
1

ac
es

si
bi

lid
ad

e



prefeitura municipal de cascavel prefeitura municipal de cascavel2 3

ac
es

si
bi

lid
ad

e

ac
es

si
bi

lid
ad

e

ApresentAção

A Acessibilidade consiste na facilidade de usar os espaços, edificações, 
ambientes, transportes, produtos e serviços sem qualquer entrave ou obstáculo 
que limite ou impeça o acesso de todas as pessoas, independente de suas 
características pessoais, do tamanho do corpo, da postura, da mobilidade ou 
da idade.

Para promover acessibilidade, é necessário eliminar os obstáculos que 
dificultam o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida, garantindo 
independência, autonomia e dignidade, de forma coletiva e individual.

Nessa perspectiva, com o objetivo de difundir as normas técnicas de 
acessibilidade de forma clara e objetiva, a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, através do centro de referência especializado de Assitência Social 
(CREAS III), Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social da Pessoa 
com Deficiência (APPIS), Comissão Permanente de Acessibilidade(CPA) e a 
Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), organizaram o presente 
material, que contém orientações básicas sobre acessibilidade.

Assim, esperamos contribuir com o processo de transformação e construção 
de um município onde o cidadão, independente de sua condição física, social ou 
psíquica possa usufruir, com autonomia e segurança, do meio em que vive.
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Vagas reservadas para pessoas com dificuldades de locomoção ........06

Vagas reservadas para idosos ............................................................07

Guias rebaixadas .....................................................................................08

Rampas/Escadas ...................................................................................... 10
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Sanitários ................................................................................................. 13

Acessórios ......................................................................................... 13
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As vagas devem conter:

 ► Sinalização horizontal e vertical com o desenho universal;

 ► Espaço adicional para embarque e desembarque com no mínimo 1,20m 
de largura;

 ► Espaço adicional para circulação de cadeira de rodas, estando associadas  
à rampa de acesso a calçada, quando afastadas da faixa de pedestre.

VAGAS RESERVADAS PARA IDoSoS

5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados.  
(Art. 41 do Estatuto do Idoso – Lei Federal 1074/2003).

estAcIonAMento de veícUlos
VAGAS RESERVADAS PARA PESSoAS CoM DIFICuLDADES DE LoCoMoção

Estacionamentos externos ou internos de prédios públicos e comerciais, 
(por exemplo: prefeitura, farmácias, hospitais, etc), ou naqueles localizados 
nas ruas e avenidas é necessário reserva de, pelo menos, 2% (dois por cento) 
do total das vagas (exemplo: de cada 100 vagas, duas são exclusivas para 
pessoas com deficiência). Garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente 
sinalizada e com as especificações de acordo com as normas técnicas  
(Lei Federal n. 10.098/2000). o acesso a vaga deve evitar circulação entre 
veículos

Estacionamento
reservado para

veículos autorizados
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e ► os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar 
alinhados entre si, de forma a proporcionar uma transposição segura ao transeunte.

GUIAs rebAIxAdAs
 ► As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com 
ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres;

 ► Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o nível da rua;

 ► os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo 
de pedestres. No caso das esquinas em ambos os sentidos.

 ► A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%;

 ► A largura dos rebaixamentos devem ser no mínino de 1,20 m, conforme 
prescrito nos anexos da Lei Municipal nº 5.744/2011.

 ► Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado 
pelo rebaixamento, de no mínimo 80 cm, sendo recomendável 1,20m;
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 ► Piso tátil de alerta localizado antes do início e após o término da rampa/escada;

 ► Largura mínima recomendável: 1,50 m;

 ► A largura mínima admissível: 1,20 m e, excepcionalmente, 90 cm em reformas;

 ► o espaço plano no topo ou lance de rampa/escada deve ter no mínimo 
1,20 m;

 ► Corrimãos contínuos nos dois lados, com dupla altura de 70 cm e 92 cm, 
prolongamento de 30 cm nas extremidades, secção circular entre 3 cm e 
4,5 cm, permitindo passagem contínua da mão;

 ► Piso com revestimento antiderrapante.

rAMpAs/escAdAs 
 ► Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados;

 ► Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento 
especial;

 ► Desníveis superiores a 5 mm e até 15 mm devem ser tratados em forma de 
rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%);

 ► Inclinação máxima: 8,33%, atendendo ao desnível máximo por lance da 
rampa;

 ► Inclinação transversão não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em 
rampas externas;
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sAnItÁrIos
 ► Edificações de uso público ou coletivo a serem construídas: no mínimo, uma 
cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, obedecendo às 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

 ► Edificações de uso público ou uso coletivo existentes: pelo menos um banheiro.

Acessórios

 ► Cabides, saboneteiras e toalheiros devem ter sua área de utilização dentro 
da faixa de alcance confortável (entre 80 cm e 1,20 m).

portAs e AbertUrAs
 ► Vãos livres de passagem da porta: mínimo 80 cm de largura por 2,10 m de 
altura inclusive nas sanfonadas e de correr;

 ► Maçanetas do tipo alavanca, localizadas a uma altura de 90 cm a 1,10m do 
piso acabado;

 ► Puxador horizontal instalado a uma altura de 90 cm, com o comprimento 
igual à metade da largura da porta, na parte interna de portas de sanitários, 
vestiários e quartos acessíveis;

 ► Em locais de práticas esportivas, as portas terão largura mínima de 1 m;

 ► Portas de ambientes comuns acessíveis: sinalização visual e tátil.

 ► As portas deverão abrir sempre para o lado de fora
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LAvAtórios

 ► Devem ser suspensos. Não é permitida a utilização de colunas até o piso e 
gabinetes, possibilitando a aproximação frontal da cadeira de roda.

 ► Torneiras acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivos 
equivalentes. Quando forem utilizados misturadores, estes devem ser 
preferencialmente de moncomando;

 ► Barras de apoio instaladas junto e na altura do lavatório;

 ► Altura da borda superior: 78 cm a 80 cm do piso acabado;

 ► Altura livre mínima de 73 cm na parte inferior frontal. 

vAso sAnitário

 ► Barras horizontais para apoio e transferência junto ao vaso sanitário, na 
lateral e no fundo, com comprimento mínimo de 80 cm, a 75 cm do piso 
acabado (medidos pelos eixos de fixação); 

 ► Acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1 m, do seu eixo ao 
piso acabado, e ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos 
automáticos. Não é admitida descarga que dispõe de reservatório elevado 
(c/ “cordinha”).

FONTES
DECRETo FEDERAL Nº 5.296/2004 
ABNT NBR 9050-2004
LEI MuNICIPAL Nº 5.744/2011

espeLhos

 ► Quando instalados em posição vertical, a altura da borda inferior deve ser 
de no máximo 90 cm e a da borda superior de no mínimo 1,80 m do piso 
acabado;

 ► Quando instalados inclinado em 100 em relação ao plano vertical, a altura 
da borda inferior deve ser de no máximo 1,10 m e a da borda superior de 
no mínimo 1,80 m do piso acabado.
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• Comissão Permanete de Acessibilidade

• Secretaria de Assistência Social

• Secretaria de Planejamento

• Assessoria de Políticas Públicas e
   Inclusão da Pessoa com Deficiência

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

PSE/PCDIF


