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MANUAL DE ACESSIBILIDADE PARA ESPAÇOS INTERNOS

EDITORIAL
Nossa cidade tem uma forte ação em calçada, com o Programa Calçada
Segura, e precisamos fortalecer ações na adequação de espaços internos.
Uma porta estreita ou um piso com degrau podem tornar-se obstáculos
intransponíveis para as pessoas com deficiência, gestantes e idosos.
Prever espaços acessíveis, seguindo os conceitos de desenho universal é
uma necessidade urgente, uma questão humana, social e prevista em lei.
A liberdade é um anseio humano. Quebramos barreiras nas
telecomunicações, viajamos ao fundo do mar e ao espaço, mas
muitas pessoas não conseguem sair de suas casas ou adentrar em um
estabelecimento de forma independente, com autonomia e segurança.
Esperamos que esta cartilha e as ações previstas para nossa cidade
possam inspirar o mercado imobiliário na execução de edificações com
base nos conceitos do desenho universal, não apenas em áreas de uso
comum mas também no interior dos apartamentos. Vale lembrar que
estamos caminhando para um País de idosos.
Quebrar barreiras traz benefícios à todos: ao cidadão a dignidade e ao
comércio, um público esquecido.
Faça parte desse processo! Você é agente fundamental.

MANUAL DE ACESSIBILIDADE AOS ESPAÇOS INTERNOS
Prefeitura Municipal de São José
dos Campos
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Este manual apresenta orientações
básicas a serem seguidas em
projetos para construção,
reforma ou adaptação de
edificações, mobiliários, espaços e
equipamentos urbanos às condições
de acessibilidade para pessoa com
deficiência, mobilidade reduzida e
pessoas idosas.
Consulte sempre a Norma Técnica
9050:2004 ou sua substituta da
ABNT – Associação Brasileira de
Normas técnicas disponível no site:
www.mpdft.gov.br/sicorde/nbr905031052004.pdf

MANUAL DE ACESSIBILIDADE PARA ESPAÇOS INTERNOS

DEFINIÇÕES DOS TERMOS
Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção
e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de
edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.
Acessível: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por
qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo
acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação.
Adaptável: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento cujas características possam ser alteradas para que se torne
acessível.
Adaptado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento cujas características originais foram alteradas posteriormente
para serem acessíveis.
Adequado: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento cujas características foram originalmente planejadas para
serem acessíveis.
Rota Acessível: Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que
conecta os ambientes externos ou internos de espaços, edificações,
e que possa ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Desenho Universal: É a concepção de espaços, artefatos e produtos
que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes
características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma,
segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que
compõem a acessibilidade.
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máximo
0,40 m deve ser de 0,80 m, conforme figura 5.
dimensões
nas figuras
são expressas
emsão
metros,
excetoem
quando
houver
outra
NOTA indicadas
As dimensões
indicadas
nas figuras
expressas
metros,
exceto
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dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou motorizadas
4.3.2.2
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0,90m

0,80m

Vista frontal

MÓDULO DE REFERÊNCIA (M.R.)

Considera-se módulo de
referência
(M.R) a projeção
por uma
Figura
5 — Transposição
deocupada
obstáculos
isolados
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utilizando
cadeira
de
rodas,
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0,80
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de
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por
1,20
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Dimensões referenciais
para
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pessoa
pé
1 — em
Dimensões
Figura
2 deslocamento
— Cadeira deFigura
rodas
de comprimento.

eferência (M.R.)

dulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada
e rodas, conforme figura 3.
m
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Figura 3 — Dimensões do módulo de referência (M.R.)
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B
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SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos
espaços e dos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do
símbolo internacional de acesso (S.I.A) . A figura deve estar sempre
voltada para o lado direito, sem modificação, estilização ou adição
de outros elementos. O S.I.A deve ser instalado em local de melhor
visibilidade possível, na entrada principal.
CORES
Símbolo Internacional de Acesso Uso
geral

•• Branco sobre fundo azul (Ref. Munsell)
•• Branco sobre fundo preto
•• Preto sobre fundo branco

Pessoa com Deficiência Visual

•• Branco sobre fundo azul (Ref. Munsell)
•• Branco sobre fundo preto
•• Preto sobre fundo branco

Pessoa com Deficiência Auditiva

•• Branco sobre fundo azul (Ref. Munsell)
•• Branco sobre fundo preto
•• Preto sobre fundo branco
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ACESSIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO
Braille
O Braille é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas com
deficiência visual. Surgiu na França em 1825, sendo o seu criador o
francês Louis Braille que ficou cego aos três anos de idade, vítima de
um acidente.
Este sistema consiste do arranjo de seis pontos em relevo.
Hoje em dia, pelas legislações vigentes, o Braille está presente no
cotidiano das pessoas. Nos cardápios dos restaurantes, nas botoeiras
dos elevadores, nos avisos para acesso a portas em instalações
sanitárias e outros ambientes.
Alfabeto Braille

Vista Superior

Corte
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Sinalização tátil em Braille e texto em relevo
A sinalização tátil (Braille) ou texto em alto relevo são instalados nos
batentes dos acessos ou espaços adjacentes à maçaneta da porta, a
uma altura entre 0,90 m e 1,10 m do piso acabado.
A sinalização visual na porta identificando a função da sala deve ser
instalada no centro da porta a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso
acabado.

m
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Libras
A Libras – Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão pela Lei Federal 10.436/2002.
A Libras faz parte da comunicação das pessoas com deficiência
auditiva.
Os sinais são formados por meio da combinação de formas e de
movimentos das mãos com referência no corpo ou no espaço.
Nos setores de atendimentos e prestações de serviços é importante
que exista pelo menos um atendente que conheça a Língua Brasileira
de Sinais para comunicar com a pessoa com deficiência auditiva.
Quando existir espaço de atuação dos intérpretes de Libras deve ser
garantido uma boa iluminação em local sinalizado e de fácil acesso.
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Pisos Táteis
O Piso Tátil é recomendado em espaços internos e externos para
promover o deslocamento de pessoas com deficiência visual ou baixa
visão de forma segura e autônoma. Para isso, o piso tátil tem cor e
textura diferente, em contraste do piso ao redor.
Existe o piso tátil direcional e o piso tátil de alerta.
Piso tátil Direcional
mm

Piso tátil Direcional

mm

mm

mm

mm

Em espaços amplos, e que não tenham referências táteis, como guia de
balizamento é possível utilizar o piso tátil direcional como elemento de
direcionamento para pessoa com deficiência visual
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Piso Tátil de Alerta

Piso Tátil de Alerta

Tátil de Alerta
PisoPiso
Tátil
de Alerta

Piso Tátil de Alerta

m

m

mm
mm
O piso tátil de alerta é utilizado
situação que
mm para avisar e alertar uma mm
possa causar risco a pessoa com deficiência visual ou com baixa visão,
devendo ser instalados nas seguintes situações:

O piso tátil de alerta é utilizado para avisar e alertar uma situação que
a) Em obstáculos suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso
O possa
piso tátil
de
alerta
utilizado
para
avisar uma
situação
possa
causar
risco aépessoa
com
deficiência
visual
ou com que
baixa
visão,
acabado, que tenham o volume maior na parte superior do que a
causar
risco
à
pessoa
com
deficiência
visual
ou
com
baixa
visão,
devendo ser
instalados
seguintes
base,
devem sernas
sinalizados
com situações:
piso tátil de alerta. A superfície a
devendo serser
instalados
nas seguintes situações:
sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstáculo,
O
tátil de alerta
é utilizado
para
e alertar
uma do
situação
a) piso
Em
obstáculos
suspensos
entre0,60
0,60mavisar
m
2,10
piso que
para que
a
bengala consiga
detectar
antecipadamente
aaltura
presença
a)Em
obstáculos
suspensos
entre
e e2,10
mm
dede
altura
do piso
possa
causar
risco
aopessoa
com
deficiência
visual
ou
do tenham
equipamento.
acabado,
que
volume
maior
na parte
superior
docom
que
a base.
acabado,
que
tenham
o volume
maior
na parte
superior
do baixa
que
a visão,
Adevendo
superfície
a
ser
sinalizada
deve
exceder
em
0,60
m
a
projeção
do
ser
instalados
nas
seguintes
situações:
base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície a
para que
autilizado
bengala consiga
detectar
a
O piso obstáculo,
tátil
desinalizada
alerta
édeve
avisar
eantecipadamente
alertar
situação
q
ser
exceder para
em 0,60
m a projeção
do uma
obstáculo,
presença
do equipamento.
a) Em obstáculos
suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso
para risco
que a a
bengala
consiga
antecipadamente
a presença
possa causar
pessoa
comdetectar
deficiência
visual ou
com baixa vis
acabado,
que tenham o volume maior na parte superior do que a
do equipamento.

devendo ser
instalados
seguintes
base,
devem sernas
sinalizados
com situações:
piso tátil de alerta. A superfície a
m

ser sinalizada deve exceder em 0,60mm a projeção
do obstáculo,
m
m

Em obstáculos
suspensos
entredetectar
0,60 m
e 2,10 m de aaltura
do p
para que a
bengala consiga
antecipadamente
presença
do equipamento.
acabado,
que tenham o volume maior na parte superior do que
base, devem ser sinalizados com piso tátil de alerta. A superfície
ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do obstácu
para que a bengala consiga detectar antecipadamente a presen
do equipamento.
m

m

m

m

m

)

m

m

Piso tátil de alerta em obstáculos suspensos
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Piso tátil de alerta em obstáculos suspensos
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Nos rebaixamento de guia de calçadas, em cor contrastante com a
b)Nos
rebaixamentos
de de
guias
calçadas, em cor contrastante com a
do piso,
recomendado
corde
amarela.

b)

do piso, (recomendado de cor amarela).

acidentes para pessoa com baixa visão, crianças ou
idosas.

c)No início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em
cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m,
afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do
c)
No início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em
plano.

cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m,

d)Junto
às portas
elevadores,
emponto
cor contrastante
a do piso,
afastada
de 0,32dos
m no
máximo do
onde ocorrecom
a mudança
do
com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo da
plano.
Prolongamento de 0,30 m no corrimão
alvenaria.
e)Junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e
desembarque, palcos, vãos, entre outros, em cor contrastante com a do
d)
Os Deve
corrimãos
laterais
escadas
rampas
devem prolongar-se
piso.
ter uma
larguradas
entre
0,25 m ee 0,60
m, instalada
ao longo de
toda
a extensão
houver
deequeda,
estar a uma
distânciade
pelo
menos 30onde
cm antes
dorisco
início
após oetérmino
da mudança
da borda de no mínimo 0,50 m.

plano.

e) Os corrimãos laterais em escadas e rampas devem ser instalados a
duas alturas sendo em 0,92 m e outro em 0,70 m do piso.

12 f)

É recomendável a instalação de faixa com largura mínima de 5
centímetros
de DE
material
antiderrapante
DESENHO
PISO TÁTIL
EM PALCO,preferencialmente
EMBARQUES ETCde cor
amarela instaladas nas bordas superiores dos degraus para evitar
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Corrimãos
Prolongamento de 0,30 m no corrimão

a) Os corrimãos laterais das escadas e rampas devem prolongar-se
pelo menos 30 cm antes do início e após o término da mudança de
plano.

b) Os corrimãos laterais em escadas e rampas devem ser instalados a
duas alturas sendo em 0,92 m e outro em 0,70 m do piso medidos da
geratriz superior.
É recomendável a instalação de faixa com largura mínima de 5 cm de
material antiderrapante preferencialmente de cor amarela instaladas
nas bordas superiores dos degraus.

Empunhadura de corrimão - Dimensões em centímetros
c) Para melhor empunhadura, os corrimãos devem ter seção circular
entre 3,0 e 4,5 centímetros de diâmetro, afastados no mínimo 4,0
centímetros da parede ou outro obstáculo.
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sníveis
no piso de até 5 mm não demandam tratam
erem sinalizados.
cial.
sníveis
no piso de até 5 mm não demandam tratam
.
DESNÍVEIS
E DEGRAUS ISOLADOS
.
Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratado
DESNÍVEIS
E DEGRAUS
níveis
superiores
a ISOLADOS
5 mm até 15 mm devem ser tratad
gidos
em
forma
de rampa.
níveis
superiores
a
5
mm até
15ser
mmevitados
devememser
tratad
Desníveis
de dequalquer
natureza
devem
rotas
Desníveis
qualquer
natureza
devem
ser evitados
em rotas acessíveis.
os
em
forma
de
rampa.
os
em forma
de rampa.
Desníveis
superiores
a 15 mm devem ser considerados co
acessíveis.
1 - Desníveis no piso de até 5 mm (0,005 m) não demandam
especial. a 15 mm devem ser considerados
aus
etratamento
serem
sinalizados.
sníveis
superiores
1
Desníveis
no
piso de
mm
não
demandam
tratamento
2
Desníveis
superiores
5até
mm5
até
15 mm
devem
ser
tratados
e
sníveis
superiores
a arampa.
15
mm
devem
ser
considerados
corrigidos
em
forma
de
e
serem
sinalizados.
especial.
3 - Desníveis
superiores a 15 mm devem ser considerados como
e serem
sinalizados.
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degraus e serem sinalizados.
2 - Desníveis
superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados e
corrigidos em forma de rampa.

3 - Desníveis superiores a 15 mm devem ser considerados como

R
O DESENHO
FORMANDO UMA RAMPA NO D
degraus
e serem sinalizados.
R O DESENHO FORMANDO UMA RAMPA NO D

LTERAR O DESENHO FORMANDO UMA RAMPA NO DEGRAU

RAR O DESENHO FORMANDO UMA RAMPA NO DEGR
RAR O DESENHO FORMANDO UMA RAMPA NO DEGRA

LHAS

GRELHASO DESENHO FORMANDO UMA RAMPA NO DEGRAU
ALTERAR

devem estar preferencialmente fora do fluxo

As grelhas devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de
AS
devem
estar
foradevem
doterfluxo
circulação.
Quando preferencialmente
instaladas em rotas acessíveis, os vãos
AS
o sentido
transversal
movimento,
com dimensão
de 15 mm
relhas
devem
estar ao
preferencialmente
foramáxima
do fluxo
principal
Quando
instaladas
em rodas
acessíveis,
os
vão

GRELHAS
(0,015 m).
Quando
instaladas

em rodas acessíveis, os vão

ação. Quando
em rodas
acessíveis,
os vãos
devem
ansversal
aoinstaladas
movimento,
com
dimensão
máxima
ansversal
ao ao
movimento,
com
dimensão
máxima
ntido
transversal
movimento, com
dimensão
máxima
de 15 m

has
devem
estar
preferencialmente
fora
do fluxo princip
As grelhas
devem
estar
preferencialmente forafora
do fluxo
de
has
devem
estar
preferencialmente
do principal
fluxo princip
ão.
Quando
instaladas
em
rodas
acessíveis,
os
vãos
circulação. Quando instaladas em rodas acessíveis, os vãos devem terdeve
ão.
Quando
instaladas
em rodasdimensão
acessíveis,
os
vãos deve
o sentido
transversal
movimento, com
máxima
de 15 mm.
o
transversal
ao ao
movimento,
com dimensão
máxima
de 15
o transversal ao movimento, com dimensão máxima de 15
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CAPACHOS
Os capachos devem ser embutidos no piso e nivelados de maneira que
eventual desnível não exceda 5 mm. Não instalar capachos ou tapetes
em cima de sinalizações no solo, dificultando a visualização.

PORTAS

rtas, inclusive
de elevadores,
devem
tervão
vão
mínimo
As portas, inclusive
de elevadores,
devem ter
livrelivre
mínimo
de 0,80 de 0,8
m e altura de 2,10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos
ltura de
duas
uma2,10
delas m.
deveEm
ter oportas
vão livre de
de 0,80
m. ou mais folhas, pelo meno
Portaster
instaladas
locais
prática
elas deve
o vãoem
livre
dede0,80
m.de esportes, devem ter vão livre
mínimo de 1,00 m devido a largura da cadeira de rodas esportiva.
As portas devem ter condições de serem abertas com um único

movimento
suas maçanetas
devemde
ser esportes,
do tipo alavanca
instaladas
instaladas
eme locais
de prática
devem
ter avão liv
uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.
o de 1,00
m devido
aoemtamanho
da cadeira
de rodas
esportiva.
As portas
localizadas
rotas acessíveis
devem receber
revestimento
resistente a impactos na parte inferior (até 0,40m, a partir do piso
acabado).
devem
condições
de
abertas
compara
um
Nas portaster
giratórias
ou catracas
comserem
dispositivos
de segurança
acesso, deve ser prevista outra entrada vinculada a uma rota acessível,
edevidamente
suas maçanetas
devem ser do tipo alavanca a um
sinalizada.

ortas
mento
0,90 m e 1,10 m.

únic
altu

do em rotas acessíveis recomenda-se que as portas tenham n
arte inferior, revestimento resistente a impactos provocados p
las, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a par
o acabado.

ortas giratórias ou catracas com dispositivos de segurança pa
o, deve ser prevista outra entrada vinculada a uma rota acessíve
inalizada.
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SANITÁRIOS – BACIA E LAVATÓRIO
Box Sanitário Acessível - Dimensões
Os boxes sanitários devem garantir as áreas de transferência diagonal,
lateral e perpendicular, bem como área de manobra de cadeira de
rodas para rotação de 180º, possuindo dimensões internas mínimas de
1,70 m por 1,50 m, com porta abrindo para fora.

Os boxes sanitários devem garantir as áreas de transferência diagonal,
lateral e perpendicular, bem como área de manobra de cadeira de
rodas para rotação de 180º, possuindo dimensões internas mínimas de
1,70 m por 1,50 m, com porta abrindo para fora.

Um Box sanitário acessível deve prever:
a)Localização em rotas acessíveis, próximo à circulação principal;
b)Barras de apoio com material resistente, fixadas em superfícies
rígidas e estáveis, instaladas em altura convencionada.

Um Box sanitário acessível deve prever:

c)Sinalização com Símbolo Internacional de Acesso (SIA);

a) Localização
em rotas
acessíveis,
próximo
circulação
principal;
d)Instalação
de lavatório
sem
que ele interfira
na a
área
de transferência;
e)Válvula
descarga
de leve
pressão;resistente, fixadas em superfícies
b) Barrasdede
apoio com
material
f)Bacia
sanitária
instalada
a uma altura
0,46convencionada.
m, (medida da borda
rígidas
e estáveis,
instaladas
em de
altura
superior ao assento até o piso acabado).

16 g)Prever
c) Sinalização
com de
Símbolo
Internacional
Acessoa(SIA);
a instalação
campainha,
alarme oude
interfone
0,40 m do
piso nos sanitários isolados.

d) Instalação de lavatório sem que ele interfira na área de
transferência;
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Recomenda-se a instalação de uma bacia infantil para uso de pessoas
de baixa estatura ou crianças e local de troca de fraldas em sanitário
unissex ou familiar.

Acessórios para sanitários – Faixa de alcance
Acessórios para sanitários – Faixa de alcance
Os acessórios para sanitários tais como cabides, saboneteiras e
Os acessórios para sanitários tais como cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance
toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance
confortável. Bem como o espelho com inclinação para baixo de 10º.
confortável.
como o–espelho
comalcance
inclinação para baixo de 10º.
Acessórios
para Bem
sanitários
Faixa de

Os acessórios para sanitários tais como cabides, saboneteiras e
toalheiros, devem ter sua área de utilização dentro da faixa de alcance
confortável. Bem como o espelho com inclinação para baixo de 10º.
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Lavatórios
Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda deve estar
a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso acabado, respeitando uma
altura livre de 0,73 m na sua parte inferior frontal.
As torneiras de lavatórios devem ser acionadas por alavanca, sensor
eletrônico ou dispositivo equivalente.
Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatório na altura do
mesmo.
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Com fixação
fixação
na Com
parede
de
Com
fixação
na parede
na parede de
fundo
fundo

de fundo

Com fixação
Com
fixação
na
parede
de
Com
fixação
na
na
parede
de fundo
fundo e lateral
e lateral

parede de fundo e lateral

dimensão para pessoa em cadeira de rodas, pe
dimensão para pessoa em cadeira de rodas, pe
s, muletas e carrinhos de bebê, devendo estar locali
s, muletas e carrinhos de bebê, devendo estar local
ssíveis.
BALCÕES E CORREDORES
síveis.
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De modo a garantir a acessibilidade de balcões de atendimento, deve
ser observada a altura dos mesmos, bem como o espaço necessário
à acomodação e passagem de cadeira de rodas, carrinhos de bebês,
pessoa em andador ou muletas.

mínima ideal de balcão 0,73 m para promover pessoa em
ínimaAltura
ideal
para
promover aproxim
cadeira
de de
rodasbalcão
com vão de0,73
0,30 mm
para
aproximação.
nima ideal de balcão 0,73 m para promover aproxim
pessoa em cadeira de rodas
pessoa em cadeira de rodas
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serviços
disponíveis
no estabelecimento;
exemplar
esteja em
Braille, conforme
Lei Municipal 5.754

Quando o local possuir cardápio, deve-se prever q
esteja em Braille, conforme Lei Municipa
RESTAURANTES E exemplar
BARES E SIMILARES
MANUAL DE ACESSIBILIDADE PARA ESPAÇOS INTERNOS

Os restaurantes, refeitórios
e bares, devem possuir pelo
menos 5 % do total de mesas,
com no mínimo de uma mesa
acessível nas dimensões de
altura mínima de 0,73 m e vão
de acomodação de 0,50 m para
pessoa em cadeira de rodas,
sendo que:
As mesas devem ser distribuídas
de forma a estar integradas às
demais e em locais onde sejam oferecidos todas as comodidades e
serviços disponíveis no estabelecimento;
Quando o local possuir cardápio, deve-se prever que pelo menos um
exemplar esteja em Braille, conforme Lei Municipal 5.754/2000.

E PROVADORES
CABINESCABINES
E PROVADORES

É importante prever nas lojas cabines de provadores com pelo menos
CABINES
E PROVADORES
um provador acessível
, este deve
ter as dimensões míninas de 1,80 m
x 1,80 m com uma superfície para troca de roupas na posição deitada
de dimensões
mínimas de 0,80
m de largura,
m deque
comprimento
e
É importante
prever
nas 1,80
lojas
disponibilizam
altura de 0,46 m, providos de barras de apoio, espelhos e cabides em
provadores pelo menos um provador acessível de
altura acessível.

É importante
prever
dimensões
míninas de 1,80
m xnas
1,80 lojas
m comque
umadispon
super
provadores
pelo
menos
um
provador
acessí
de roupas na posição deitada de dimensões mínimas
míninas de 1,80
m x 1,80
m com
largura, dimensões
1,80 m de comprimento
e altura
de 0,46
m, uma
prov
de
roupas
na
posição
deitada
de
dimensões
m
de apoio, espelhos e cabides em altura acessível.
largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46
de apoio, espelhos e cabides em altura acessível.
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terminais de consultas e áreas de convivência virtual
dimensões básicas de aproximação e permanência.
ÁREA DE TRABALHO E LEITURA
MANUAL DE ACESSIBILIDADE PARA ESPAÇOS INTERNOS

Nas bibliotecas, locais de pesquisas, área de trabalhos, sala de estudo
e leitura, terminais de consultas e áreas de convivência virtual, devem
prever as dimensões básicas de aproximação e permanência.

ASSENTOS E ESPAÇOS EM AUDITÓRIOS OU SALA DE ESPERA
Os cinemas, teatros, auditórios, sala de espera e similares devem
possuir na área destinada ao público, espaços reservados para pessoa
em cadeira de rodas (PCR), assentos para pessoas com mobilidade
reduzida (PMR) e pessoas obesas (PO), atendendo às seguintes
condições:
a)Estar localizado em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga;
b)Estar distribuídos pelo recinto, não concentrados em determinado
local segregado.
c)Garantir conforto, segurança, boa visibilidade e acústica;
d)Serem identificados por sinalização no local.
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Quantidade de espaços e assentos reservados conforme a
capacidade total do local:
PCR: Pessoa em cadeira de rodas
PMR: Pessoa com Mobilidade Reduzida
PO: Pessoa Obesa

Dimensões adequadas
do espaço
para pessoa
empessoa
cadeira de
rodas
Dimensões
adequadas
do espaço
para
em
cadeira de ro

PALCOS E BASTIDORES
Uma rotaEacessível
deve interligar os espaços para pessoa em cadeira
PALCOS
BASTIDORES
de rodas ao palco e aos bastidores dentro do mesmo ambiente do

evento. Quando houver desnível entre o palco e a platéia, este deve
ser vencido através de rampa devendo ter inclinação máxima de 10% e
estar bem sinalizada ou equipamento de plataforma elevatória.
Importante prever também cabine para áudio-descrição para pessoa
Uma
rota acessível deve interligar os espaços para pessoa
com deficiência visual ou baixa visão.

em c
de rodas ao palco e aos bastidores dentro do mesmo ambien
evento. Quando houver desnível entre o palco e a platéia, este
22
ser vencido através de rampa devendo ter inclinação máxima de
estar bem sinalizada ou equipamento de plataforma elevatória.

LOCAIS DE HOSPEDAGEM
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LOCAISpousadas
DE HOSPEDAGEM
Em hotéis,
e similares, os auditórios, salas de convençõe
ala deOsginástica,
piscinas,
entre
outros, devem
ser acessíveis.
Pe
hotéis, pousadas
e similares,
os auditórios,
salas de convenções,
sala
de ginástica, piscinas, entre outros, pelo menos 5 % com no mínimo de
menos um
5 %docom
mínimo de
um
do total
de dormitórios
total no
de dormitórios
com
sanitário,
devem
ser acessíveis. com
Estes sanitár
dormitórios
não
devem
estar
isolados
dos
demais
dormitórios
ou
dos
evem ser acessíveis. Estes dormitórios não devem estar isolados
d
serviços.
emais dormitórios ou dos serviços.

Dimensões mínimas adequadas do quarto

Dimensões mínimas adequadas do quarto

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCI

As vagas de estacionamento para pessoa com deficiência, conform
esolução do Contran 304/2008, Lei Municipal 4.502/1993 e Decrre
23
Federal 5.296/2004, estabelece destinar 3% da quantidade total
agas.
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VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
As vagas de estacionamento para pessoa com deficiência, conforme
Lei Municipal 4.502/1993, estabelece destinar 3% da quantidade total
de vagas.
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiência devem:
a) Ter sinalização horizontal e vertical;
b) Contar com um espaço adicional de aproximação com no mínimo
1,20 m de largura acompanhando guia rebaixada e rampa de acesso ao
calçamento;
c) Estar vinculada a rota acessível que interligue com a entrada
Posicionamento
das Vagas
principal do ambiente
a que se destina.
AsPosicionamento
vagas podem das
ser Vagas
paralelas à calçada, em 90º e em 45º, conforme

Posicionamento das
Vagas
modelos:
vagas podem
paralelas em
à calçada,
emem
90º 45º,
e em 45º,
conforme
As vagas podem serAsparalelas
à ser
calçada,
90º e
conforme
modelos:
modelos:

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos
que as vagas sejam
distribuídas e com
fáceis acessos às
entradas.
Recomendamos
também que os locais
privados disponham
de mecanismos
de orientação e
fiscalização sobre
estas vagas
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VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOA IDOSA
As vagas de estacionamento para pessoa idosa, conforme Decreto
Municipal 13.478/2009, resolução do Contran 303/2008 e Lei Federal
10741/2003 - Estatuto do Idoso, estabelece destinar 5% da quantidade
total de vagas, devendo também serem sinalizadas de forma horizontal
e vertical.
A credencial para estacionamento da pessoa com deficiência ou
pessoa idosa é pessoal e intransferível, devendo ser colocada em local
visível no veículo que a estiver transportando.
A credencial, tanto para PcD quanto para idosos, pode ser solicitada
pessoalmente na Agência Acesso Livre
Terminal Rodoviário Central – Pça. dos Expedicionários s/n - Centro
VAGA
DE– 3942-2401
ESTACIONAMENTO PARA PESSOA IDOSA
Tel.: 12

As vagas de estacionamento para pessoa idosa, conforme resolução
do Contran 303/2008 e Lei Municipal 13.478/2009 e Estatuto do Idoso
de 2003, estabelece destinar 5% da quantidade total de vagas,
devendo também serem sinalizadas de forma horizontal e vertical.
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A credencial para estacionamento da pessoa com deficiência ou
pessoa idosa é pessoal e intransferível, devendo ser colocada em local
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Apoio:
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José dos
Campos.
APDE – Assessoria de Políticas para Pessoa com Deficiência
Referências Normativas:
- ABNT – Associação Brasileira de Normas técnicas – NBR 9050:2004
- Resolução Contran 303 de 18/12/2008 - Dispõe sobre vagas de
estacionamento de veículos destinadas a pessoas idosas
Referências Legislativas Federais:
- Lei Federal 10.048 de 08/11/2000 – Dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e dá outras providências.
- Lei Federal 10.098 de 19/12/2000- Estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências.
- Decreto Federal 5.296 de 02 de dezembro de 2004 – Regulamenta as
Leis no 10.048/2000 e Lei 10.098/2000.
Referências Legislativas Municipais:
- Lei Complementar Municipal 004 de 11/07/1990 – Obriga as agências
bancária a manter instalações sanitárias adaptadas para o uso de
pessoas com deficiência.
- Lei Municipal 4.502 de 16/12/1993 – Fixa normas e define critérios
tendentes a diminuir barreiras arquitetônicas que representam
dificuldades a locomoção de pessoas com deficiências.
- Lei Municipal 5.260 de 01/09/1998 – Obriga a instalação de
dependências e equipamento apropriados ao uso por pessoa com
deficiência nos locais de show, rodeios, circos, parques de diversões e
similares.
- Lei Municipal 5.754 de 05/10/2000 – Cardápios em Braille.
- Lei Municipal 6.848 de 08/07/2005 – Ingresso e permanência de cão
guia.
- Lei Municipal 6.884 de 27/09/2005 – Dispõe sobre a reserva de vagas
para idosos, nos estacionamentos de utilização pública
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- Lei Municipal 7.476 de 10/01/2008 – Quanto aos estabelecimentos
que ofertam a locação de computadores e máquinas para acesso a
internet, utilização de programas e de jogos eletrônicos, abrangendo
os designados como “lan houses, cybercafés e cyberoffice, devendo
ser adaptados para possibilitar acesso as pessoas com deficiências
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- Lei Municipal 361 de 14/05/2008 – Estabelece normas para a
promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida e dá outras providências.
- Lei Municipal 7.606 de 16/07/2008 – Dispõe sobre a obrigatoriedade
da fiscalização quanto ao uso das vagas reservadas à pessoas com
deficiência, idosos e/ou mobilidade reduzida.
- Decreto Municipal 13.478 de 12/03/2009 – Regulamenta a Lei
Municipal 6.884 de 27/09/2005 que dispõe sobre a reserva de vagas
para idosos, nos estacionamentos de utilização pública.
- Lei 8.315 de 29/12/2010 - Dispõe sobre o rebaixamento de guias nos
pontos de ônibus para facilitar o acesso dos usuários de cadeira de
rodas.
- Lei Municipal 8.077 de 05/04/2011 – Dispõe sobre a construção,
manutenção e conservação das calçadas no município.
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