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RESUMO 

 
Acessibilidade significa inclusão daqueles que têm algum tipo de deficiência. A 
engenharia, por meio da construção civil, tornou-se um dos elementos essenciais 

para garantir que pessoas com deficiências possam trafegar em passeio público e 
tenham acesso ao local desejado. A NBR 9050/2015 e a NBR 16537/2016 trazem as 
especificações técnicas das dimensões e demais exigências que se fazem 

necessárias para construir uma edificação que atenda às necessidades de pessoa 
deficiente. Visto isto, o presente trabalho dispõe, por meio de revisão bibliográfica, 
sobre as citadas normas e, ainda, apresenta estudo de caso em determinado 

estabelecimento comercial do ramo farmacêutico, em Maringá/PR, que precisará 
passar por reformas e adaptações para poder ser acessível ao público, de acordo 
com as exigências das normas já mencionadas. 

 
Palavras-chave: Inclusão social. Construção civil. P.C.R. 
 

 
ACCESSIBILITY TO THE PUBLIC IN COMMERCIAL ESTABLISHMENT: CASE 

STUDY 

 
 
ABSTRACT 

Accessibility means the inclusion of those who have some kind of disability. 
Engineering, for construction, has become one of the key elements in ensuring that 
people with disabilities can be reached and have access to the desired location. NBR 

9050/2015 and NBR 16537/2016 provide data collection requirements and 
requirements that are most important for the construction of a building that meets the 
needs of the disabled person. Given this, the present work has, through a 

bibliographical review, on the mentioned norms, and also presents a case study in a 
certain commercial establishment of the pharmaceutical branch, in Maringá/PR, 
which will have to undergo reforms and adaptations in order to be accessible to the 

public, according to with the requirements of the standards already mentioned. 
 
Keywords: Social inclusion. Construction. P.C.R 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A acessibilidade e a falta dela têm se tornado temas cada vez mais 

recorrentes na sociedade atual, merecendo atenção e regulamentação. Atualmente, 

a falta de acessibilidade não é mais considerada apenas como um obstáculo para 

movimentação de pessoas com deficiência, mas também como uma falha de 

inclusão dessas pessoas na sociedade (SASSAKI, 2004). 

A engenharia civil tem papel essencial para assegurar essa acessibilidade, 

pois através dela se fazem construções que facilitarão o acesso das pessoas 

deficientes aos locais desejados, bem como sua movimentação nos passeios 

públicos (MIOTTI, 2012). 

Atualmente as especificações técnicas para construções estão presentes nas 

Normas Brasileiras 9050/2015: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, e 16537/2016: Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – 

diretrizes para elaboração de projetos e instalação, ambas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), de forma a exigirem características para as edificações 

que fazem com que os ambientes tornem-se locais de exercício do direito à 

cidadania. 

Não apenas as Normas Técnicas, como também a Constituição Federal e a 

Organização das Nações Unidas (ONU) apresentam a necessidade dessa 

acessibilidade. Já em 1948 a ONU dispôs a acessibilidade como um dos direitos 

fundamentais do ser humano, sendo posterior a Constituição Brasileira, que ratificou 

tal entendimento e determinou, em seu artigo 1°, incisos II e III que a acessibilidade 

dos espaços é forma de se demonstrar a permissão para que todos trafeguem e 

participem da atividade e do local onde desejarem, independentemente de qualquer 

necessidade especial que se tenha. 

Tendo em vista o contesto, o presente trabalho discorre sobre as normas 

técnicas e suas exigências, apresentando, ao final, estabelecimento comercial que 

atualmente não se encontra totalmente acessível ao público, de forma que se 

apresenta, posteriormente, todas as mudanças e adaptações que se farão 

necessárias para que o local garanta a qualquer pessoa com deficiência seu direito 

de usufruir de seus serviços. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A ENGENHARIA CIVIL E SUA CONTRIBUIÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA 

INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MEDIANTE A 

ACESSIBILIDADE 

 

 

2.1.1 Tipos de deficiência 

 

O censo 2010 do IBGE (última pesquisa de censo demográfico) apresentou 

um numerário considerativo de pessoas com deficiências no Brasil. Na data das 

pesquisas, foi constatado que 23,9% da população possuía pelo menos uma 

deficiência. Tamanha porcentagem demonstra a necessidade que se tem, no Brasil, 

das leis e normas de acessibilidade à pessoas deficientes. 

O Decreto n° 3.298/1999 dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa com Deficiência, definindo deficiência, deficiência permanente e 

incapacidade, nos termos de seu artigo 3º, in verbis 

 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano; 
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. (Decreto 
n°3.298/1999, artigo 3°) 

 

A legislação brasileira, atualmente, dispõe também do Decreto n° 5.296/2004, 

que determina e descreve os cinco tipos de deficiências determinados na 

Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidades das 

Pessoas com Deficiência, aprovados pela Assembleia Geral da ONU, sendo estes a 

deficiência física, auditiva, visual, mental e deficiência múltipla. 
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Importante salientar, neste momento, que pessoas com mobilidade reduzida 

são, por vezes, erroneamente considerados como pessoas deficientes. O Programa 

Brasileiro de Acessibilidade Urbana (2006, p.23) esclarece que mobilidade reduzida 

é uma dificuldade de movimento, que pode ser temporária ou permanente, 

enquadrando-se nestes termos, vide a NBR 9050/2015, até mesmo idosos, 

gestantes e pessoas obesas. 

 

Imagem 01: Símbolos representativos de pessoas com mobilidade reduzida 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

 

2.1.1.1 Deficiência física 

 

O Decreto n° 5.296/2004 dispõe em seu artigo 5°, §1°, inciso I, alínea “a” ser 

pessoa com deficiência física aqueles que têm uma alteração em um ou mais 

segmentos do corpo, seja ela parcial ou total. 

Excluídas as deformidades estéticas pura e simplesmente, que não causam 

efeito de dificuldade ao indivíduo, a deficiência física se apresenta nas formas de 

amputação, paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, paralisia cerebral 

e nanismo (GHIRALDI, 2014). 

 

Imagem 02: Símbolo de acessibilidade a pessoas com deficiência física 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 
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2.1.1.2 Deficiência auditiva 

 

O mesmo decreto mencionado no item anterior também descreve a 

deficiência auditiva, no mesmo artigo, parágrafo e inciso, alínea “b”: perda parcial, 

bilateral ou total de 41 decibéis (dB) ou mais da audição, situação esta apurada 

mediante audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 hertz (Hz). 

 

Imagem 03: Símbolos representativos de pessoas com deficiência auditiva 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

 

 

2.1.1.3 Deficiência visual 

 

A alínea “c” do artigo 5°, §1°, inciso I do Decreto n° 5.296/2004 caracteriza a 

deficiência visual em dois grandes grupos, a cegueira e baixa visão. 

A cegueira é caracterizada pela acuidade visual menor ou igual a 0,05 no 

melhor olho, considerando a melhor correção óptica possível. A baixa visão, por sua 

vez, é caracterizada pela acuidade visual entre 0,3 e 0,05, assim como a anterior, no 

melhor olho e considerando a melhor correção óptica possível (DECRETO 

5.296/2004). 

Derivados dessas duas formas de deficiência, o artigo 5°, §1° inciso I, alínea 

“c” do Decreto 5.296/2004 dispõe ainda que existem casos onde “a somatória da 

medida do campo visual ou ambos os olhos forem igual ou menos que 60º; ou a 

ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores”.  
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Imagem 04: Símbolos representativos de pessoas com deficiência visual e acessibilidade 

 
ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

 

2.1.1.4 Deficiência Intelectual 

 

A Associação Americana de Retardo Mental (AAMR) ampliou os conceitos de 

deficiência intelectual de forma a conceituà-la como  

 

a incapacidade caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, expressa 
nas habilidades práticas, sociais e conceituais originando-se antes 
dos dezoito anos de idade (AAMR, 2006, p.20 apud GHIRALDI, 
2014, p.23). 
 

A legislação brasileira também define a deficiência intelectual nos termos do 

Decreto n°5.294/2004, como 

 

funcionamento intelectual significativamente inferior à media, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. 
comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização 
dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. habilidades 
acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho (Decreto n°5.296/2004, artigo 5°, 
§1°, I, alínea “d”). 

 

 

2.1.1.5 Deficiência múltipla 

 

A deficiência múltipla é a associação de dois ou mais tipos de deficiência, de 

forma que, para caracterizá-la, não se deve somar as deficiências mas sim observar 

uma organização qualitativa de desenvolvimento que englobe mais de uma das 

situações descritas nos itens anteriores (deficiência física, deficiência auditiva, 

deficiência visual e deficiência intelectual), como, por exemplo a pessoa que é surda 
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e por conta disso desenvolve também a dificuldade na fala, classificada como surdo-

mudo (GLAT, 2007). 

 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DAS LEIS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL 

NO BRASIL 

 

O Brasil teve sua primeira manifestação legislativa pró pessoas com 

deficiência através do Decreto n°62.150, no ano de 1968, ratificando no país todo o 

disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos com relação à considerar 

as pessoas com deficiência como cidadãos de direitos e deveres, participativos da 

sociedade (GARCIA, 2004). 

A Constituição Federal de 1978 trouxe a segurança aos deficientes e 

condições de melhorias sociais e econômicas, com ênfase na educação especial e 

gratuita. Foi na Constituição de 1988, atualmente vigente, então, que o Brasil 

consolidou os direitos sociais e individuais das pessoas com deficiência, assim como 

os demais indivíduos (GARCIA, 2004). 

Após a promulgação da Constituição da República Federativa, o Brasil 

passou a imprimir diversas normativas relacionadas às pessoas com deficiência. Em 

1989 entrou em vigor a lei 7.853, que dispunha sobre apoio e integração social, 

instituindo também a tutela jurisdicional aos direitos destes indivíduos, instaurando a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE). No ano posterior, essa lei foi consolidada pelo Decreto n°3.298, na gestão 

de Fernando Henrique Cardoso (GHIRALDI, 2014). 

Nos anos 2000 novas mudanças surgiram. A lei 10.048 determinou 

atendimento prioritário às pessoas por ela especificadas, enquanto a lei 10.098 

promoveu normas e critério para promover a acessibilidade das pessoas com 

mobilidade reduzida (BRASIL, 2000). 

Foi em 2004, então, que o Decreto n°5.296 regulamentou as leis já existentes, 

bem como trouxe em seu texto as definições e conceitos de pessoas com deficiência 

(GHIRALDI, 2014). 

Com relação às normas técnicas de acessibilidade, a primeira que tratou do 

assunto foi a NBR 9284/1986, que dispunha sobre a utilização das calçadas por 

todos os indivíduos. Seguida da NBR 1338/1990, que dispunha sobre os 
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revestimentos das vias públicas, de forma que se fizesse possível o transito também 

de pessoas com deficiência, determinando que estes apresentassem resistência, 

fossem antiderrapantes e confortáveis aos pedestres (MIOTTI, 2012). 

Em 2004, então, foi estabelecida a NBR 9050, que determinou as formas a 

serem obedecidas para que uma obra fosse realizada de maneira a tornar-se 

acessível. A partir desta, que será a frente melhor demonstrada, passou-se a exigir 

que o ramo da construção civil fosse um dos caminhos para concretização da 

acessibilidade das pessoas com deficiência. 

 

 

2.2.1 Principais normas técnicas em acessibilidade 

 

Superado o contexto histórico supramencionado, nos dias presentes o Brasil 

conta com um rol de Normas (NBR’s) que versam sobre acessibilidade e inclusão 

social, não apenas em edificações como também nos passeios e transportes, 

públicos e particulares. 

Tamanha importância deste assunto, dentre as tantas Normas Brasileiras da 

atualidade, para a construção civil, destaca-se a NBR 9050/2015, que versa sobre 

acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

A supramencionada Norma Brasileira apresenta sua funcionalidade como 

sendo uma norma que "estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e 

rural, e de edificações às condições de acessibilidade”. Dispõe também que para 

que as edificações, urbanas ou rurais, sejam consideradas acessíveis devem 

cumprir com os dispositivos desta norma, elencando ainda outras referências 

normativas que à construção civil se aplicam (ABNT NBR 9050, p.1-2): 

 

ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão  
ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios  
ABNT NBR 10152, Níveis de ruído para conforto acústico ‒ Procedimento 
ABNT NBR 10283, Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos 
sanitários ‒ Requisitos e métodos de ensaio 
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência 
ABNT NBR 11003, Tintas ‒ Determinação da aderência 
ABNT NBR 11785, Barra antipânico ‒ Requisitos  
ABNT NBR 13434 (todas as partes), Sinalização de segurança contra 
incêndio e pânico  
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ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais ‒ Aparelhos 
automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento 
automático ‒ Requisitos e métodos de ensaio  
ABNT NBR 14718, Guarda-corpos para edificação  
ABNT NBR 15097 (todas as partes), Aparelho sanitário de material 
cerâmico 
ABNT NBR 15250, Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário 
ABNT NBR 15599, Acessibilidade ‒ Comunicação na prestação de 
serviços 
ABNT NBR ISO 9386 (todas as partes), Plataformas de elevação 
motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida ‒ Requisitos para 
segurança, dimensões e operação  
ABNT NBR NM 313, Elevadores de passageiros ‒ Requisitos de 
segurança para construção e instalação ‒ Requisitos particulares para a 
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência  
ABNT NBR IEC 60529, Graus de proteção para invólucros de 
equipamentos elétricos (código IP)  
ASTM C609-07, Measurement of light refectance value and small color 
differences between pieces of ceramic tile 

 

 

 

2.2.2 Definições técnicas – Norma NBR 9050/2015 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 

 

A cada ano que se passa cada vez mais se ouve falar sobre inclusão social 

de forma a se quebrar paradigmas e tornar a sociedade um ambiente para 

convivência das pessoas em suas diversidades (SASSAKI 2004). 

Para tanto, a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

numerada 9050 apresenta através de figuras as definições técnicas e critérios que 

devem ser considerados quando da construção ou reforma de uma edificação, 

desde os espaços até os mobiliários, para que sejam ambientes considerados 

acessíveis (MORAES, 2009 apud GHILARD, 2014). 

 

 

2.2.2.1 Pessoa em pé 

 

A NBR 9050/2015 apresenta, na unidade de medida “metro”, as dimensões 

referenciais que pessoas com deficiência em pé necessitam para sua locomoção, 

sejam elas usuárias de bengalas, andadores, muletas ou cão guia, conforme 

imagem 05. 
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Imagem 05: Dimensões referenciais de pessoas com deficiência em pé 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

 

2.2.2.2 Pessoa com cadeira de rodas - PCR 

 

A NBR 9050/2015 dispõe também acerca das dimensões referenciais de 

cadeiras de rodas em suas diversas espécies, bem como especifica o módulo de 

referência (MR), ou seja, o espaço ocupado por uma pessoa utilizando cadeira de 

rodas, conforme imagem 06. 
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Imagem 06: Dimensões referenciais de espaço de ocupação de PCR 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

Partindo da área de ocupação, a mesma norma dispõe também sobre os 

espaços necessários no ambiente para que haja deslocamento da pessoa em 

cadeira de rodas, esteja ela sozinha no local ou junto de pedestre ou outro 

cadeirante, conforme imagem 07. 

 

Imagem 07: Dimensões referenciais para circulação de PCR 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 
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Impõe, ainda, normas com relação aos espaços necessários para que o 

cadeirante possa efetuar as manobras que necessitar, sejam elas com ou sem 

deslocamento, com percurso intermediário ou não, conforme se vê na imagem 08. 

 

Imagem 08: Dimensões referenciais para manobra e deslocamento de PCR 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 
 

Ainda dispondo sobre a acessibilidade das pessoas em cadeira de rodas, a 

norma traz também as dimensões necessárias para que o indivíduo tenha alcance 

dos objetos que necessitar, ou, para em casos da PCR ser funcionário do 

estabelecimento, traz as dimensões necessárias para a viabilidade do exercício de 

sua função. 
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Imagem 09: Dimensões referenciais para alcance de PCR 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

Com relação aos sanitários, para que sejam acessíveis, nos termos das 

dimensões da NBR 9050/2015, necessário se faz que haja espaço para entrada e 

manobra de PCR, bem como estejam disponíveis barras ou outro tipo de apoio para 

transferência e ainda estejam os móveis e louças dispostos nas dimensões 

necessárias para o alcance do indivíduo. 

Todas estas dimensões podem ser observadas nas imagens 06, 07, 08 e 09, 

e juntas formam a imagem 10, que demonstram as disposições de um sanitário 

acessível. 
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Imagem 10: Sanitário acessível a PCR 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050 (2015) 

 

Por fim, ainda com relação à acessibilidade a PCR, os balcões de 

atendimento também precisam ser acessíveis. A NBR 9050/2015, dispõe em seus 

itens 9.2.1.1 e 9.2.1.2 sobre os balcões serem de fácil identificação e localizados em 

rotas acessíveis, devendo garantir circulação adjacente à PCR, permitindo um giro 

de 180º.  

Exige, ainda, nos itens 9.2.1.4 e 9.2.1.5, que sua superfície tenha largura 

mínima de 0,90m e altura entre 0,73m a 0,85m do piso, devendo ter largura livre 

mínima sob a superfície de pelo menos 0,80m, todas estas dimensões, 

assegurando, também, que a PCR tenha possibilidade de avançar sob o balcão, de 

forma que este, então, tenha altura livre sob o tampo e profundidade de pelo menos 

0,73m e 0,30m, respectivamente. 

Todas as exigências e dimensões para balcões de atendimento ao público 

podem ser observadas na imagem 11. 
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Imagem 11: Balcão de atendimento acessível a PCR 

 
Fonte: Vieira (2011) 

 

 

2.2.2.3 Piso tátil 

 

Com relação a acessibilidade para deficientes visuais, a NBR 16537/2016 

dispõe sobre o piso tátil e alerta. Em seu item 3.18 define piso tátil como “piso 

caracterizado por relevo e luminância contrastantes em relação ao piso adjacente, 

destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação perceptível por 

pessoas com deficiência visual, destinado a formar a sinalização tátil no piso” (NBR 

16537/2016, p. 3). 

Dois são os tipos de piso tátil: de alerta e direcionamento, que podem ser 

observados na imagem 12. O piso tátil de direcionamento tem por finalidade indicar 

a direção que deve ser seguida, enquanto o piso tátil de alerta é utilizado para 

alertar o deficiente visual de que haverá mudança na direção a ser seguida. 

 

Imagem 12: Da esquerda para a direita: piso tátil de alerta e piso tátil de direcionamento 

 
Fonte: ABNT – NBR 16537 (2016) 
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3 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

3.1 DISCUSSÃO - ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DA NBR 9050/2015 EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

3.1.1 Local da aplicação 

 

O presente tem por objeto de estudo estabelecimento comercial do ramo 

farmacêutico. Trata-se de farmácia localizada no município de Maringá, região 

Noroeste do estado do Paraná. 

Localizada em um terreno de 910m², possui área construída de 277m², 

estacionamento para 14 carros dentre os quais uma das vagas tem destinação e 

sinalização específica para cadeirante. 

 

 

3.1.2 Acessibilidade ao público no projeto original do estabelecimento 

 

O estabelecimento farmacêutico em estudo foi inaugurado em 2017, após 

reformas do antigo barracão ali existente, tornando-se estabelecimento comercial 

apto a funcionar, dentro das exigências da vigilância sanitária. 

O projeto original, atualmente em funcionamento, apresenta algumas 

irregularidades no quesito acessibilidade ao público, se submetido à NBR 

9050/2015, conforme se demonstrará a seguir. 

 

 

3.1.2.1 Piso tátil 

 

Atualmente o piso tátil circunda toda a área de passeio público do 

estabelecimento comercial, conforme se observa na imagem 12. 
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Imagem 12: Projeto atual do estabelecimento comercial - piso tátil em passeio público 
representado em preto 

 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Deve-se salientar que com relação ao posicionamento deste piso tátil no 

passeio público, o projeto atualmente encontra-se nos exatos termos dispostos na 

NBR 16537/2016.  

Entretanto, o estabelecimento não possui piso tátil da calçada ao acesso da 

loja e em seu interior, portanto em desconformidade com a NBR 16537/2016 nos 

termos já mencionados no item 2.2.2.3 do presente. 

 

 

3.1.2.2 Banheiro 

 

Atualmente o banheiro do estabelecimento conta com todas as barras 

exigidas pela NBR 9050/2015, além de ter o alarme de emergência, vaso sanitário e 

demais cerâmicas instaladas nas dimensões exigidas pela mesma e mencionadas 

no item 2.2.2.2 do presente. 
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Entretanto, não possui as dimensões exigidas pela mesma norma com 

relação ao espaço para movimentação de PCR, como pode-se observar nas 

imagens 13 e 14. 

 

Imagem 13: Projeto atual do estabelecimento comercial – banheiro não totalmente 
acessível 
 

  
Fonte: Autor (2017) 

 

 

Imagem 14: Banheiro do estabelecimento comercial farmacêutico 

  
Fonte: Autor (2018) 
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3.1.2.3 Balcões de atendimento 

 

Atualmente os balcões encontram-se fora dos padrões exigidos pela NBR 

9050/2015, como se observa na imagem que segue, com relação a altura e 

profundidade mínima livre, conforme já retro mencionado também no item 2.2.2.2, 

de forma que um PCR não consegue avançar ao balcão para ser atendido, como 

observa-se nas imagens 15 e 16 

.  

Imagem 15: Projeto atual do estabelecimento comercial – balcão de atendimento não 
acessível 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Imagem 16: Balcão de atendimento do estabelecimento comercial farmacêutico 

 
Fonte: Autor (2018) 
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3.1.2.4 Prateleiras 

 

Atualmente as prateleiras do estabelecimento encontram-se com altura 

superior às dimensões consideradas acessíveis à pessoa cadeirante pela NBR 

9050/2015, haja visto suas medidas conforme demonstra-se nas imagens 17 e 18.  

 

Imagem 17: Projeto atual do estabelecimento comercial – prateleiras não acessíveis  

 
Fonte: Autor (2017) 

 

Imagem 18: Prateleiras do estabelecimento comercial farmacêutico 

 
Fonte: Autor (2018) 



23 

 

Necessário mencionar que apesar das prateleiras disporem das dimensões 

demonstradas, o estabelecimento conta, ainda, com gôndolas dispostas em seu 

interior, estas, por sua vez, com 1,30m de altura, consideradas, portanto, acessíveis 

à PCR. 

 

 

3.2 RESULTADOS: APLICAÇÃO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE NO 

ESTABELECIMENTO 

 

3.2.1 Piso tátil 

 

Para tornar-se acessível, nos termos da NBR 16537/2016, com relação ao 

piso tátil, o estabelecimento deverá proceder à instalação do mesmo do passeio 

público ao acesso da loja e em seu interior, conforme imagem 19. 

 

Imagem 19: Projeto de piso tátil em passeio público (preto), acesso e interior da loja 
(listrado) 
 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2018 
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3.2.2 Banheiro 

 

O estabelecimento dispõe de dois banheiros, um para o público e outro para 

funcionários, sendo o primeiro construído para ser acessível. Considerando que as 

instalações encontram-se lado a lado, para que se faça as alterações nas 

dimensões do banheiro público, será necessário reduzir o dos funcionários, de 

acordo com a imagem 20. 

 

Imagem 20: Projeto de banheiro totalmente acessível no estabelecimento comercial 
farmacêutico 

 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O sanitário apresentado na imagem supra colacionada, então, dispõe não 

apenas das cerâmicas e do alarme nos termos exigidos pela NBR 9050/2015, como 

também possui as dimensões necessárias para locomoção de PCR. 

 

 

3.2.3 Balcões de atendimento 

 

Para que os balcões de atendimento atuais sejam considerados acessíveis, o 

estabelecimento deverá substituí-los por novos, que terão as dimensões já retro 

mencionadas e exigidas pela NBR 9050/2015, como pode-se observar na imagem 

21. 
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Imagem 21: Projeto para balcão de atendimento acessível no estabelecimento comercial 
farmacêutico 

 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

3.3.4 Prateleiras 

 

Considerando o limite de altura alcançável por pessoa cadeirante, conforme 

disposto pela NBR 9050/2015, para que as prateleiras sejam acessíveis deverão ser 

substituídas por novas, nas dimensões demonstradas na imagem 22. 

 

Imagem 22: Projeto de prateleiras acessíveis no estabelecimento comercial farmacêutico 
 

 
Fonte: Autor (2018) 
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4 CONCLUSÃO  

 

A acessibilidade atualmente se faz item necessário para a construção civil. 

Com relação aos estabelecimentos comerciais, tornou-se item fundamental para que 

se opere de acordo com as normas que imperam no Brasil. 

Considerando este cenário, a farmácia ora estudada, para que seja 

considerada acessível ao público, precisará passar pelas mudanças sugeridas, com 

relação a instalação de piso tátil e balcões de atendimento, bem como adaptação 

com relação às dimensões atuais de banheiros, prateleiras e espaço interno para 

deslocamento de pessoas com deficiências. 

Uma vez realizadas as mudanças apresentadas, o estabelecimento comercial 

em comento será considerado local que proporciona segurança e acesso à todo 

aquele que desejar, sendo acessível e, ainda, cumprindo com o objetivo de inclusão 

social e garantia da cidadania para todos os que desejarem pelo local trafegar ou de 

seus serviços usufruir. 
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