝑁=

𝑃
𝐶𝑎

Onde:
N = número de unidades de passagem;
P = número de pessoas do pavimento de maior lotação;
Ca = capacidade de acesso.

As larguras das saídas de emergência conforme Art. 65 a IN 009 (CBMSC, 2014)
devem ser proporcionais às pessoas que por elas transitarem, com determinação em função do
tipo de ocupação da edificação e possuir largura de no mínimo 1,20 m.
Edificações de reunião de público com concentração de público com área total
construída superior a 100m² e até 400m², deverão possuir no mínimo, duas portas de saída,
sendo que uma delas deverá ter a largura mínima de 2m, e as demais portas complementares
conforme a necessidade do dimensionamento.
Segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), para o cálculo da população de escolas, deve-se
utilizar um de “uma pessoa / 9 m² de área bruta.
A capacidade por unidade de passagem a ser considerada em edificações escolares é
de 100 pessoas para corredores e circulação, 60 pessoas para escadas e rampas e 100 pessoas
para portas (IN 009; CBMSC, 2014).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

O roteiro para desenvolvimento do trabalho prosseguiu da seguinte forma:

3.1

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Foram pesquisadas leis, decretos e normas vigentes referentes a acessibilidade,
patologias construtivas e saídas de emergência.
As informações foram obtidas através de pesquisa na internet e consultas na biblioteca
da UNOESC - Campus II.

3.2

OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS

Obteve-se o croqui do terreno e suas edificações após contato com a gerente de
infraestrutura na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Joaçaba (SDR), a qual repassou
o arquivo em formato pdf.
O croqui apresentado no Apêndice A foi modificado devido incoerências existentes
entre o projeto e a edificação. Para tanto, utilizou-se o software AutoCAD versão 2014 para
redesenhar o projeto.

3.3

VISTORIAS IN LOCO
Foi realizada visita à Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR de Joaçaba com

o objetivo de obter autorização escrita para ter acesso à Escola de Educação Básica Irmã
Wienfrida. A realização do diagnóstico da referida edificação foi permitida pelo Secretário de
Desenvolvimento Regional de Joaçaba, Engenheiro Agrônomo Ricardo Euclides Grando. Um
ofício foi redigido e assinado pela Engenheira Civil Carolina Bittencourt e entregue ao diretor
da escola, Marcelo de Conto, sendo então iniciadas as visitas.
Ao todo foram realizadas 7 visitas ao estabelecimento escolar. Na área externa da
edificação foram verificadas condições do passeio público, das vagas de estacionamento, do
acesso à edificação, considerando as condições de circulação, bem como as escadas e rampa.
Já no espaço interno foram verificadas as características referentes quanto a circulação
interna, portas, janelas e sanitários e mobiliário.
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Durante as vistas também foram apuradas as condições gerais do corpo da edificação,
incluindo patologias e saídas de emergência.

3.3.1

Medição in loco das características da edificação

Para as medições, utilizou-se uma trena a laser DLE 50 Professional e uma trena
métrica com comprimento de 5,00 m para medição de extensões, como larguras de portas,
janelas, corredores, dimensões da escada, corrimãos e guarda-corpos, mobiliários e
equipamentos.
A obtenção da medida do desnível da rampa deu-se de duas formas. A primeira foi
com o auxílio de mangueira de água, transparente, medindo-se a altura da coluna de água com
a trena métrica. Posteriormente, fez-se o uso também da trena a laser e um anteparo de papel
rígido de 50 cm de largura e 1,20 de altura para obtenção do desnível, sendo feita
posteriormente a compensação da altura do laser. Em ambos os casos houve auxílio de um
profissional da construção civil.
Para a medição da inclinação transversal dos pisos das circulações foi utilizado régua
em alumínio com nível de bolha.

3.3.2

Levantamento fotográfico dos pontos analisados na edificação

O registro fotográfico foi realizado com aparelho celular modelo Samsung Galaxy S5
com câmera de 16 megapixel.

3.3.3

Levantamento de informações com usuários da edificação

Durante as visitas foram obtidas informações com pessoas de todas as classes
funcionais usuárias da edificação. Estas pessoas retrataram, através de conversas informais, as
dificuldades enfrentadas quanto à acessibilidade da escola e as condições espaço físico.

3.4

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

Para tabulação dos resultados, utilizou-se o software Excel®, versão 2013.

81

Após a vistoria na edificação, os dados obtidos com o levantamento bibliográfico
foram comparados e feitas as considerações sobre os pontos críticos referente a acessibilidade,
patologias e saídas de emergência.
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4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O texto, as ilustrações, fotografias e tabelas apresentadas no presente Capítulo 4 são de
autoria da acadêmica na realização da presente pesquisa, salvo se identificadas com a
respectiva fonte.
Os resultados serão apresentados na seguinte sequência: acessibilidade, patologias e
saídas de emergência.
O diagnóstico foi elaborado tendo como documento norteador a NBR 9050 (ABNT,
2015). As recomendações e sugestões visam tornar o estabelecimento escolar adequado à
norma de acessibilidade acima citada.
Já o estudo das saídas de emergência baseou-se na IN 009 (CBMSC, 2014).

4.1

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O referente trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida
(Fotografia 1), localizada na Rua Severiano Guerreiro, no centro do município de Catanduvas
– SC, buscando levantar as características de acessibilidade do local, levantamento das
patologias e condição das saídas de emergência.
A escola contempla educação fundamental e média e no estabelecimento funciona
também o Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA), funcionando nos períodos
matutino vespertino e noturno. O fluxo diário de pessoas usuárias da edificação é de 980
estudantes e 55 funcionários.
A escola foi construída no 1969, tendo recebido 4 pinturas de manutenção até hoje. No
ano de 2004 passou por reforma e a construção do ginásio de esportes, não sendo feita
nenhuma interferência de construção civil desde então.
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Fotografia 1: Vista da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas

O estabelecimento escolar ocupa a quadra inteira e é circundado pelas seguintes ruas:
a) Rua Severiano Guerreiro: acesso principal utilizado principalmente por alunos;
b) Rua Almirante Tamandaré: acesso secundário, utilizado na maior parte por pais,
professores e demais funcionários;
c) Rua Sete de Abril: face murada, sem acesso;
d) Rua Felipe Schimidt: utilizada para embarque e desembarque dos passageiros de
ônibus.

A Fotografia 2 permite visualizar a localização da edificação em estudo no
município que a mesma está inserida.

Fotografia 2: Localização da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas

Fonte: Google Maps.

Os espaços verificados foram os dois blocos de salas de aula e administração,
definidos como A e B, além do ginásio e uma quadra de esportes, totalizando uma área de
3648,13 m², representados na Ilustração 47.
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Ilustração 47: Croqui da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas - SC

No bloco identificado como “A” estão localizadas 12 salas de aula, a orientação
pedagógica, sala dos professores, sala de educação física, secretaria do Centro de Educação de
Jovens e Adultos – CEJA, cozinha e sanitários, além de um pátio com mesas e bancos para
serem realizadas as refeições.
No bloco identificado como “B”, estão localizadas a administração da escola,
biblioteca, laboratório de informática e 3 salas de aula.
Na Tabela 3 são apresentadas as áreas obtidas por meio da transcrição dos valores das
cotas presentes no arquivo em formato pdf repassado.
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Tabela 3: Relação de áreas da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas
Descrição
Área verde, circulação e outros
Bloco A
Bloco B
Ginásio de esportes
Quadra de esportes
Total área construída
Terreno

4.2

4.2.1

Área (m²)
4.339,84
1.760,85
380,94
878,33
628,01
3.648,13
7.987,97

ACESSO E CIRCULAÇÃO EXTERNA

Estacionamento

Uma vez que a edificação não possui estacionamento próprio dentro do terreno da
escola, os usuários da mesma utilizam o estacionamento das vias públicas nas proximidades
da edificação. A Fotografia 3 mostra a via frequentemente utilizada para estacionamento de
veículos, a Rua Severiano Guerreiro.

Fotografia 3: Rua Severiano Guerreiro em Catanduvas - SC

A via é pavimentada com calçamento, portanto não é estável e regular, podendo
apresentar trepidação para dispositivos com rodas, o que não é adequado segundo a NBR
9050 (ABNT, 2015).
As vagas de estacionamento comum não são demarcadas. Também não há vaga
sinalizada destinada a deficientes físicos ou visuais ou para pessoas com mobilidade reduzida,
com espaço adicional de 1,20 m de largura. O estacionamento não possui vínculo com rota
acessível, uma vez que não contempla rampa para vencer o desnível entre o estacionamento e
o meio fio da calçada que varia de 10 a 15 cm. Desta forma, todos os quesitos citados
encontram-se em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Verificou-se ainda a ausência de sinalização vertical nos estacionamentos, sendo que
para estar em conformidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015), deve apresentar sinalização
horizontal e vertical e para vagas reservadas, estando a última posicionada em local que não
cause interferência na área de acesso do veículo e na circulação de pedestres.
Das vagas disponíveis para veículos, no mínimo 2 % devem ser destinadas para uso de
deficientes físicos ou visuais, portanto, ao menos 1 vaga deveria estar destinada a este fim,
sendo o mais próximo possível da edificação, não ultrapassando um limite de 50 m, conforme
recomenda a NBR 9050 (ABNT, 2015).
A via que dá acesso ao portão principal da edificação, Rua Almirante Tamandaré,
encontra-se em obras. Após a realização das visitas à edificação, a via recebeu revestimento
asfáltico e aguarda a sinalização vertical e horizontal necessária (Fotografia 4), respeitando a
NBR 9050 (ABNT, 2015), segundo informações da Senhora Gisa Aparecida Giacomin,
prefeita do município.

Fotografia 4: Rua Almirante Tamandaré em Catanduvas após receber camada asfáltica

4.2.1.1 Recomendação de adequação para o estacionamento

Como não há vaga de estacionamento destinada ao uso de pessoas com mobilidade
reduzida e deficientes físicos ou visuais, é necessário que se implante no mínimo 1 vaga,
conforme Art. 25 do Decreto Federal nº 5.296 (2004).
Recomenda-se que esta vaga seja introduzida no estacionamento externo, na parte
mais próxima da edificação, para não ultrapassar o limite de 50 m de distância do acesso da
edificação. Além disso, é necessário prever uma faixa adicional de 1,20 m de largura para
auxiliar em manobras de transferência e locomoção da pessoa com deficiência.
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Recomenda-se a implantação de faixa de pedestres elevada próximo ao acesso
principal de pessoas à edificação, visando garantir maior segurança para os pedestres que ali
transitam.
A sinalização de tal vaga deve ocorrer de forma vertical e horizontal, apresentando o
símbolo internacional de acesso (SIA) pintado sobre a via, e na vertical, a altura inferior da
placa deve estar localizada entre 2,10 m e 2,50 m em relação ao solo.
Deve-se fazer a regularização da superfície do estacionamento, evitando assim causar
trepidação em cadeiras de rodas.
Os estacionamentos apresentam degrau na rota de acesso a edificação, os quais devem
ser cortados de modo que possibilite a implantação de uma rampa com inclinação máxima de
8,33 % e torne a rota acessível.
Pode-se avaliar para que a vaga seja introduzida dentro do terreno da edificação, assim
como vagas comuns. No entanto, deve-se avaliar a topografia do terreno, a distância de acesso
até a edificação e para que não seja implantado em área conflitante com a circulação e o
acesso de pessoas.

4.2.2

Acessos externos ao terreno da edificação

Os acessos externos à edificação são feitos por meio de faixas de passeio.

4.2.2.1 Faixas de passeio e rebaixos

As faixas de passeio na via pública que fazem chegar até a edificação apresentam
características distintas.
As calçadas presentes no entorno da escola (Fotografia 5) possuem largura variando
entre 1,85 m e 2,90 m, não apresentam obstáculos até 2,10 m de altura e sua inclinação
longitudinal acompanha a via, características em conformidade. Naquelas onde há faixa de
serviço, a mesma é superior a 0,70 m e a largura mínima da faixa livre de passeio é respeitada.
As calçadas são feitas com paralelepípedos, sendo antiderrapantes como é o adequado, porém
não apresentam sinalização tátil e visual direcional e de alerta, portanto, neste quesito
encontram-se em desconformidade. A inclinação longitudinal do passeio acompanha a
inclinação da via, estando em conformidade.
Os desníveis dos passeios em relação ao nível da via variam de 10,0 a 15,0 cm, não
havendo rebaixamento da calçada em nenhum local. Existe um único ponto onde há a faixa de
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travessia de pedestres, a qual fica afastada do acesso principal à escola, no qual também não
executou-se o rebaixamento da calçada, havendo um desnível de 10,0 cm em relação ao nível
da via, portanto encontra-se em irregularidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
Fotografia 5: Calçadas no entorno da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
a) Rua Almirante Tamandaré
b) Rua Severiano Guerreiro

c)

Rua Sete de Abril

d) Rua Felipe Schimidt

4.2.2.1.1 Recomendação para adequação dos rebaixos e passeios

No ponto de travessia de pedestre deve ser executado o rebaixamento da calçada de
forma adequada, como o estabelecido pela NBR 9050 (ABNT, 2015), apresentando largura
mínima de 1,50 m e inclinação não superior a 8,33%, além disso, deve deixar largura livre de
1,20 m na faixa de circulação da calçada.
Deve-se seguir com as lajotas de sinalização tátil e visual direcional, ao longo do
passeio, e de alerta, nos desníveis dos rebaixamentos e em frente aos acessos à escola.
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4.2.3

Acesso externo ao portão de acesso principal

O acesso principal da escola é feito pela Rua Almirante Tamandaré, utilizado pela
maior parte dos alunos e está identificado como “acesso principal escola” no croqui do anexo
A.
Partindo da faixa de passeio externa que acompanha a inclinação da via pública, há um
portão para acesso de pessoas ao terreno da escola (Fotografia 6). O portão de acesso é
metálico e possui largura livre de 4,11 m, acima do mínimo, portanto, em conformidade.
A calçada manteve-se sem degraus ou obstáculos apresentando boa acessibilidade,
estando em acordo com as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015).
Fotografia 6: Portão de acesso principal à escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC

4.2.4

Acesso externo ao portão de acesso secundário

O acesso secundário da escola fica localizado na Rua Severiano Guerreiro, está
identificado como “acesso secundário escola”, e é utilizado principalmente por funcionários e
pais. Partindo da faixa de passeio externa que acompanha a inclinação da via pública, há um
portão para acesso de pessoas (Fotografia 7). O portão de acesso é metálico e possui largura
livre de 1,78 m, acima do mínimo, portanto, também em conformidade.
A calçada manteve-se sem degraus ou obstáculos apresentando boa acessibilidade,
estando em acordo com as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Fotografia 7: Portão de acesso secundário à escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC

4.2.5

Acesso externo, dentro do terreno, a entrada principal da edificação

Partindo do portão de acesso da rua, há um pátio, em nível, que dá acesso até a
edificação. No entanto, o piso com revestimento de paralelepípedo possui algumas ondulações
e pode apresentar trepidação para dispositivos com rodas, o que não é adequado por norma.
Porém, são antiderrapantes e sua superfície é firme, estando em conformidade neste quesito.
O acesso à edificação é feito através de um portão metálico com 5,58 cm de largura
livre, estando dentro do limite mínimo exigido pela norma.

4.2.6

Acesso externo, dentro do terreno, a entrada secundária da edificação

O acesso até a secretaria da escola, partindo do portão de acesso secundário, se dá por
uma escada, seguida de uma rampa.

4.2.6.1 Escada
A referida escada está identificada como “Escada 01” no croqui do Apêndice A.
A escada (Fotografia 8) não apresenta dimensões constantes e não há rampa ou
equipamento eletromecânico para suprir o desnível, portanto está irregular com NBR 9050
(ABNT, 2015). A escada apresenta largura livre de 1,60 m e 14 degraus, sendo que os
mesmos não possuem inclinação transversal estando de acordo com a NBR 9050 (ABNT,
2015), que recomenda a largura mínima de 1,20 m para escadas e rotas acessíveis, sendo
ainda que os degraus devem apresentar inclinação transversal não excedendo 2% em escadas
externas.
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O espelho varia entre 0,17 m e 0,19 m, portanto alguns degraus apresentam medidas
irregulares com a NBR 9050 (ABNT, 2015), uma vez que o limite é de 0,18 m. Já a dimensão
do piso dos degraus varia entre 0,29 m e 0,30 m, medidas que respeitam o limite máximo
exigido pela norma citada. A escada não apresenta bocel ou espelho inclinado.
O desnível do terreno é inferior a 3,20 m, portanto não são necessários patamares. No
entanto, a escada possui 5 patamares com dimensão longitudinal de 0,63 m, inferior ao
mínimo de 1,20 m exigido pela NBR 9050 (ABNT, 2015), estando em desconformidade.
A dimensão longitudinal do patamar da escada onde está instalado o portão é de 0,68
m, abaixo do mínimo 1,20 m preconizado por norma, além de sofrer interferência pela área de
varredura do portão, portanto, encontra-se em desconformidade.
A escada dispõe de corrimão irregular junto ao guarda corpo, estando em
desconformidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015), sendo que esta recomenda a instalação de
corrimãos em ambos os lados de rampas e escadas, estando os mesmos localizados a 0,92 m e
a 0,70 m de altura em relação ao piso, devendo ainda apresentar-se de forma continua sem
interrupção nos patamares, prolongando-se 30 cm no patamar sem causar interferência no
transito de pessoas e, possuir as extremidades com acabamento recurvado. A seção dos
corrimãos deve ser circular com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, ou ainda apresentar seção
elíptica, sendo o diâmetro maior de 45 mm e o menor de 30 mm.
Não há guia de balizamento como proposto pela NBR 9050 (ABNT, 2015). Possui
guarda-corpo de perfis metálicos, instalado a uma altura de 0,95 m, não correspondendo com
o mínimo de 1,10 m. O peitoril apresenta seção circular, com diâmetro de 50 mm, o que
impede a colocação de objetos, conforme recomendado por norma. No entanto, o mesmo
apresenta na face interna componentes que facilitam a escalada por crianças, o que é vedado
por norma.
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Fotografia 8: Escada de acesso à entrada secundária da escola

4.2.6.2 Rampa
Esta rampa está identificada como “Rampa 01” no croqui do Apêndice A.
Para acesso à secretaria da escola localizada no Bloco B, há uma rampa (Fotografia 9)
que apresenta 1,80 m de largura, estando acima do mínimo recomendado de 1,50 m pela NBR
9050 (ABNT, 2015).
O desnível da rampa é de 0,59 m e projeção horizontal de 8,20 m, desta forma, sua
inclinação é de 7,2 %, valor dentro do limite para desnível de até 0,80 m (6,25 % < i ≤ 8,33
%).

Fotografia 9: Rampa de acesso à entrada secundária da escola
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A rampa não dispõe de guias de balizamento em suas laterais, apenas guarda-corpo
metálico de barras metálicas quadradas. O guarda-corpo está instalado a uma altura de 0,86 m,
não correspondendo com o mínimo de 1,10 m. O peitoril apresenta seção circular, com
diâmetro de 50 mm, o que impede a colocação de objetos, como é indicado por norma.
A rampa não apresenta os dois corrimãos em alturas diferentes em ambos os lados da
rampa estando em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), que recomenda para rampas
que não possuem paredes laterais a presença de elementos de segurança, como guarda-corpo e
corrimãos, guias de balizamento com altura de no mínimo 0,05 m instalados nos limites da
largura da rampa.
O patamar localizado no fim do lance da rampa apresenta largura maior que a da
rampa, e 2,00 m de comprimento estando de acordo com as recomendações da NBR 9050
(ABNT, 2015) exigindo que patamares localizados no início e término de rampas devem
apresentar no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal.
Após o final da rampa, tem-se a presença de um desnível de 9,4 cm para dar acesso à
secretaria, estando em desconformidade com as recomendações da NBR 9050 (ABNT, 2015)
que recomenda a ausência de obstáculos nas rotas acessíveis.

Acesso do bloco A ao bloco B

4.2.7

O acesso do bloco A ao bloco B é feito através de uma escada.

4.2.7.1 Escadas
As escadas que interligam o bloco A ao bloco B, identificadas como “Escada 02” no
croqui do Apêndice A, não apresentam dimensões constantes. Além disso, não há rampa ou
equipamento eletromecânico para suprir o desnível, portanto está irregular com NBR 9050
(ABNT, 2015). A primeira escada (Fotografia 10a) apresenta 20 degraus e largura livre de
2,35 m, já a segunda (Fotografia 10b) tem 3 degraus e largura de 2,15 m, sendo que seus
degraus não possuem inclinação transversal estando de acordo com a NBR 9050 (ABNT,
2015), que recomenda a largura mínima de 1,20 m para escadas e rotas acessíveis, sendo
ainda que os degraus devem apresentar inclinação transversal não excedendo 1% em escadas
internas.
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A circulação que liga uma escada à outra possuir 1,48 m, respeitando a dimensão de
1,20 m recomendado por norma.
O espelho de ambas varia entre 0,24 m e 0,25 m, portanto todos os degraus apresentam
medidas irregulares (acima de 0,18 m) de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015). O piso
tem dimensões variando entre 0,28 m e 0,29 m, medidas dentro do intervalo recomendado
pela norma citada acima.
É necessária a presença de patamar na primeira escada depois dos 3,20 m de desnível,
com a mesma largura da escada e dimensão longitudinal de 1,20 m, o que não ocorre.
As escadas não dispõem de corrimão acoplado ao guarda corpo em ambos os lados,
estando em desconformidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
Não há guia de balizamento na escada conforme NBR 9050 (ABNT, 2015) preconiza.
As escadas não possuem guarda-corpo de perfis metálicos em toda sua extensão e os
existentes encontram-se danificados. Os guarda-corpos têm altura de 0,91 m, não
correspondendo com o mínimo de 1,10 m. O peitoril apresenta seção circular, com diâmetro
de 60 mm, o que impede a colocação de objetos, como é indicado pela NBR 14718 (ABNT,
2008).
O guarda-corpo da primeira escada apresenta, na sua face interna, componentes que
facilitam a escalada por crianças, o que é vedado pela NBR 14718 (ABNT, 2008). Além
disso, está firmemente fixado, portanto em desconformidade.
Fotografia 10: Escadas de acesso do bloco A ao bloco B da escola em Catanduvas – SC
a)
Primeira escada
b)
Segunda escada
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4.2.8

Acesso do pátio externo ao ginásio e quadra de esportes

O acesso até o ginásio de esportes, partindo do pátio externo, se dá por uma escada.

4.2.8.1 Escada

A escada que dá acesso à quadra e ao ginásio de esportes (Fotografia 11), identificada
como “Escada 03” no croqui do Apêndice A, não apresenta dimensões constantes. Além
disso, não há rampa ou equipamento eletromecânico para suprir o desnível, portanto em
desconformidade.
A escada apresenta 19 degraus e largura livre de 2,49 m, sendo que seus degraus não
possuem inclinação transversal estando de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), que
recomenda a largura mínima de 1,20 m para escadas e rotas acessíveis, sendo ainda que os
degraus devem apresentar inclinação transversal não excedendo 1% em escadas internas.
O espelho varia entre 0,14 m e 0,15 m, sendo que o último degrau tem 0,23 m,
portanto todos os degraus apresentam medidas irregulares (abaixo de 0,16 m e acima de 0,18
m) de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015). O piso tem dimensões variando entre 0,30 m e
0,32 m, medidas dentro do intervalo recomendado pela norma citada acima. Sendo o desnível
do terreno superior a 3,2 m, seria necessária a presença de patamar, o que não ocorre.
A escada não dispõe de corrimão acoplado ao guarda corpo em ambos os lados da
escada, estando em desconformidade, sendo que a norma recomenda a instalação de
corrimãos nos dois lados de rampas e escadas, estando os mesmos localizados a 0,92 m e a
0,70 m de altura em relação ao piso, prolongando-se 30 cm e, possuir as extremidades com
acabamento recurvado.
Não há guia de balizamento como proposto pela NBR 9050 (ABNT, 2015). Possui
guarda-corpo de perfis metálicos em somente um dos lados, instalado a uma altura de 0,97 m,
não correspondendo com o mínimo de 1,10 m. O peitoril apresenta seção circular, com
diâmetro de 60 mm, o que impede a colocação de objetos, como é indicado pela norma. O
guarda-corpo apresenta, na sua face interna, componentes que facilitam a escalada por
crianças, o que é vedado pela NBR 14718 (ABNT, 2008). Além disso, não encontra-se
firmemente fixado, portanto em desconformidade.
Uma vez que a largura da escada é superior a 2,40 m, a mesma deveria apresentar um
corrimão intermediário de modo a garantir uma faixa de circulação com largura mínima de
1,20 m, o que não ocorre, estando em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Fotografia 11: Escada de acesso à quadra e ao ginásio de esportes da escola

4.2.9

Corredores externos

No bloco A, a área de circulação é composta por um pátio coberto e outro aberto e
cinco corredores (Fotografia 12).

Fotografia 12: Área de circulação do bloco A da escola

O corredor identificado como “Corredor 01” no croqui do Apêndice A, apresenta
extensão de 46,50 m e largura de 1,61 m, no entanto, há assentos em concreto dispostos ao
longo do corredor (Fotografia 13a), reduzindo para uma largura livre de 1,16 m, estando
abaixo do mínimo tanto para edificações públicas, como em função de sua extensão
recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
O corredor do lado oposto ao citado (Fotografia 13b), que tem identificação “Corredor
02” no croqui do Apêndice A, também tem extensão de 46,50 m e largura de 2,17 m. Assim
como no corredor citado anteriormente, este apresenta bancos de concreto em sua extensão,
reduzindo sua largura livre para 1,69 m, dimensão que respeita o mínimo (1,50 m) exigido por
norma.
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O corredor próximo a sala dos professores (Fotografia 13c), identificado como
“Corredor 03”, tem extensão de 11,80 m e largura útil de 1,30 m, medida inadequada segundo
a norma.
Quanto ao corredor que dá acesso ao banheiro masculino (Fotografia 13d),
identificado como “Corredor 04”, possui 1,59 m de largura e uma extensão de 4,60 m, estando
em conformidade.
O corredor identificado como “Corredor 05”, apresenta extensão de 50,30 m e 1,20 m
de largura livre (Fotografia 13e), portanto, de acordo com o solicitado.
O corredor localizado atrás do banheiro feminino, identificado como “Corredor 06” no
croqui do Apêndice A, possui 16,00 m de extensão e largura de 1,09 m (Fotografia 13f),
estando em desacordo com dimensão mínima recomendada por norma.
Fotografia 13: Corredores da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
a) Corredor 01
b)
Corredor 02
c)
Corredor 03

d)

Corredor 04

e)

Corredor 05

f)

Corredor 06
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No bloco B área de circulação é composta por um único corredor (Fotografia 14). Este
tem identificação “Corredor 07” no croqui do Apêndice A e possui 43,70 m de comprimento e
1,77 m de largura. Observa-se que bancos de concretos estão dispostos ao longo do corredor,
reduzindo a largura livre para 1,40 m. Portanto, a largura apresenta-se inadequada em função
da extensão do corredor e de ser uma edificação pública. O mesmo apresenta uma mureta de
0,54 m de altura instalada no lado que possui desnível com o terreno, e não possui parapeito
instalado a uma altura de 1,10 m, estando em desconformidade.
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Fotografia 14: Corredor 07 da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC

O revestimento do piso de todos os corredores é de cerâmica antiderrapante e necessita
de manutenção. Em alguns locais possui irregularidades, como a falta de peças, podendo
causar trepidação para dispositivos com rodas, o que não é adequado por norma pela NBR
9050 (ABNT, 2015).

4.2.10

Calçadas de circulação externa

De acordo com o croqui do Anexo A, existem várias calçadas na circulação externa
que interligam os vários pontos da edificação.
A calçada identificada como “Calçada 01” no croqui do Apêndice A, que dá acesso ao
ginásio e à quadra de esportes (Fotografia 15a), apresenta piso com revestimento em
paralelepípedo sextavado e possui irregularidades, como a falta de peças e ondulações,
podendo apresentar trepidação para dispositivos com rodas, o que não é adequado por norma.
Porém, são antiderrapantes e sua superfície é firme, estando em conformidade neste quesito
com a NBR 9050 (ABNT, 20150). A calçada possui largura de 1,96 m, estando de acordo
com dimensão mínima. Há um desnível da calçada em relação ao terreno de até 0,65 m ao
longo da sua extensão e não há guarda corpo instalado a 1,10 m de altura para proteção contra
queda de pessoas e objetos conforme a norma recomenda.
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Fotografia 15: Calçadas 1 e 2 da escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
a) Calçada 01
b) Calçada 02

A calçada que dá acesso à quadra de esportes (Fotografia 15b) e a que leva até o
ginásio (Fotografia 16a), identificadas como “Calçada 02” e “Calçada 03”, possuem,
respectivamente, 2,94 m e 1,45 m, e são executadas em concreto e são antiderrapantes.
Ambos os quesitos estão de em conformidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
As calçadas no entorno do ginásio de esportes, identificadas como “Calçada 04”
(Fotografia 16bErro! Fonte de referência não encontrada.), “Calçada 05” (Fotografia 16c),
“Calçada 06” (Fotografia 16d) e “CALÇADA 07” (Fotografia 16e) no croqui do Anexo A,
tem revestimento em concreto, sendo antiderrapantes e firmes, conforme a norma preconiza.
Quanto à faixa livre de passagem, as mesmas possuem largura de 1,02 m, 1,04 m, 0,72 m e
0,97 m, chegando a 0,68 m em determinado ponto, portanto, todas em desacordo com a NBR
9050 (ABNT, 2015).
A calçada que dá acesso à horta da escola (Fotografia 16f), identificada como
“Calçada 08” e localizada no bloco B, apresenta piso em cerâmica antiderrapante, estando de
acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015). A calçada possui largura de 1,05 m, estando em
desacordo com dimensão mínima recomendada por norma.
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Fotografia 16: Calçadas 3 a 8 da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
a)
Calçada 03
b)
Calçada 04
c)
Calçada 05

d) Calçada 06

e)

Calçada 07

f)

Calçada 08

A inclinação transversal das calçadas externas é inferior a 3%, limite máximo pela
NBR 9050 (ABNT, 2015).
Somente a calçada identificada como “Calçada 01” no croqui do Anexo A possui um
obstáculo permanente que dificulta a circulação, no entanto, a largura mínima da faixa livre
de passeio é ainda preservada, estando em acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).

102

4.2.11

Degraus isolados

A edificação apresenta diversos desníveis na forma de degraus isolados na sua
circulação, situação irregular de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), a qual recomenda
evitar desníveis de qualquer natureza em rotas de acesso. Na Tabela 4 é possível visualizar os
desníveis superiores a 20 mm, que estão identificados no croqui do Anexo A.
Tabela 4: Relação de degraus isolados na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
Degrau
1
2
3
4
4
6
7
Altura espelho (mm)

60

120

140

140

65

90

240

As soleiras das portas do bloco A possuem desníveis que variam de 5,5 cm a 12 cm no
“CORREDOR 01”, e de 10 a 14 cm no “CORREDOR 02”. Nas demais portas este valor varia
de 2 a 6 cm.
As soleiras das portas do bloco B apresentam desníveis que variam de 7,0 cm a 8,0
cm, com exceção da sala de informática e da biblioteca que possuem desnível de 35,0 cm.
Nenhum dos degraus apresentados possui rampa associada para vencer o desnível,
situação irregular segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.2.12

Sinalização da circulação externa no terreno da edificação

As escadas, a rampa e demais calçadas, não apresentam sinalização tátil e/ou visual de
alerta e direcional implantada no piso, conforme recomenda a NBR 9050 (ABNT, 2015),
sendo nos inícios e términos de escadas e rampas, bem como em patamares e degraus das
escadas, além das outras áreas de circulação.
Nos corredores da edificação, não há sinalização tátil e visual aplicada ao piso, tanto
direcional para orientar o fluxo, quanto de alerta, para indicar situações adversas, como é
recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
As escadas não apresentam sinalização adequada conforme NBR 9050 (ABNT, 2015),
sendo esta, presente nos pisos e espelhos, em coloração contrastante com o piso adjacente,
fotoiluminescente ou retroiluninada, com aplicação em suas bordas laterais ou nas projeções
dos corrimãos (no mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura).
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Não há sinalização de pavimento instalada na parede (visual e/ou tátil) nem na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimão (tátil), como indicado pela NBR 9050
(ABNT, 2015).

4.2.13

Recomendações gerais para adequação da circulação externa

A Tabela 5 apresenta os itens a adequar nos acessos de circulação externa:
Tabela 5: Itens a adequar na circulação externa da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas –
SC
Escada/
Acesso
Rampa
Corrimão G.corpo/Guia Baliz. Sinalização Piso
Degrau isolado
Principal a edificação
X
X
X
Secundário à edificação
X
X
X
X
X
X
Ao ginásio de esportes
X
X
X
X
X
Corredores e calçadas
X
X
X
X

De forma geral, nota-se que toda a circulação externa é formada por desníveis na
forma de escadas, degraus isolados e uma rampa. Para tanto, deve-se fazer um estudo mais
apurado de cada situação, visando vencer os degraus isolados e os desníveis, podendo ser,
preferencialmente, por meio rampas, ou então equipamento eletromecânico.
Uma vez que há espaço disponível em todos os desníveis, sugere-se a implantação de
rampas para tornar as ligações entre os blocos, ginásio e via pública acessíveis. Os locais
propostos para execução das rampas estão apontados no croqui do Apêndice A. Uma vez que
há vegetação nesses locais, deve-se solicitar autorização para supressão das mesmas ao órgão
ambiental competente.
Nas áreas de circulação, os desníveis devem ser vencidos por rampas e estes devem
possuir largura mínima de 1,20 m e respeitar as inclinações máximas e todos os quesitos
recomendados pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
As soleiras das portas ou vãos de passagem que apresentem desníveis de até no
máximo um degrau, devem ter sua extensão substituída por rampa com largura mínima de
0,90 m e com inclinação em função do desnível apresentado.
Nos casos onde o piso apresente irregularidade com referência a trepidação para
dispositivos com rodas, este deve ser substituído por piso que não cause tal desconformidade.
É necessário que se aplique sinalização tátil e visual nos pisos, podendo ser de PVC ou
de borracha, com coloração contrastante com o piso. Deve-se aplicar sinalização direcional
para orientar o fluxo de pessoas indicando os caminhos preferenciais de circulação. A
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sinalização de alerta deve ser aplicada para indicar desníveis e situações de risco, como no
início e final das rampas e degraus, locais onde haja opção de percurso e orientações de
posicionamento, como calçadas e corredores.

4.2.13.1

Recomendação para adequação das escadas

A Tabela 6 indica as escadas de circulação externas e quais os itens devem ser
adequados:
Tabela 6: Escadas a adequar na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
G.corpo/
Escada
Largura Piso Espelho
Corrimão
Sinalização
Guia baliz.
1
X
X
X
X
2
X
X
X
X
3
X
X
X
X

Patamar
X
X
X

Nenhuma das escadas externas apresenta problemas em relação as dimensões do piso e
largura, porém quanto ao espelho, apresentam dimensões não permitidas. Nestes casos, podese realizar preenchimento ou remoção de material para que fiquem com altura constante entre
16 e 18 cm. Na impossibilidade de adequar as atuais escadas, deve-se demoli-la retirar os
entulhos e então refazer a escada seguindo totalmente as recomendações normativas.
Os corrimãos devem ser instalados em todas as escadas. São colocados nos dois lados
da escada, apresentando altura de 0,70 m e 0,92 m a partir do piso acabado até sua face
superior. O acabamento nas extremidades deve ser recurvado, prolongando-se 0,30 m
horizontalmente. Os corrimãos não devem ser interrompidos nos patamares e devem
apresentar seção circular ou elíptica, com dimensões entre 3,00 cm e 4,50 cm. No caso da
escada que leva até o ginásio de esportes, deve-se instalar um corrimão intermediário de modo
a garantir uma faixa de circulação com largura mínima de 1,20.
Os guarda-corpos existentes, uma vez que estão irregulares, devem ser removidos e
substituídos. O material pode ser de chapas de vidro ou metálicas, de perfis metálicos ou de
PVC. Devem apresentar um peitoril, cuja superfície superior da seção transversal não seja
plana horizontal e não pode conter componentes que facilitem a escalada por crianças. Devem
ser instalados a uma altura mínima de 1,10 m, medida considerada entre o piso acabado e a
parte superior do peitoril. Se forem do tipo gradil, a distância entre perfis não deve ser
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superior a 0,11 m. Devem ser dispostas guias de balizamento com altura mínima de 5,00 cm,
podendo ser de alvenaria ou outro material alternativo.
Para todas as escadas, é necessário que se aplique a sinalização indicativa do
pavimento na parede, de preferência de forma tátil e visual, sendo uma placa em acrílico ou
inox, contendo caracteres em Braille, instalada a uma altura de 1,20 m a partir do piso
acabado. Também deve conter sinalização tátil, com caracteres em Braille, na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimão, juntamente com um anel de textura,
podendo ser plástico ou de borracha, aplicado no início e final do corrimão.
Deve-se aplicar sinalização de alerta no início e final de cada escada, bem como em
seus patamares, podendo ser de PVC ou borracha flexível.
Os degraus de todas as escadas devem ser sinalizados em seus pisos e espelhos, com
uma faixa fotoiluminescente ou retroiluminada, de cor diferenciada do piso, apresentando
largura de 3,00 cm, e com no mínimo 7,00 de comprimento nas bordas laterais da escada.

4.2.13.2

Recomendação para adequação da rampa

Deve-se executar guia de balizamento com dimensão de no mínimo 5,00 cm, ou
implantar guarda-corpo, com peitoril de no mínimo 1,10 m de altura, sendo a superfície
superior de seção transversal não plana horizontal, seguindo as recomendações impostas pela
NBR 14718 (ABNT, 2008, p. 3).
Deve-se implantar corrimãos adequados, e os já existentes devem ser substituídos. O
corrimão deve apresentar alturas de 0,70 m e 0,92 m. A seção deve ser circular ou elíptica,
com dimensões entre 3,00 cm e 4,50 cm.
É necessário que se aplique sinalização de alerta no início e final de rampa, podendo
ser de PVC ou borracha flexível.

4.2.13.3

Recomendação para adequação dos corredores

A Tabela 7 indica as adequações para corredores:
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Tabela 7: Corredores a serem adequados na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
Corredor
Largura
Revestimento do Piso
Sinalização
1 – Bloco A

X

2 – Bloco A
3 – Bloco A

X
X

X

X

4 – Bloco A

X

5 – Bloco A

X

6 – Bloco A

X

X

7 – Bloco B

X

X

No Bloco A, os corredores 1, 3 e 6, precisam de adequação da largura para se
tornarem acessíveis. No corredor 1 basta a demolição dos bancos de concreto para que o
mesmo obtenha a largura mínima exigida por norma. Já o corredor 3, o alargamento da
calçada é dificultado devido a presença de pilares. Deve-se estudar a possibilidade da largura
de 1,30 m ser considerada pois não apresenta parede em um dos lados, somente pilares com
espaçamento superior a 1,50 m, seguido de um pátio não coberto. Quanto ao corredor 6,
recomenda-se a demolição da mureta existente em um dos lados, utilizada para conter a
camada de solo em que um antigo parque de diversões estava instalado, hoje não mais
existente.
No Bloco B, a demolição dos assentos de concreto também garante a largura mínima
de 1,50 m. Neste corredor, é necessária a instalação de parapeito a uma altura mínima de 1,10
m, medida considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril.
Em ambos os casos onde foi feita a remoção dos bancos de concreto deve ser feito o
assentamento de peças cerâmicas antiderrapantes no piso.

4.2.13.4

Recomendação para adequação das calçadas

Na calçada 01, localizada no bloco A, deve-se proceder com a instalação de parapeito
a uma altura mínima de 1,10 m, devido ao desnível existente em relação ao terreno.
Quanto às calçadas ao entorno do ginásio de esportes, recomenda-se alargamento das
mesmas de modo que apresentem 1,20 m de largura útil, uma vez que há espaço disponível ao
lado das mesmas. Deve-se proceder da mesma forma na calçada 08 do bloco B.
É necessário que se implante sinalização tátil e visual no piso de todas as calçadas,
podendo ser de PVC ou de borracha, com coloração contrastante com a do piso. Deve-se
aplicar a sinalização direcional como forma de orientar o fluxo, e a sinalização de alerta nos
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casos de mudança de direção ou opção de percurso, indicação de início e término de degraus e
rampas, bem como desníveis e equipamentos.

4.3

4.3.1

CIRCULAÇÃO INTERNA

Pisos

Os sanitários e as áreas de circulação, em sua grande maioria, são revestidas com
cerâmica antiderrapante. Também há revestimento de parquet (tacos de madeira) em alguns
ambientes e em todas as salas de aula. O parquet apresenta irregularidades, pois há algumas
peças faltantes e soltas, estando em irregularidade. No entanto, os revestimentos são estáveis e
não trepidantes para dispositivos com roda, conforme indicado pela NBR 9050 (ABNT, 2015,
p. 53).
O piso na circulação da área administrativa, que faz parte da rota de acesso, não é
revestido com cerâmica antiderrapante.

4.3.1.1 Recomendação para adequação dos pisos

Recomenda-se que o revestimento do piso da circulação da área administrativa seja
removido e substituído por cerâmicas antiderrapantes. Além disso, as irregularidades no
parquet devem ser corrigidas com reposição das peças faltantes e fixação das soltas.

4.3.2

Corredor interno

O único corredor interno, localizado na área administrativa da escola, possui 1,69 m de
largura. No entanto, essa dimensão é reduzida para 1,06 m devido a presença de mobiliário,
chegando em um ponto crítico a 0,57 m. Essa situação encontra-se irregular de acordo com a
NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.3.2.1 Recomendação para adequação dos corredores

O corredor interno precisa de adequação da largura para se tornar acessível. Sugere-se
a remoção do mobiliário existente para que o mesmo obtenha a largura mínima exigida por
norma.
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4.3.3

Portas

De modo abrangente, das 50 portas abrangendo acessos, salas de aula, e salas de
apoio, somente 2 atenderam as dimensões livres mínimas de largura e altura, portanto 96 %
das portas estão em irregularidade neste quesito.
As portas de acesso interno presentes na edificação são de madeira, de coloração
diferente da pintura da parede, como é recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
Nenhuma das portas apresenta revestimento, com altura de 0,40 m, resistente a
impactos como sugerido na NBR 9050 (ABNT, 2015).
Além disso, 32 portas possuem maçanetas do tipo alavanca (Fotografia 17a), não se
constatando irregularidades quanto sua altura de instalação, sendo entre 0,80 m e 1,10 m,
como solicitado pela NBR 9050 (ABNT, 2015). Notou-se que o comprimento das maçanetas
é de 90 mm e não de 100 mm como indicado, mas apresentam acabamentos sem arestas,
estando distanciadas 45 mm da porta, cumprindo com o mínimo de 40 mm. A largura da
maçaneta é de 15 mm e permite a condição de abertura com um único movimento. No
entanto, 11 portas possuem maçanetas tipo globo (Fotografia 17), que exigem firmeza e
torção do pulso para seu acionamento, estando em desconformidade.
Fotografia 17: Maçaneta em portas da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
a) Maçaneta tipo alavanca
b) Maçaneta tipo globo
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No bloco A, constatou-se que as portas não apresentavam as dimensões mínimas
recomendadas pela NBR 9050 (ABNT, 2015), sendo de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura,
sendo estas as medidas do vão livre. Medindo-se o vão livre, as portas de madeira
apresentaram largura variando de 0,58 a 0,76 m, e altura de 1,97 a 2,07, com exceção das
portas de sala da supervisão e a que dá acesso à secretaria do Centro de Educação de Jovens e
Adultos, que respeitaram a altura mínima de 2,10 m.
No bloco B, as portas de vidro e duas folhas apresentaram as seguintes condições:

a) Porta frontal de acesso à secretaria (Fotografia 18a): porta de abrir, com duas
folhas. Com apenas uma das folhas abertas, apresenta 0,65 m de largura livre e
altura de 2,42 m. Com as duas folhas abertas, o vão livre é de 1,30 m. Porém,
como é estabelecido pela NBR 9050 (ABNT, 2015), ao menos uma das folhas
devem apresentar 0,80 m de largura, fato que não ocorre no caso. Quanto a
sinalização, apresenta uma faixa contínua de 147 mm, acima no mínimo
estabelecido de 50 mm. A altura de instalação da faixa está a 1,20 cm acima do
piso acabado, fora da faixa recomendada entre 0,90 m e 1,00 m. Não estão
presentes as demais faixas recomendadas, com cores diferentes, uma instalada
entre 1,30 m e 1,40 m, a outra entre 0,10 m e 0,30 m, além da faixa emoldurando a
porta. O puxador vertical 0,43 m e está localizado a uma altura de 1,02 m acima do
piso acabado, portanto dentro dos limites recomendados. Além disso, respeita os
diâmetros e o afastamento mínimo da porta.

b) Porta de acesso da área administrativa aos demais blocos (Fotografia 18b): porta de
correr com trilhos instalados na parte superior, estando de acordo com o
recomendado. A largura do vão totalmente aberto é de 0,72 m, estando em
desacordo com o exposto, e a altura se mostra regular com 2,43 m, estando acima
do recomendado. Apresenta faixa contínua de sinalização, com 147 mm de
espessura. A faixa encontra-se a uma altura de 1,18 m acima do piso acabado,
portanto, fora da faixa recomendada de 0,90 m a 1,00 m. Também não estão
instaladas as faixas complementares de coloração diferenciada. O puxador está
localizado a uma altura de 1,04 m acima do piso acabado, respeitando os limites
preconizados.
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c) Porta de acesso à direção (Fotografia 18c): porta de vidro, com 0,80 m de largura do
vão totalmente aberto e 2,10 m de altura, estando de acordo com a norma. A porta
não tem identificação com sinalização visual de forma contínua para permitir a
identificação visual com facilidade. O puxador vertical está instalado a uma altura
de 1,02 m acima do piso acabado, portanto dentro dos limites recomendados, assim
como nos quesitos de diâmetro e afastamento da porta. No entanto apresenta 0,20 m
de comprimento, medida abaixo do mínimo recomendado (0,30 m).

Fotografia 18: Portas de vidro da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida – SC
a) Porta frontal de acesso à secretaria

b) Porta de acesso da área administrativa
aos demais blocos

c) Porta de vidro de acesso à direção
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No bloco B, a grande maioria das portas de madeira apresentam altura de 2,10 m,
respeitando o mínimo exigido por norma, exceto as 4 portas da área administrativa, as quais a
altura varia de 2,06 m a 2,08 m. A largura das portas de madeira oscila de 0,66 a 0,78 m, não
cumprindo com o necessário.
No ginásio, há dois locais de acesso (Fotografia 19). Ambos estão sem porta, sendo
que a abertura é de 1,98 m de largura livre e 2,07 m de altura, estando a última dimensão
abaixo do mínimo (2,10 m) recomendado por norma. Já o outro acesso possui porta com
largura livre de 1,97 m, apresentando o mínimo de 1,00 m requerido para ambientes
esportivos (NBR 9050; ABNT, 2015) e respeita a altura mínima, sendo 2,10 m.

Fotografia 19: Vão de acesso ao ginásio

4.3.3.1 Sinalização das portas e acessos

As portas de madeira são identificadas com placas 22,00 cm de largura por 20,00 cm
de altura, constituindo a sinalização visual (Fotografia 20). Essas placas estão instaladas nas
portas a uma altura que varia de 1,67 m a 1,80 m, sendo de fácil legibilidade. Porém, esta
sinalização visual não está associada a nenhum tipo de sinalização sonora ou tátil, instalada na
parede adjacente, como é indicado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Fotografia 20: Sinalização das portas

4.3.3.2 Recomendação para adequação das portas

Para adequação das portas que não apresentam as medidas livres mínimas solicitadas,
recomenda-se que as mesmas sejam retiradas, realizando o corte da alvenaria e
reposicionando ou substituindo por uma porta com as dimensões adequadas.
Sugere-se também que se aplique revestimento de borracha a uma altura de 0,40 m em
todas as portas de madeira, que seja capaz de absorver os impactos aos quais possa estar
exposta.
Para as portas de vidro de correr, recomenda-se que sejam reimplantadas as faixas de
sinalização de acordo com as alturas solicitadas (entre 0,90 m e 1,00 m), além de aplicar as
faixas complementares, sendo uma a altura entre 1,30 m e 1,40 m, e a outra a altura entre 0,10
m e 0,30 m. Além disso, as que não possuem puxador ou maçaneta eficiente, deve-se instalar
um puxador entre 0,80 m e 1,10 m a partir do piso acabado, possuindo diâmetro entre 25 mm
e 45 mm com no mínimo 0,30 m de comprimento.
As placas de sinalização das portas devem estar associadas a identificação tátil
instalada na parede adjacente, a altura entre 1,20 m e 1,60 m.
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4.3.4

Janelas

As janelas nas salas de aula (Fotografia 21) tanto do bloco A como do bloco B,
apresentam dimensão de 1,28 m de largura e 1,68 m de altura, com o peitoril de 1,05 m. O
comando encontra-se a uma altura de 1,62 m, estando fora do limite estabelecido pela NBR
9050 (ABNT, 2015) de no máximo 1,20 m.
No segundo pavimento, as salas de aula possuem janelas de mesma dimensão das do
primeiro pavimento, porém, com peitoril de 1,15 m. A altura de comando está disposta a 1,72
m a partir do piso, também fora do máximo permitido.

Fotografia 21: Janela das salas de aula

4.3.4.1 Recomendação para adequação das janelas

Sugere-se que se altere o comando ou reposicionando-o a janela de modo que o
comando fique a uma altura entre 0,60 m e 1,20 m.

4.4

SANITÁRIOS E BANHEIROS

No Bloco A da edificação, existem quatro sanitários, sendo um feminino e o outro
masculino para o público em geral, um localizado dentro da sala dos professores e outro no
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interior da sala de orientação pedagógica. Isso atende ao mínimo de sanitários para o
pavimento de uma edificação existente, porém nenhum deles é acessível conforme recomenda
a NBR 9050 (ABNT, 2015). Em alguns pontos da escola, há mais de 50 m de distância para
chegar até o sanitário, neste quesito, a situação encontra-se em desconformidade.
No Bloco B da edificação, há somente um banheiro não acessível localizado dentro da
área administrativa da escola, porém como não há rota acessível que ligue o bloco B, além de
ultrapassar os 50 m, a situação encontra-se em desconformidade.
No ginásio de esportes não há presença de sanitários, situação em desconformidade
com o número mínimo de sanitários por pavimento.

4.4.1

Sanitário de professores no bloco A

No bloco A, há um sanitário destinado ao uso dos professores, porém não pode ser
considerado acessível.
Sua porta possui vão livre de 0,58 m, estando abaixo do recomendado de 0,80 m,
abrindo para o lado interno, e, portanto com a área de varredura interferindo na circulação.
Não há puxador horizontal no lado oposto ao da abertura da porta, como deveria
haver, sendo instalado a 0,90 m do piso e com 0,40 m de comprimento.
O ambiente possui dimensão de 1,56 m de largura. Como a porta abre para o lado
interno, não há medida suficiente (diâmetro de 1,50 m) para giro de 360°, não é acessível.
Não há instalação de barras de apoio para a bacia sanitária e para o lavatório,
contrariando o recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
O piso é antiderrapante e não apresentar desníveis junto à entrada ou soleira, no
entanto, tem ralo posicionado dentro da área de manobra, o que não é recomendado por
norma.

4.4.1.1 Bacia sanitária do sanitário dos professores no bloco A

A bacia sanitária (Fotografia 22) apresenta altura de 0,48 m com o assento a partir do
piso acabado, estando fora dos 0,46 m estabelecidos pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
A medida de circulação disponível, desconsiderando a dimensão da bacia sanitária e
da área de varredura da porta é de 0,96 m por 1,40 m, garantindo apenas aproximação
perpendicular à bacia sanitária para um M.R, e não diagonal e lateral como também é
indicado, portanto, está em irregularidade.
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Fotografia 22: Bacia sanitária do sanitário de professores no bloco A

4.4.1.2 Lavatório do sanitário dos professores no bloco A

O lavatório é com gabinete (Fotografia 23), não sendo recomendado pela NBR 9050
(ABNT, 2015), e a área de varredura da porta interfere diretamente sobre a área de
aproximação do lavatório, não garantindo a aproximação do P.C.R.
A altura da cuba é de 0,84 m em relação ao piso acabado, estando fora do limite
máximo de 0,80 m. A altura livre inferior é de 0,68 m, não estando em conformidade com o
mínimo de 0,73 m. A distância entre a extremidade frontal do lavatório e a torneira é de 0,38
m, estando adequado com o máximo de 0,50 m. Apresenta 0,12 m da extremidade frontal da
cuba até a face frontal do gabinete do lavatório, medida em conformidade.
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Fotografia 23: Lavatório do sanitário de professores no bloco A

4.4.2

Sanitário de funcionários no bloco A

No bloco A, há outro sanitário localizado dentro da sala de supervisão pedagógica,
destinado ao uso dos professores e outros funcionários, e, também, não é possível considerálo acessível.
Sua porta possui vão livre de 0,59 m, estando abaixo do recomendado de 0,80 m,
abrindo para o lado interno, e, portanto com a área de varredura interferindo na circulação
para aproximação do lavatório.
Não há puxador horizontal no lado oposto ao da abertura da porta, como é
recomendado, sendo instalado a 0,90 m do piso e com 0,40 m de comprimento.
O ambiente possui dimensão de 1,45 m de largura sendo que a porta abre para o lado
interno, portanto não há medida suficiente (diâmetro de 1,50 m) para giro de 360°, não
podendo considerar o sanitário acessível.
Não há instalação de barras de apoio para a bacia sanitária e para o lavatório,
contrariando o recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
O piso é antiderrapante e não apresentar desníveis junto à entrada ou soleira e o ralo
não está posicionado dentro da área de manobra, conforme recomendado por norma.
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4.4.2.1 Bacia sanitária do sanitário de funcionários no bloco A

A medida de circulação disponível, desconsiderando a dimensão da bacia sanitária,
dos armários ali dispostos e da área de varredura da porta é de 0,65 m por 0,96 m, o que não
garante a aproximação à P.C.R.
A bacia sanitária (Fotografia 24) apresenta altura de 0,48 m com o assento a partir do
piso acabado, estando fora dos 0,46 m estabelecidos pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

Fotografia 24: Bacia sanitária do sanitário de funcionários no bloco A

4.4.2.2 Lavatório do sanitário de funcionários no bloco A

O lavatório apresenta coluna (Fotografia 25), não sendo recomendado pela NBR 9050
(ABNT, 2015). A área de varredura das portas de acesso e do boxe sanitário interferem
diretamente sobre a área de aproximação do lavatório, não garantindo a aproximação.
A altura da cuba é de 0,84 m em relação ao piso acabado, estando fora do limite
máximo de 0,80 m. A altura livre inferior é de 0,68 m, não estando em conformidade com o
mínimo de 0,73 m. A distância entre a extremidade frontal do lavatório e a torneira é de 0,38
m, estando adequado com o máximo de 0,50 m. Apresenta 0,12 m da extremidade frontal da
cuba até a extremidade frontal da coluna do lavatório, medida em conformidade.
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Fotografia 25: Lavatório do sanitário de funcionários no bloco A

4.4.3

Sanitário coletivo feminino no bloco A

No bloco A, o sanitário coletivo feminino (Fotografia 26) apresenta seis boxes
comuns, sendo um deles de chuveiro, e nenhum deles é acessível. A porta de acesso ao
ambiente apresenta 0,75 m de largura livre, estando em desconformidade.
O piso é antiderrapante, no entanto apresenta desnível junto à entrada. O ralo não está
posicionado dentro da área de manobra, conforme recomendado por norma.

Fotografia 26: Sanitário coletivo feminino no bloco A.
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4.4.3.1 Boxes comuns do sanitário coletivo feminino

A porta destes boxes apresenta 0,58 m de vão livre, sendo inferior ao permissível de
0,60 m para edificações existentes e o ideal de 0,80 m, portanto, encontra-se em
desconformidade. A porta abre para o lado interno, indo contra o recomendado pela norma.
Não há puxador horizontal no lado oposto ao da abertura da porta, como é
recomendado, sendo instalado a 0,90 m do piso e com 0,40 m de comprimento.
Os boxes possuem dimensão de 1,05 m de largura e 1,35 m de comprimento. A
distância entre a extremidade da bacia sanitária e a parede é de 0,84 m, porém, como a porta
abre para o lado interno, a área de varredura interfere na área livre, não se obtendo a distância
livre mínima de 0,60 m que é recomendado em NBR 9050 (ABNT, 2015).
Não existe boxe comum com instalação de barras de apoio em “L” como recomendado
pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.4.3.2 Barras de apoio do sanitário coletivo feminino

Nenhum dos boxes possui barras de apoio instaladas, estando irregular conforme a
NBR 9050 (ABNT, 2015), pois recomenda-se ao menos um boxe para uso de pessoas com
redução de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção, não substituindo o
boxe sanitário acessível.
4.4.3.3 Bacias sanitárias do sanitário coletivo feminino

As bacias sanitárias (Fotografia 27) estão instaladas a uma altura de 0,39 m a partir do
piso acabado sem o assento, estando acima do limite de 0,36 m estabelecido para bacias
infantis, e abaixo de 0,43 m para bacias adultas, em desacordo com a NBR 9050 (ABNT,
2015). Em ao menos um boxe deveria ser instalada uma bacia infantil para uso de pessoas
com baixa estatura e/ou criança.
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Fotografia 27: Bacia sanitária do banheiro coletivo feminino

4.4.3.4 Lavatórios do sanitário coletivo feminino

Os lavatórios estão dispostos em bancada com gabinete (Fotografia 28) e não
apresentam distância adequada para pessoas em cadeira de rodas (M.R.), somente para pessoa
com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m), pois apresenta uma distância de 0,92 m da
extremidade frontal da bancada até a parede.
Não estão presentes barras de apoio nas extremidades do conjunto de lavatórios como
indica a NBR 9050 (ABNT, 2015).
A altura da bancada é de 0,80 m, estando dentro do limite, porém, a altura de comando
é de 1,04 m em relação ao piso acabado, estando acima do máximo. Não há altura livre
inferior, estando em desconformidade.

Fotografia 28: Lavatório do sanitário coletivo feminino no bloco A
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4.4.3.5 Boxe de chuveiro do sanitário coletivo feminino

No período das visitas, o box era utilizado para o armazenamento de utensílios e
ferramentas.
A porta do boxe abre para o lado interno, com área de varredura interferindo na área
livre, e reduzindo a largura livre para 0,84.
O boxe possui dimensão de 1,36 m de largura e 1,45 m de comprimento,
correspondendo a medida mínima de 0,90 m por 0,95 m, portanto, em conformidade.
Não são equipados com banco articulado ou removível e não apresentam barras de
apoio, como é exigido pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
O chuveiro está instalado a uma altura de 2,40 m. O registro encontra-se a 1,62 m de
altura em relação ao piso, estando acima do indicado de 1,00 m.
O piso é antiderrapante e o ralo está fora das áreas de manobra e de transferência,
conforme a norma preconiza.

4.4.3.6 Acessórios do sanitário coletivo feminino

Não há cabides junto aos boxes e ao lavatório, bem como porta-objetos.

4.4.4

Sanitário coletivo masculino no bloco A

No bloco A, também encontra-se o sanitário coletivo masculino, que apresenta três
boxes comuns, nenhum deles acessível. A porta de acesso ao ambiente apresenta 0,74 m de
largura livre, portanto em desacordo com o mínimo de 0,80 m.
O piso é antiderrapante, no entanto apresenta desnível junto à entrada. O ralo não está
posicionado dentro da área de manobra, conforme recomendado por norma.

4.4.4.1 Boxes comuns do sanitário coletivo masculino

A porta destes boxes apresenta 0,57 m de vão livre, sendo inferior ao permissível de
0,60 m para edificações existentes, portanto, encontra-se em desconformidade. A porta abre
para o lado interno, indo contra o recomendado pela norma.
Não há puxador horizontal no lado oposto ao da abertura da porta, como é
recomendado, sendo instalado a 0,90 m do piso e com 0,40 m de comprimento.
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Os boxes possuem dimensão de 0,89 m de largura e 1,27 m de comprimento. A
distância entre a extremidade da bacia sanitária e a parede é de 0,56 m, porém, como a porta
abre para o lado interno, a área de varredura interfere na área livre, não se obtendo a distância
livre mínima de 0,60 m, como é recomendado na NBR 9050 (ABNT, 2015).
Não existe boxe comum com instalação de barras de apoio em “L” como recomendado
pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.4.4.2 Barras de apoio do sanitário coletivo masculino

Nenhum dos boxes possui barras de apoio instaladas, estando irregular conforme a
NBR 9050 (ABNT, 2015), pois recomenda-se ao menos um boxe para uso de pessoas com
redução de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção, não substituindo o
boxe sanitário acessível.
4.4.4.3 Bacia sanitária do sanitário coletivo masculino

As bacias sanitárias (Fotografia 29) estão instaladas a uma altura de 0,39 m a partir do
piso acabado sem o assento, estando acima do limite de 0,36 m estabelecido para bacias
infantis, e abaixo de 0,43 m para bacias adultas, em desacordo com a NBR 9050 (ABNT,
2015). Em ao menos um boxe deveria ter instalada uma bacia infantil para uso de pessoas
com baixa estatura e crianças.

Fotografia 29: Bacia sanitária do sanitário coletivo masculino
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4.4.4.4 Lavatórios do sanitário coletivo masculino

Os lavatórios estão dispostos em bancada com gabinete (Fotografia 30) e apresentam
distância adequada de aproximação frontal para P.C.R.
Não estão presentes barras de apoio nas extremidades do conjunto de lavatórios como
indica a NBR 9050 (ABNT, 2015).
A altura da bancada é de 0,88 m e a altura de comando é de 0,97 m em relação ao piso
acabado, ambos os quesitos estão acima do limite máximo recomendado. Não há altura livre
inferior, estando em desconformidade.

Fotografia 30: Lavatório sanitário coletivo masculino

4.4.4.5 Acessórios do sanitário coletivo masculino

Não há cabides junto aos boxes e ao lavatório, bem como porta-objetos.

4.4.5

Sanitário de funcionários no bloco B

No bloco B, há um único sanitário na área administrativa destinado ao uso dos
professores e outros funcionários, e, também, não acessível (Fotografia 31).
Sua porta possui vão livre de 0,73 m, estando abaixo do recomendado de 0,80 m,
abrindo para o lado interno, e, portanto com a área de varredura interferindo na circulação
para aproximação do lavatório.
Não há puxador horizontal no lado oposto ao da abertura da porta, como é
recomendado, sendo instalado a 0,90 m do piso e com 0,40 m de comprimento.
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O ambiente possui dimensão de 0,97 m de largura por 2,89 de comprimento, sendo
que a porta abre para o lado interno. Não há medida suficiente (diâmetro de 1,50 m) para giro
de 360°, não podendo considerar o sanitário acessível.
Não há instalação de barras de apoio para a bacia sanitária e para o lavatório,
contrariando o recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

Fotografia 31: Sanitário de funcionários no bloco B

4.4.5.1 Bacia sanitária do sanitário de funcionários no bloco B

A medida de circulação disponível, desconsiderando a dimensão da bacia sanitária, do
lavatório e da área de varredura da porta é de 0,55 m por 1,60 m, o que não garante nem a
aproximação para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 0,60 m).
A bacia sanitária apresenta altura de 0,43 m com o assento a partir do piso acabado,
estando dentro dos limites estabelecidos pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.4.5.2 Lavatório do sanitário de funcionários no bloco B

O lavatório apresenta coluna, não sendo recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
A distância disponível da extremidade frontal do lavatório até a parede é de 0,55 m, o que não
garante a aproximação nem de uma P.M.R. (diâmetro de 0,60 m)
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A altura de instalação da cuba é de 0,80 m em relação ao piso acabado, estando dentro
do limite máximo recomendado. A altura livre inferior é de 0,64 m, não estando em
conformidade com o mínimo de 0,73 m. A distância entre a extremidade frontal do lavatório e
a torneira é de 0,37 m, estando adequado com o máximo de 0,50 m. Apresenta 0,18 m da
extremidade frontal da cuba até a extremidade frontal da coluna do lavatório, medida superior
ao preconizado por norma (0,12 m).

4.4.6

Sinalização nos sanitários

Os sanitários e banheiros apresentam apenas identificação com placas escritas
indicando se é feminino ou masculino. Não apresentam o símbolo representativo de
masculino ou feminino, e não são indicados os sanitários acessíveis como é o recomendado
pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.4.7

Recomendações gerais para adequação dos sanitários

A Tabela 8 indica quais sanitários necessitam de adequações:
Tabela 8: Sanitários a serem adequados na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida em Catanduvas – SC
Portas
Bacia
Barras de
Sanitário
(acesso e
Lavatório
Sinalização Acessórios
sanitária
apoio
boxes)
Professores
X
X
X
X
X
Bloco A
Funcionários
X
X
X
X
X
Bloco A
Coletivo Feminino
X
X
X
X
X
X
Bloco A
Coletivo Masculino
X
X
X
X
X
X
Bloco A
Funcionários
X
X
X
X
Bloco B

No bloco A, uma vez que partindo de alguns pontos tem-se um percurso maior do que
50,00 m, deve-se estudar a possibilidade de implantar um sanitário acessível no sanitário
destinado aos professores. Este ambiente tem deverá passar por algumas interferências para
que haja dimensão adequada de área aproximação e transferência para P.C.R.
Ainda no bloco A, deve-se prever a reforma dos sanitários coletivos, implantando um
boxe acessível.

126

Já no ginásio de esportes, deve-se também prever um boxe de sanitário acessível e um
boxe de chuveiro acessível, além de vestiário.
O sanitário presente no bloco B deve ser reformado a fim de implantar as condições de
acessibilidade, cumprindo assim, com o mínimo de um sanitário acessível por pavimento.
Sugere-se a demolição de uma parede do sanitário que é comum a de um depósito, para que
possam ser garantidas as dimensões mínimas exigidas por norma.
Além disso, todos os sanitários já existentes devem passar pelas adequações propostas
nos itens seguintes.

4.4.7.1 Portas dos boxes

As portas de acesso aos sanitários individuais e coletivos devem ser removidas e
substituídas por portas que atendam essas dimensões de 0,80 m largura e 2,10 m de altura.
A porta do boxe de chuveiro deve ser substituída por uma porta com dimensão livre
mínima de 0,90 m.
As demais portas, de todos os boxes comuns, devem ser removidas e substituídas por
portas que apresentem largura livre mínima de 0,60 m.
Todas as portas que possuam abertura para o interior do boxe, devem ser
reposicionadas com abertura externa, a fim assegurar área de aproximação interna.
Devem ser instalados puxadores horizontais em todas as portas dos sanitários
individuais e boxes, no lado interno oposto a maçaneta, medindo 0,40 m de comprimento e
diâmetro entre 25 mm e 35 mm, estando posicionados a uma altura de 0,90 m.

4.4.7.2 Lavatórios

Os lavatórios de coluna e de gabinete devem ser substituídos por lavatórios sem
coluna, ou com coluna suspensa, ou ainda, por lavatórios sobre tampos. Devem apresentar
superfície superior entre 0,78 m e 0,80 m, além de altura livre inferior de 0,73 m. Além disso,
a distância do comando até a extremidade frontal da cuba ou tampo, devem ser de no máximo
0,50 m, seguindo as dimensões estabelecidas pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
Os lavatórios que já sobre tampos, devem ser adequados para as medidas citadas.
Deve-se prever a instalação de barras de apoio com diâmetro entre 3 e 4,5 cm, nos
lavatórios, sendo que nos sanitários coletivos, deve estar presente em pelo menos um lavatório
ou no lavatório da extremidade da bancada. Essas barras, se forem horizontais, devem estar
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fixadas a 4 cm da parede ou do próprio lavatório, posicionadas na mesma altura da superfície
superior do lavatório. Caso sejam barras verticais, devem ser instaladas a 0,90 m de altura,
com 0,40 m de comprimento e apresentar distância máxima de 0,50 m até o eixo da cuba,
seguindo assim, as indicações propostas pela NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.4.7.3 Bacias sanitárias

As bacias sanitárias em desconformidade devem ser adequadas à altura recomendada
de 0,46 m para adultos, e 0,36 m para infantis, medidas com o assento. Caso apresentem
altura superior ao recomendado, devem ser substituídas por bacias adequadas. Se a altura for
inferior ao adequado, podem ser removidas e corrigidas com a execução de um sóculo na base
da bacia.

4.4.7.4 Barras de apoio das bacias sanitárias

Nos boxes e sanitários acessíveis deve-se proceder com a instalação de barras de apoio
e transferência. Essas barras devem apresentar diâmetro entre 3 e 4,5 cm. O afastamento da
face interna em relação a parede deve ser de 4 cm no mínimo, já o afastamento da face
externa em relação a parede deve ser de, no máximo, 11 cm. A fixação e acabamento das
barras deve ser recurvado.
Na parede ao fundo da bacia deve ser instalada uma barra horizontal e na parede
lateral deve ser instalada uma barra horizontal e outra vertical, fixadas a 90°.
As barras horizontais devem apresentar no mínimo 0,80 m de comprimento, estando
instaladas a 0,75 m de altura, já a barra vertical deve ter no mínimo 0,70 m de comprimento,
estando instalada 0,10 m acima do eixo da barra horizontal (também, pode ser considerada a
implantação de uma barra em formato “L”).
Na parede lateral, a barra vertical deve estar distanciada 0,30 m a partir da borda
frontal da bacia sanitária e a barra horizontal deve estender-se 0,50 m a partir da borda frontal
da bacia.
Na parede ao fundo, a barra horizontal deve prolongar-se 0,30 m a partir do eixo da
bacia em direção a parede lateral.
Nos sanitários coletivos, em ao menos um dos boxes comuns deve-se instalar barras de
apoio nas paredes laterais, possuindo formato de “L”, com dimensões de 0,70 m, instaladas a
0,75 m a partir do piso acabado.
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4.4.7.5 Boxe de chuveiro

O boxe de chuveiro no banheiro coletivo feminino deve ser adequado em alguns
quesitos. Deve-se instalar banco articulado ou removível a uma altura de 0,46 m, com
comprimento de 0,70 m e profundidade de 0,45 m, estando posicionado entre barras de apoio.
Deve ser relocado o registro a altura de 1,00 m a partir do piso acabado.

4.4.7.6 Acessórios

Papeleiras de sobrepor devem ser instaladas a 1,00 m de altura, com o objetivo de não
atrapalhar o acesso as barras. Já papeleiras embutidas devem estar fixadas a 0,55 m de altura,
sendo distanciadas frontalmente 0,20 da bacia sanitária. Junto ao lavatórios e boxes, instalar
cabide a altura entre 0,80 m e 1,20 m a partir do piso acabado.

4.4.7.7 Sinalização

Devem ser indicadas nas portas dos sanitários, placas com os símbolos de feminino e
masculino, além do símbolo internacional de acesso (SIA) para os sanitários acessíveis.

4.5

4.5.1

MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

Balcão de informação

Na recepção da secretaria, existe um balcão de informação localizado próximo a
entrada e de fácil identificação (Fotografia 32), conforme recomenda a NBR 9050 (ABNT,
2015).
Possui extensão total de 2,96 m, porém, como há vidros de isolamento, apresentam
extensão livre de 1,21 m, estando de acordo com o mínimo de 0,90 m. Apresentam altura de
1,00 m, estando dentro do limite entre 0,90 m e 1,05 m. A largura da superfície é de 0,25 m,
não se adequando ao mínimo de 0,80 m. Não há altura livre de 0,73 m e profundidade de 0,30
m sob a superfície, não garantindo aproximação frontal de P.C.R.
Há espaço maior que 1,20 m por 1,50 m para permitir o giro de 180° como é
recomendado pela NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Fotografia 32: Balcão de informação da secretaria da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC

4.5.1.1 Recomendação para adequação do balcão de informação

Recomenda-se haja a troca da placa que compõe a superfície do balcão, por uma placa
que possua largura de 0,80 m. Sugere-se o corte da alvenaria e instalação da placa de forma a
garantir a altura livre mínima de 0,73 m e profundidade de 0,30 m sob a superfície, para
assegurar aproximação frontal de P.C.R.

4.5.2

Assentos

Nos dois corredores de acesso às salas de aula do bloco A e no corredor do bloco B há
instalação de bancos fixos de concreto (Fotografia 33).
No bloco A, em um corredor a altura do assento é de 0,44 m, estando dentro do limite
recomendado. Já a profundidade do assento é de 0,49 m, estando acima do preconizado que é
entre 0,40 m e 0,45 m, portanto, em desconformidade com a NBR 9050 (ABNT, 2015). Já no
corredor do lado oposto, a altura dos bancos é a mesma, e a profundidade respeita as
dimensões recomendadas por norma, apresentando 0,45 m. Em ambos os corredores não há
espaço ao lado dos bancos para um M.R. sem interferir na circulação, não estando adequado
com a norma.
No bloco B, a altura do assento também é de 0,42 m, estando dentro do limite
recomendado. Quanto à profundidade do assento, esta é de 0,37 m, estando abaixo do
recomendado que é entre 0,40 m e 0,45 m, portanto, em desconformidade com a NBR 9050
(ABNT, 2015). Neste caso também não há espaço ao lado dos bancos para um M.R. sem
interferir na faixa livre de circulação, estando em desacordo com a norma.
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Fotografia 33: Assentos fixos de concreto da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC

4.5.2.1 Recomendação para adequação dos assentos

Recomenda-se dispor bancos nos pátios coberto e no não coberto do bloco A, para
posterior demolição dos já existentes. Estes devem apresentar profundidade entre 0,40 m e
0,45 m, e altura com a mesma dimensão, medindo-se da parte mais alta e frontal do assento. O
local sugerido apresenta espaço para um M.R. sem interferir na faixa livre de circulação.

4.5.3

Bebedouros

O pátio coberto do bloco A, dispõe de dois bebedouros de concreto com um total de 5
torneiras (Fotografia 34), instaladas com duas alturas diferentes. O primeiro encontra-se a
uma altura de 0,82 m e segundo a 0,98 m, ambos em desconformidade.
Devido aos bebedouros possuírem estrutura em concreto, não possuem altura livre que
garanta a aproximação de P.C.R., estando em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).

Fotografia 34: Bebedouros no bloco A da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
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4.5.3.1 Recomendação de adequação para os bebedouros

Os bebedouros existentes devem ser demolidos e substituídos por outros que
apresentem altura inferior livre de 0,73 m e com no mínimo duas alturas diferentes de bica,
sendo uma de 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado.

4.5.4

Lousas

As lousas das salas de aula estão instaladas a uma altura que varia de 0,82 a 0,88 m a
partir do piso acabado, estando em adequação, pois devem estar instaladas a uma altura
inferior a 0,90 m de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015).

4.5.5

Superfícies de trabalho e assentos individuais

As mesas dos professores (Fotografia 35a) apresentam altura de 0,77 m, estando de
acordo com o mínimo. A altura livre sob a superfície corresponde a 0,63 m, medida
inadequada para a situação, sendo o mínimo 0,73 m. A largura livre sob a superfície é de 1,23
m, acima do mínimo de 0,80 m. A profundidade da mesa é de 0,45 m, e a profundidade livre
sob o tampo da mesa também é de 0,42 m, abaixo do mínimo de 0,50.
As carteiras dos alunos (Fotografia 35b) apresentam altura de 0,76 m, estando
adequação com os limites. A altura livre sob o tampo é de 0,74 m, também sendo uma medida
adequada. A largura livre sob a mesa, é de 0,60 m, impossibilitando a utilização por P.C.R. A
profundidade da superfície é de 0,45 m, e a profundidade livre é de 0,15 m, estando abaixo
dos 0,50 m desejados.
A profundidade do assento da cadeira (Fotografia 35c) possui 0,41 m, medida
adequada. A altura, medindo-se da parte mais alta e frontal, apresenta 0,47 m, estando acima
do limite máximo de 0,45 m. A largura do assento é de 0,40 m, estando em conformidade
com a NBR 9050 (ABNT, 2015).
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Fotografia 35: Superfícies de trabalho e assentos na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Mesa dos professores
b) Carteira dos alunos

c)

Cadeiras

4.5.5.1 Recomendação para adequação de superfícies de trabalho e assentos

As mesas dos professores devem ser substituídas por uma que pode apresentar as
mesmas dimensões das existentes, com exceção das dimensões de profundidade sobre o
tampo e profundidade livre sob o tampo, que devem ser de 0,90 m e 0,50 m, respectivamente.
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Para alunos portadores de necessidades físicas, as mesas devem ser substituídas por
mesas que apresentem as mesmas características de aproximação frontal das mesas dos
professores, e com largura livre sob o tampo de 0,80 m. Os assentos individuais devem ser
readequados para assentos que possuam altura entre 0,40 m e 0,45 m.

4.5.6

Mesas e superfícies de refeição

No pátio coberto do bloco A (Fotografia 36), existem 10 mesas e 20 bancos para
refeições. As mesas apresentam altura do tampo de 0,72 m, abaixo do mínimo recomendado
de 0,75 m. A altura inferior livre é de 0,66 m, abaixo do desejado de 0,73 m. A profundidade
da mesa é de 0,75 m, apresentando 0,71 m livres sob o tampo da mesa, estando em
adequação.
Os bancos não são fixos e apresentam 0,30 m de profundidade e altura de 0,42 m,
estando apenas a altura regular.
As áreas de circulação adjacentes às mesas permitem giro de 180° do P.C.R como é
indicado.

Fotografia 36: Mesas e superfícies de refeição da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC

4.5.6.1 Recomendação para adequação de superfícies para refeição

Devem ser introduzidas no pátio mesas que atendam as condições impostas pela NBR
9050 (ABNT, 2015), para contemplar o mínimo de 5% de mesas acessíveis.
Devem apresentar altura do tampo entre 0,75 m e 0,85 m, sendo a altura livre mínima
de 0,73 m e a largura livre mínima sob o tampo de 0,80 m. Além disso a profundidade livre
mínima deve ser de 0,50 m para possibilitar avanço do P.C.R.
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4.6

LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS

A edificação em estudo tem a estrutura em alvenaria e foi inaugurada no ano de 1969,
tendo hoje quarenta e sete anos, sendo que neste período recebeu poucas manutenções
periódicas.
No decorrer das visitas constatou-se que a edificação apresenta inúmeras patologias e
encontra-se em mau estado de conservação. A origem das mesmas pode ser, além da falta de
manutenção já citada, de falhas nos processos construtivos.
Em conversa com a administração da escola, estes informaram que devido ao tamanho
da mesma e a necessidade de verba elevada, estas patologias não foram corrigidas.
As principais patologias encontradas durante o levantamento foram descascamento da
pintura, fissuras, infiltração, destacamento do revestimento do piso e trincas devido a um
recalque diferencial.

4.6.1

Descascamento da pintura

A patologia mais perceptível na edificação é o descascamento da pintura (Fotografia
37). A mesma está presente em praticamente em todos os ambientes internos e externos, como
salas de aula, corredores, rodapés, paredes e esquadrias.

Fotografia 37: Descascamento da pintura na Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a)

Descascamento da pintura do pilar da escada

b) Descascamento da pintura da parede externa da
secretaria
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c)

Descascamento da pintura da parede interna
devido a infiltração

d) Descascamento pintura do rodapé

e)

Descascamento da pintura externa do pátio do
bloco A

f)

4.6.2

Descascamento da pintura do corredor do bloco B

Fissuras

As fissuras são evidentes em toda a edificação (Fotografia 38), estando localizadas
principalmente nas paredes externas em pontos localizados ou em toda sua extensão. Fissuras
na parede interna da sala de aula 01, próximas à janela, possibilitaram a entrada de água,
formando bolor.
A fissuras podem ter sido causadas tanto por intempéries, como vento, chuva, sol e
variações de umidade, e que ao longo do tempo causam danos à obra, como por materiais e
técnicas construtivas inadequadas.
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a)

c)

Fotografia 38: Fissuras nas paredes da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Fissuras na parede externa do bloco A
b) b) Fissura mapeada na parede externa do bloco A

c) Fissuras e infiltração na parede interna da sala de
aula 01

Infiltração

4.6.3

As infiltrações estão presentes em alguns pontos da edificação (Fotografia 39), mas o
local de maior incidência é na laje de cobertura da Escada 02, sendo que a possível causa está
associada à falta ou inadequada impermeabilização da superfície que está exposta diretamente
aos agentes externos. Esta patologia propiciou o surgimento de outras, como a desagregação
pintura.
Nos demais locais, constatou-se que a água é proveniente da cobertura que, por sua
vez, pode apresentar trincas e desencaixe das telhas, e provocam infiltrações tanto no forro
como nas paredes.

137
Fotografia 39: Infiltrações na edificação da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Infiltração na laje de cobertura da Escada 02
b) Infiltração nos ambientes internos

c) Infiltração na parede externa da do bloco A

4.6.4

Destacamento do revestimento do piso

No depósito da área administrativa ocorreu o destacamento de peças cerâmicas do
piso, possivelmente causado pela incorreta aplicação da argamassa de assentamento e das
peças. O mesmo ocorreu em algumas áreas de circulação e provavelmente foram ocasionadas
pelo mesmo motivo. Constatou-se que em praticamente todas as salas de aula o destacamento
do parquet em alguns pontos. Ambos os casos podem ser observados na Fotografia 40.
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Fotografia 40: Destacamento do revestimento dos pisos da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Destacamento do revestimento
b) Destacamento do parquet das salas de aula
cerâmico do depósito da área
administrativa

4.6.5

Trincas no revestimento cerâmico

Foram observadas trincas no revestimento cerâmico da escada 02 e outros ambientes
de circulação do bloco A, como corredores. A Fotografia 41 apresenta os locais onde esta
patologia está presente, que surgiram possivelmente pela movimentação da base sobre a qual
as placas estão instaladas.

Fotografia 41: Trincas no revestimento cerâmico da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Trincas no revestimento cerâmico
b) Trincas no revestimento cerâmico da escada 02
do corredor 01
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4.6.6

Trincas

Durante as visitas foi possível observar a presença de recalque diferencial (Fotografia
42) em determinado ponto da edificação, que pode ter origem da acomodação do solo sob sua
fundação. Essa atividade ocasionou trincas em toda a sala de aula 06 e rebaixamento do piso.
As trincas são mais profundas que as fissuras encontradas no restante da escola, e atravessam
de um lado ao outro da parede, podendo assim afetar a segurança dos elementos estruturais da
edificação.
Em conversa com usuários antigos da edificação, estes afirmaram que esta patologia
ocorreu há aproximadamente 8 anos e que nada foi feito a respeito. Os estudantes fazem uso
diariamente deste ambiente.

Fotografia 42: Recalque e trincas na edificação da Escola de Educação Básica Irmã Wienfrida - SC
a) Rebaixamento do piso da sala de aula 06 devido ao
b) Trinca nas paredes sala de aula 06
recalque
devido ao recalque

4.7

MANUTENÇÃO

No decorrer das visitas, também foi realizado levantamento de alguns itens da
edificação que necessitam de manutenção. Esta atividade contou com a contribuição de
alunos, professores e demais funcionários da escola. Abaixo estão listados os principais itens
e o em ambiente que estão localizados:

140

a) Janelas sem fechadura: biblioteca;
b) Janela com problemas no dispositivo de acionamento: salas de aula 01, 02 e 05;
c) Marco da porta quebrado: sanitário masculino e sala de aula 12;
d) Falta de fechadura na porta: sanitário masculino;
e) Bacia sanitária sem tampa ou tampa quebrada: banheiro coletivo feminino e
masculino, e sala da supervisão pedagógica;
f) Saboneteira quebrada: sanitários coletivos feminino e masculino;
g) Bancada do lavatório sem porta de alumínio: sanitário coletivo feminino e
masculino;
h) Fiação elétrica aparente: sala da direção, sanitário coletivo feminino, sala dos
professores, sala de orientação educacional, área do refeitório no pátio coberto,
salas de aula 05 e 10;
i) Falta de lâmpada nas luminárias: área do refeitório no pátio coberto, salas de aula
03, 04 e 09;
j) Vidro das janelas quebrado ou trincado: salas de aula 02, 03, 05, 07 e 09;
k) Fechadura da porta com problema de funcionamento: salas de aula 10, 12 e 14;
l) Ventilador estragado ou mal fixado: praticamente todas as salas de aula.

Deve-se prever verba para manutenção dos itens acima listados, visando melhorar o
conforto dos usuários da edificação.

4.8

LEVANTAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

A edificação é dividida em dois blocos com circulação horizontal, mais quadra e
ginásio de esportes. A interligação entre os blocos e a saída pela Rua Severiano Guerreiro são
feitas por meio de escadas e de uma rampa. A escola não possui projeto de preventivo de
incêndio.
O estudo das saídas de emergência foi feito com base na IN 009 (CBMSC, 2014), a
qual preconiza que a população deve ser levada para a parte externa da forma mais rápida e
simples possível.
Quanto ao bloco A, todos os ambientes têm saída para local aberto, não passando por
corredores, escadas e locais fechados para ter acesso ao logradouro. Toda a população deste
referido bloco deve fazer uso da saída pela Rua Almirante Tamandaré, uma vez que trata-se
do caminhamento mais curto para evacuação do local.
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Quanto ao bloco B, grande parte dos ambientes tem saída para um mesmo corredor.
Este possui largura útil de 1,40 m, respeitando-se o mínimo de 1,20 m recomendado pela IN
009 (CBMSC, 2014). A evacuação do bloco B deve ser feita em sentido à Rua Severiano
Guerreiro, pois trata-se do caminhamento mais curto. No entanto, para isso, deverão passar
pela de circulação da área administrativa e, por esse motivo, devem ter suas duas portas
abrindo no sentido do fluxo e devidamente sinalizadas, além de ser respeitada a largura
mínima, o que não ocorre.
Em relação ao ginásio de esportes, a população deve fazer evacuação em sentido à
Rua Almirante Tamandaré, acesso pelo qual há presença de uma escada. As duas portas de
saída possuem 2,0 m de largura, estando de acordo com o recomendado pela IN 009
(CBMSC, 2014) para locais com reunião de público. Existe uma ampla área a céu aberto ao
lado do ginásio, a quadra de esportes, que pode ser utilizada como área de resgate.
Sugere-se o dimensionamento da largura apropriada do corredor do bloco B, das
escadas e rampa em função da quantidade de pessoas que por eles transitam e do tipo de
ocupação da edificação, conforme IN 009 (CBMSC, 2014).

4.8.1.1 Escadas e Rampas

As escadas da edificação utilizadas para saída de emergência apresentam altura de piso
a piso superior a 3 m. Portanto, deveriam ter intercalado um patamar, o que não ocorre. A
largura mínima das escadas e rampas é respeitada, sendo superior a 1,2 m.
A declividade máxima da rampa externa à edificação é inferior a 10%, conforme
recomendado pela IN 009 (CBMSC, 2014). No entanto, a mesma não é sucedida por um
patamar plano com comprimento igual ou superior à sua largura, estando em
desconformidade.
A alturas a vencer menores que 48 cm não são vencidas por rampas, estando, portanto,
em desacordo.

4.8.1.2 Degraus

Os degraus das escadas são revestidos por material incombustível e antiderrapante
conforme recomendado. No entanto, o espelho das mesmas não respeita o intervalo
recomendado, entre 16 e 18 cm, e os degraus também não possuem dimensões uniformes em
toda a extensão da escada.
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4.8.1.3 Guarda-corpos

Os guarda-corpos metálicos instalados nas escadas utilizadas como saída de
emergência não respeitam a altura de instalação recomendada, de 1,10 m. No entanto, o
espaçamento livre de até 15 cm para guarda-corpos vazados é respeitado.
Na escada utilizada para interligar o ginásio de esportes ao restante da edificação, o
guarda corpo está instalado em somente um dos lados, portanto, encontra-se em situação
irregular.
No corredor 07, localizado no bloco B, e na calçada 01, localizada no bloco A, não há
guarda-corpo instalado no lado que apresenta desnível em relação ao terreno. Esta situação é
irregular, pois, segundo a IN 009 (CBMSC, 2014), sempre que houver qualquer desnível
maior que 55 cm, guarda corpos devem ser instalados a uma altura de 1,10 m para evitar
quedas.

2.4.7.3 Corrimãos

Não há corrimãos instalados nas escadas utilizadas para saída de emergência. Estes
deveriam estar instalados em ambos os lados da escada, a uma altura entre 80 e 90 cm acima
do nível da superfície do piso. No caso da escada identificada como “ESCADA 03” no croqui
do Apêndice A, seria necessário corrimão intermediário, uma vez que possui largura superior
a 2,4 m.

4.9

LISTA DE PRIORIDADES

De maneira abrangente, algumas adequações referentes à acessibilidade devem ser
implantadas na edificação, sendo elas:

a) Tornar o acesso secundário da edificação em conformidade;
b) Adequar as rotas que ligam a edificação aos ambientes complementares;
c) Tornar acessível a rota entre os blocos da edificação;
d) Implantar vaga de estacionamento destinada a uso de portadores de deficiência ou
mobilidade reduzida, com sinalização adequada;
e) Adequar as dimensões das portas que não atendem às dimensões livres de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura;
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f) Reformar sanitários e banheiros para torná-los acessíveis em todos os pavimentos, e
adequar algumas peças já existentes;
g) Adequar a rampa e as escadas que apresentam dimensões em desacordo, com
instalação de corrimão e guarda-corpos em conformidade;
h) Implantar sinalização tátil e visual direcional e de alerta nos pisos internos, bem
como adequação de sinalização e placas de identificação das portas;
i) Substituir mobiliário que não atende os requisitos estabelecidos.

Referente as patologias, a ordem de prioridades é apresentada a seguir:

a) Fazer diagnóstico técnico do recalque apresentado na sala de aula número 06 e
tomar as medidas cabíveis;
b) Solucionar os problemas referentes à infiltração;
c) Corrigir as fissuras;
d) Proceder com o lixamento e posterior pintura interna e externa da escola.

Quanto a situação das saídas de emergência, sugere-se proceder da seguinte forma:

a) Elaborar projeto preventivo de incêndio da edificação;
b) Executar o projeto preventivo de incêndio, fazendo as devidas adequações.

Nas intervenções necessárias na edificação, deve-se buscar atender tanto as exigências
da NBR 9050 (ABNT, 2015), como da IN 009 (CBMSC, 2014).
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5

CONCLUSÃO

É evidente que houve um grande aumento quanto a preocupação em incluir pessoas
com deficiências físicas e mobilidade reduzida nos ambientes de uso público e coletivo,
porém, as barreiras físicas impostas no meio têm se apresentado com um dos grandes
problemas.
Mesmo havendo leis e normas que esclareçam sobre os direitos das pessoas portadoras
de deficiência e mobilidade reduzida, percebe-se que não há o cumprimento pleno das
mesmas, o que muitas vezes inviabiliza a utilização de espaços e ambientes públicos para um
número restringido de usuários, não atendendo a diversidade desejada.
Com as visitas e levantamentos de dados realizados na Escola de Educação Básica
Irmã Wienfrida, notou-se que dentre os principais problemas está a falta de uma rota acessível
consolidada ligando o acesso externo secundário até a edificação, bem como para a ligação do
Bloco A com o B. A rota que liga a edificação à quadra e ao ginásio de esportes, também é
deficiente e não é possível considerá-la acessível.
Para tanto, é necessário fazer uma análise para implantação de aperfeiçoamentos
destas rotas, visando sanar os desníveis com degraus isolados ou escadas que não são
vencidas por outro meio, seja através de novos traçados com rampas ou de equipamento
eletromecânico. De tal forma, é preciso instalação de corrimão, guarda-corpo, guia de
balizamento e sinalização tátil e visual adequada nos pontos onde há necessidade.
A partir deste problema principal, fica eminente a importância de se realizar o
levantamento topográfico e considerar as curvas de nível na fase inicial do projeto. Desta
forma, seria possível prever os problemas de desconformidade em referência as inclinações e,
assim, projetar incialmente rotas com rampas adequadas, bem como a localização da própria
edificação dentro do terreno, evitando futuros problemas e reformas.
Ainda, uma série de adequações podem ser propostas, entre elas, a adequação das
dimensões das portas; reformas a fim de tornar sanitários e banheiros acessíveis em todos os
pavimentos, bem como adequação de algumas peças já existentes; implantação de vaga de
estacionamento destinada a uso de portadores de deficiência ou mobilidade reduzida;
adequação de rampas e escadas internas, com instalação de corrimão e guarda-corpos em
conformidade; implantação de sinalização tátil e visual direcional e de alerta nos pisos
internos; substituição do mobiliário que não atende os requisitos estabelecidos.
A presença de patologias na edificação ficou evidente durante as visitas. Por se tratar
de uma obra antiga e não passar por manutenções periódicas, apresenta-se altamente
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degradada. As patologias mais encontradas foram o descascamento da pintura, fissuras,
infiltração, além de trincas devido a um recalque diferencial. Além disso, a edificação não
apresenta projeto preventivo de incêndio e não respeita recomendações para saídas de
emergência, não proporcionando aos usuários abandono seguro da edificação em caso de
incêndio.
Para conforto e segurança dos usuários, recomenda-se que a edificação passe por
tratamento e correção das patologias existentes, e o projeto preventivo de incêndio seja
elaborado e executado. Nas intervenções necessárias na edificação, é importante atender tanto
as exigências de acessibilidade como de preventivo de incêndio, buscando tornar a edificação
eficiente sob ambos os aspectos.
O planejamento é responsabilidade dos profissionais para viabilizar a utilização dos
espaços e edificações, além disso, cabe ao poder público a verificação e garantia de que sejam
implantadas as devidas adequações, proporcionando, assim, a inclusão de todos na sociedade.
A construção de edificações acessíveis e a adequação de já existentes são um investimento,
mais do que uma obrigação ou um custo extra.
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