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Imagine que há muitos anos atrás você comprou seu tão sonhado 

apartamento em um lindo condomínio residencial, com área de lazer, 

salão de festas, churrasqueira, quadras, piscina, sauna e tem até um 

lindo espaço gourmet.

Os anos se passaram, você formou uma bela família, os filhos 

cresceram e você e seu marido ou esposa agora vão aproveitar 

juntos a vida, os ambientes do prédio e também querem sair para 

jantar, ir às festas e viajar.

Mas!!! Não conseguem mais subir e descer escadas, alcançar objetos 

muito altos ou caídos no chão, tem dificuldade para caminhar e usar o 

banheiro. 

Não conseguem nem ir à feira pois as calçadas não são acessíveis, 

com muitos buracos e desníveis.  O QUE FAZER?

Estudo de Caso Real.
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Eu acredito que a Rota Acessível não é apenas mais um dos muitos 

itens das leis e normas de acessibilidade, mas em minha opinião ela 

é a ESPINHA DORSAL de todo o trabalho de acessibilidade. É 

através da rota acessível que conseguimos:

- Identificar quantos itens de adaptação serão necessários para 

promover a acessibilidade no local;

- Saber quanto cobrar pelo projeto de acessibilidade;

- Assinar a ART/RRT com confiança e segurança de que o 

projeto é acessível;

Definição de Rota Acessível
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Art. 18 do DF 5.296/2004:

A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a 
construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo 
devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de 
todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os 
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Parágrafo único. Também estão sujeitos ao disposto no caput os 
acessos, piscinas, andares de recreação, salão de festas e reuniões, 
saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e 
garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso 
comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso 
coletivo.

Exigencia legal
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Art. 58 da LBI - LF 13.146/2015:

O projeto e a construção de edificação de uso privado 
multifamiliar devem atender aos preceitos de acessibilidade, na 
forma regulamentar.

§ 1o As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo projeto 
e pela construção das edificações a que se refere o caput deste 
artigo devem assegurar percentual mínimo de suas unidades 
internamente acessíveis, na forma regulamentar.

§ 2o É vedada a cobrança de valores adicionais para a 
aquisição de unidades internamente acessíveis a que se refere 
o § 1o deste artigo.

Exigencia legal
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Decreto Federal 9451/2018:

Regulamenta o art. 58 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 
que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Art. 1º Este Decreto regulamenta o disposto no art. 58 da Lei nº 
13.146, de 6 de julho de 2015 , para dispor sobre os preceitos 
de acessibilidade relativos ao projeto e à construção de 
edificação de uso privado multifamiliar.

Exigencia legal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art58


Projeto desenvolvido em 2014.
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Auxílio da Rota Acessível na implantação da acessibilidade.
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Escola Cassiano Faria em São Bernardo do Campo
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A Rota Acessível é o vínculo com a sua responsabilidade.

Todas as entradas devem ser acessíveis;

Identificar todos os ambientes, pois é o uso do ambiente que define 

se eu vou ou não adaptá-lo;

A partir de uma das entradas você vai criar um caminho, desobstruído 

e sinalizado que interligue TODOS os ambientes de uso comum; 

Quem vai escolher esse caminho é o responsável técnico, que de 

preferência seja o caminho mais curto, pois o princípio 6 do Desenho 

Universal, chamado de baixo esforço físico, vai demonstrar a 

importância de criarmos os caminhos mais cursos e com o menor 

esforço para pessoas idosas, por exemplo conseguirem utilizar os 

ambientes.

Vantagens no uso da Rota 
Acessível.
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Um exemplo prático do uso do princípio 6 é que a partir da Rota 

Acessível que você vai localizar a Vaga de Estacionamento, que deve 

estar a menos de 50 metros da entrada, exatamente para garantir o 

menor percurso e o menor esforço no deslocamento;

A rota acessível ajudará a posicionar os sanitários acessíveis 

também, pois o item 7.3.2 da nbr 9050 vai recomendar que a 

distância máxima a ser percorrida de qualquer ponto da edificação até 

o sanitário ou banheiro acessível seja de até 50 m;

Vantagens no uso da Rota 
Acessível.
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Conforme apresentado em nossa aula, identificamos esses itens de 

adaptação a partir da Rota Acessível:

1. CALÇADA

2. ALTURA DO INTERFONE

3. CORRIMÃOS E SINALIZAÇÃO DAS ESCADAS

4. CONSTRUIR UMA RAMPA NA ENTRADA 

5. PISOS ADEQUADOS NA ROTA ACESSÍVEL

6. ELIMINAR DESNÍVEIS A PARTIR DE 5 mm

7. INSTALAR PISO TÁTIL DIRECIONAL, MAPA TÁTIL OU 

LINHA GUIA NA ROTA ACESSÍVEL

8. ADEQUAR AS PORTAS CONFORME FIGURA 83 DA 9050

9. ADAPTAR OS BALCÕES 

10. SANITÁRIO ACESSÍVEL

Itens a serem adaptados
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...continuando...

11. ACESSO AO DECK DA PISCINA

12. ACESSO AO INTERIOR DA PISCINA

13. SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL E EM BRAILLE

14. VAGAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEIS 

15. DEMARCAR CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES NA GARAGEM

16. ELIMINAR DESNÍVEIS NA GARAGEM

17. ADAPTAR A PORTARIA

18. ADAPTAR OS VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS

19. ADAPTAR TODAS AS DEMAIS ENTRADAS DO CONDOMÍNIO

20. ADAPTAÇÃO DOS APARTAMENTOS (APENAS EM NOVOS 

EMPREENDIMENTOS, CONFORME DF 9451/18).

Itens a serem adaptados



Curso de Acessibilidade 
Aplicada atualizado com a 
NOVA NBR 9050:2020
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Tire TODAS as suas dúvidas de acessibilidade e faça 
projetos, laudos e obras acessíveis. 

Aprenda a incrível Fórmula da Rota Acessível!
Tenha mais e melhores clientes, aprenda quanto 
cobrar e deixe um legado com o seu trabalho.

Aplique as leis e normas técnicas sem medo de errar 
e sem esquecer nenhum itens das normas técnicas.

Conheça e Aplique a NOVA NBR 9050:2020!



Imagine-se participando
destes grupos exclusivos
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Antes de 2018 A partir de janeiro de 2018
DF 5296/2004

CONDOMÍNIO PRIVADO MULTIFAMILIAR

Obrigação de acessibilidade em:

- Calçadas;

- Todas as entradas;

- Acesso a todos os ambientes de uso comum e áreas 

de lazer;

- ESPAÇO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE 

ELEVADOR para empreendimentos de até 4 

pavimentos.

Não há a exigência de acessibilidade nos apartamentos;

Não está muito claro a obrigação na demarcação de vagas 

acessíveis;
CONDOMÍNIO DE INTERESSE SOCIAL (HIS/HMP/MCMV)

Obrigação de acessibilidade em:

- TODOS os itens acima e Entregar 3% de unidades 

acessíveis; 

LF 13146/15 + DF 9451/18

CONDOMÍNIO PRIVADO MULTIFAMILIAR

TODOS OS ITENS DO QUADRO À ESQUERDA 

(CONFORME O DF 5296/04) E TAMBÉM:

- Todos os apartamentos ADAPTÁVEIS;

- Possibilidade de converter os apartamentos em 

acessíveis conforme ANEXO I do DF 9451/18;

- 2% de vagas de estacionamento acessíveis de 

propriedade do condomínio, cedidas ao morador que 

precisar da vaga.

- Excluídos aptos com 1 Dormitório e área útil de até 

35m2;

- Excluídos aptos com 2 Dormitórios e área útil de até 

41m2;
CONDOMÍNIO DE INTERESSE SOCIAL (HIS/HMP/MCMV)

- Permanecem como anteriormente conforme o artigo 

32 da Lei Brasileira da Inclusão.

















Curso de Acessibilidade 
Aplicada atualizado com a 
NOVA NBR 9050:2020
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Tire TODAS as suas dúvidas de acessibilidade e faça 
projetos, laudos e obras acessíveis. 

Aprenda a incrível Fórmula da Rota Acessível!
Tenha mais e melhores clientes, aprenda quanto 
cobrar e deixe um legado com o seu trabalho.

Aplique as leis e normas técnicas sem medo de errar 
e sem esquecer nenhum itens das normas técnicas.

Conheça e Aplique a NOVA NBR 9050:2020!



Compartilhe
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Muito obrigado


