
  

DEFESA DOS DIREITOS 
DO IDOSO E DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA



  



  

PONTOS BÁSICOS PARA 
AVALIAÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE



  

1. Acesso e Circulação
2. Sanitários
3. Mobiliário
4. Mobiliário Urbano
5. Equipamento Urbano



  

DEFINIÇÃO IMPORTANTE



  

ROTA ACESSÍVEL 

Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que 
conecte os ambientes externos ou internos de 
espaços e edificações, e que possa ser utilizado 
de forma autônoma e segura por todas as 
pessoas, inclusive aquelas com deficiência e 
mobilidade reduzida. A rota acessível pode 
incorporar estacionamentos, calçadas 
rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, 
pisos, corredores, escadas 
e rampas, entre outros.



  

 
 

ACESSO E CIRCULAÇÃO



  

ACESSO E CIRCULAÇÃO

● Nas edificações e equipamentos urbanos, 
todas as entradas, bem como as rotas de 
interligação às funções do edifício, devem ser 
acessíveis.

● As áreas de qualquer espaço ou edificação de 
uso público ou coletivo devem ser servidas de 
uma ou mais rotas acessíveis. 

● As edificações residenciais multifamiliares, 
condomínios e conjuntos habitacionais 
necessitam ser acessíveis em suas áreas de 
uso comum. 

● As unidades autônomas acessíveis devem 
estar conectadas às rotas acessíveis.



  

CIRCULAÇÃO 

● A circulação pode ser horizontal e/ou vertical;
● Circulação vertical pode ser realizada por 

escadas, rampas ou equipamento 
eletromecânico (plataforma elevatória ou 
elevador);

● A circulação vertical é considerada acessível 
quando atender no mínimo duas formas de 
deslocamento. 



  

CIRCULAÇÃO

● Piso deve ter superfície regular, firme, 
estável, não trepidante e antiderrapante;

● Inclinação máxima transversal de 3% e 
longitudinal de 8,33%;

● Devem ser evitados desníveis em rotas 
acessíveis;

● Deve haver sinalização visual tátil de alerta e 
direcional no piso . 



  



  

AVENIDA MARECHAL DEODORO



  

ÓPERA DE ARAME - Antes



  

ÓPERA DE ARAME - Depois



  

CIRCULAÇÃO - Rampa



  

CIRCULAÇÃO – Corrimãos e Guarda-corpos 

● Corrimãos devem ser instalados em rampas e 
escadas, em ambos lados, a 0,92 m e a 0,70 m 
do piso



  

AUDITÓRIO MPPR



  

CIRCULAÇÃO – Dispositivo Eletromecânico

● Elevador Vertical – ABNT NBR NM 313;
● Plataforma Elevação Vertical – ABNT ISO NBR 9386-1;
● Plataforma Elevação Inclinada – ABNT ISO NBR 9686-2.
● Obs.: Equipamentos que não permitam utilização autônoma ou que 

tenham utilização limitada, como plataforma com assento fixo e 
transportador de cadeira de rodas com esteira, não são considerados 
dispositivos acessíveis.



  



  

AUDITÓRIO MPPR



  

CIRCULAÇÃO INTERNA – Largura mínima para 
corredores

● a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão 
até 4,00 m;

● b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão 
até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão 
superior a 10,00 m;

● c) 1,50 m para corredores de uso público;
● d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas,  

aplicar equação dimensionamento das faixas livres.



  



  

CIRCULAÇÃO INTERNA – Portas

● As portas, quando abertas, devem ter um vão livre, de no 
mínimo 0,80 m de largura e 2,10 m de altura.

● As portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado 
oposto ao lado da abertura da porta, um puxador 
horizontal associado à maçaneta.



  



  

CIRCULAÇÃO EXTERNA – Dimensões mínimas da calçada

A largura da calçada  dividida em três faixas de uso:

a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as 
árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem 
construídas, recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura 
mínima de 0,70 m;

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de 
pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 
3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de 
altura livre;

c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o 
lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 
m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob 
autorização do município para edificações já construídas.



  



  

AVENIDA MARECHAL DEODORO



  

CIRCULAÇÃO EXTERNA – Rebaixamento de Calçada



  

AL. DOUTOR CARLOS DE CARVALHO



  

 SANITÁRIOS ACESSÍVEIS



  

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS – Quantidade Mínima



  

SANITÁRIO ACESSÍVEL – Medidas mínimas



  

TEATRO PAIOL - Antes



  

TEATRO PAIOL - Depois



  

PEDREIRA PAULO LEMISKI - Antes



  

PEDREIRA PAULO LEMISKI  - Depois



  

LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS – Barras de Apoio



  



  

● SANITÁRIOS ACESSÍVEIS - Acessórios



  

 MOBILIÁRIO



  

● Cadeira para obeso;
● Balcão de atendimento;
● Caixa de pagamento;
● Bilheteria
● Mesa ou superfície de trabalho;
● Mesa ou superfície de refeição;
● Maquinas de autoatendimento;
● Estantes;
● Pias e lavatórios.



  



  

CANTINA SEM MESA ACESSÍVEL



  



  



  

TEATRO REGINA VOGUE



  

EQUIPAMENTOS URBANOS



  

PEDREIRA PAULO LEMINSKI - Antes



  

PEDREIRA PAULO LEMINSKI  - Depois
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