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Apresentação 
 

O presente laudo tem por objetivo avaliar as condições físicas das instalações do Grupo 
Fleury em São Paulo, SP, sob as questões de Acessibilidade. 
 
O presente laudo deverá acompanhar todas as próximas intervenções e reformas no edifício, 
para promover as adequações nele apontadas. 
 
Para o levantamento foi realizada visita e medições das condições reais do local, observando 
os seguintes aspectos: 

 

1. Acessos ao interior da edificação e ao interior dos ambientes; 

2. Barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos; 

3. Banheiros adaptados; 

5. Comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual; 

6. Acessibilidade para as áreas externas; 

8. Mobiliário e balcões de atendimento; 

9. Equipamentos públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...); 

10. Corrimãos e guarda-corpos; 

11. Elevadores, escadas e demais locais de circulação vertical. 

 
O Laudo foi elaborado com base na legislação específica sobre acessibilidade, em vigor nas 
esferas federais, estaduais e municipais, especialmente no que se refere ao atendimento à: 
 
 Decreto Federal 5.296/04 
 ABNT/NBR 9050/04 
 NM/MERCOSUL 313 (ELEVADORES) 
 
NOTAS: 
 Para edificações tombadas ou em áreas envoltórias de edifícios tombados as 

modificações sugeridas devem antes serem aprovadas nos respectivos órgaos 
responsáveis pelo tombamento. 

 Para reforma e adaptação das calçadas além dos dispostos neste laudo observar também 
a legislação municipal vigente referente a este item. 
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1. PASSEIO PÚBLICO 

Via de localização: Rua Itacaiúna 
 
Atenção:  
O passeio apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da gestão 
condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às exigências 
legais deverá ser tratado nesse âmbito. 

 

Foto do local 

 

2. ACESSOS - SHOPPING 

O acesso está inadequado nos seguintes itens: 
 não possui Símbolo Internacional de Acesso indicando a entrada acessível. 
 
Item a ser atendido: 
 Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da localização das 

entradas acessíveis de acordo com a seção 5 da NBR 9050/04 da ABNT. 
 

2.1 Escada 

Atenção:  
A escada apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da gestão 
condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às exigências 
legais deverá ser tratado nesse âmbito. 
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Foto do local 

 
2.2 Rampa 

Atenção:  
A rampa apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da gestão 
condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às exigências 
legais deverá ser tratado nesse âmbito. 

 

Foto do local 

 



Laudo de Acessibilidade 
Grupo Fleury 
14/12/2012  
 

                           ESPECIALISTA EM ACESSIBILIDADE 

Rua Marechal Deodoro, 1226 Sala 81 6 
Centro – S.B. Campo – SP 
Cep: 09710-002 – Tel.: 11 4332 3144 
contato@eduardoronchetti.com.br 

3. ACESSOS - LABORATÓRIO 

 

Foto do local 

 
O acesso está inadequado nos seguintes itens: 
 não possui Símbolo Internacional de Acesso indicando a entrada acessível. 
 
Item a ser atendido: 
 Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da localização das 

entradas acessíveis de acordo com a seção 5 da NBR 9050/04 da ABNT. 
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4. CIRCULAÇÃO HORIZONTAL – SHOPPING 

4.1 Escada 

Atenção:  
A escada apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da gestão 
condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às exigências 
legais deverá ser tratado nesse âmbito. 

 

Foto do local 

 

4.2 Rampa 

Atenção:  
A rampa apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da gestão 
condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às exigências 
legais deverá ser tratado nesse âmbito. 
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5. CIRCULAÇÃO HORIZONTAL – LABORATÓRIO 1° ANDAR 

5.1 Degrau 

 

Foto do local 

 
O degrau está inadequado nos seguintes itens: 
 altura incorreta do desnível 
 
Itens a serem atendidos: 
 Devem ser evitados espelhos com dimensão entre 1,5cm e 15cm. Para degraus isolados 

recomenda-se que possuam espelho com altura entre 15cm e 18cm. 
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5.2 Rampa 

 

Foto do local 

 
A rampa está inadequada nos seguintes itens: 
 largura incorreta 
 não possui guia de balizamento 
 inclinação incorreta 
 não possui piso tátil de alerta 
 
Inadequações do(s) corrimão(s): 
 não possui corrimão inferior 
 largura ou diâmetro inadequado 
 espaço livre incorreto entre o corrimão e a parede lateral 
 não possui sinalização em Braille 
 não possui prolongamento antes do início e após o término da rampa 
 
Itens a serem atendidos: 
 As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 5 da 

NBR 9050/04 da ABNT. Para inclinações entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de 
descanso nos patamares, a cada 50m de percurso. 

 A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A 
largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50m, sendo 
o mínimo admissível  1,20m. Em edificações existentes, quando a construção de rampas 
nas larguras indicadas ou a adaptação da largura da rampa for impraticável, podem ser 
executadas rampas com largura mínima de 0,90m com segmentos de no máximo 4,00m, 
medidos na sua projeção horizontal. 
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 Deve haver sinalização tátil de alerta no início e término de escadas e rampas, em cor 

contrastante com a do piso,com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

 
 
 Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de balizamento 

com altura mínima de 5cm, instaladas ou construídas nos limites da largura da rampa e 
na projeção dos guarda-corpos. 

 Para rampas e opcionalmente para escadas, os corrimãos laterais devem ser instalados a 
duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior. 

 
 
 Os corrimãos devem ter largura entre 3cm a 4,5cm, sem arestas vivas. Deve ser deixado 

um espaço livre de no mínimo 4cm entre a parede e o corrimão. Devem permitir boa 
empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente circular. Quando embutidos na 
parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0cm da parede do fundo e 15,0cm da face 
superior da reentrância. 
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 Deve haver sinalização em Braille no início e término da rampa. 
 

6. CIRCULAÇÃO VERTICAL – SHOPPING 

6.1 Elevador 

Atenção:  
O elevador apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto da 
gestão condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às 
exigências legais deverá ser tratado nesse âmbito. 
 

6.2 Escada Rolante 

Atenção:  
A escada rolante apresenta irregularidades, porém sua construção e manutenção é objeto 
da gestão condominial, e não exclusivamente do laboratório. Neste caso, o atendimento às 
exigências legais deverá ser tratado nesse âmbito. 
 

 

Foto do local 
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7. CIRCULAÇÃO VERTICAL - LABORATÓRIO 

7.1 Escada 

 

Foto do local 

 
A escada está inadequada nos seguintes itens: 
 largura incorreta 
 não possui piso tátil de alerta 
 dimensão do patamar 
 
Inadequações do corrimão: 
 largura ou diâmetro inadequado 
 espaço livre incorreto entre o corrimão e a parede lateral 
 não possui prolongamento antes do início e após o término da escada 
 não possui sinalização em Braille 
 não possui acabamento curvado nas extremidades 
 
Itens a serem atendidos: 
 A largura das escadas fixas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, 

conforme a ABNT NBR 9077. A largura mínima recomendável para escadas fixas em rotas 
acessíveis é de 1,50m, sendo o mínimo admissível de 1,20m. 

 Deve haver sinalização tátil de alerta no início e término de escadas e rampas, em cor 
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no 
máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano. 

 Os corrimãos devem ter largura entre 3cm a 4,5cm, sem arestas vivas. Deve ser deixado 
um espaço livre de no mínimo 4cm entre a parede e o corrimão. Devem permitir boa 
empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente circular. Quando embutidos na 
parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0cm da parede do fundo e 15,0cm da face 
superior da reentrância. 

 Os corrimãos devem prolongar-se pelo menos 30cm antes do início e após o término da 
rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. 
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 As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias. 
 As escadas fixas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20m de desnível e sempre 

que houver mudança de direção. Entre os lances de escada devem ser previstos 
patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20m. Os patamares situados em 
mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da escada. 

 Deve haver sinalização em Braille no início e término da escada. 
 
NOTA: Não há interligação dos pavimentos por meio de elevadores, plataformas, rampas ou 
outro dispositivo para acesso de pessoas cadeirantes. Toda rota acessível deve atender ao 
disposto no item 6.6 da NBR 9050/2004: 
 Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis devem estar associados à rampa ou ao 

equipamento de transporte vertical. 
 

8. PORTAS, JANELAS 

 

Foto do local 
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Nas rotas acessíveis há portas inadequadas nos seguintes itens: 
 vão livre de passagem insuficiente: locais de coleta 
 
Itens a serem atendidos: 
 As portas, inclusive de elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80m e altura 

mínima de 2,10m. 
 

9. DISPOSITIVOS 

 

Foto do local 
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Foto do local 

 
Há nas rotas acessíveis, dispositivos inacessíveis, como: 
 Dispositivo de senha; 
 Interruptores de luz; 
 Dispenser para álcool em gel 
 
Itens a serem atendidos: 
 Os controles, botões, teclas e similares devem ser acionados através de pressão ou de 

alavanca. Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensões seja igual ou superior a 
2,5cm. As alturas recomendadas para o posicionamento dos diferentes tipos de comandos 
e controles, seguem a tabela abaixo: 
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10. SALAS DE EXAMES E LOCAIS DE COLETA 

Para as salas de exames e de coleta serem acessíveis deve ser garantido: 
 vão livre mínimo de passagem e portas de 0,80m; 
 área de manobra com diâmetro mínimo de 1,50m; 
 altura do leito deve ser regulável para 0,46m 
 

11. SANITÁRIO ADAPTADO UNISSEX 

 

Foto do local 

 
O sanitário adaptado unissex está inadequado nos seguintes itens: 
 a porta do sanitário adaptado não possui barra horizontal de apoio interna 
 não há dispositivo de sinalização de emergência 
 
Itens a serem atendidos: 
 As portas de sanitários, vestiários e quartos acessíveis em locais de hospedagem e de 

saúde devem ter um puxador horizontal, instalado a altura de 0,90m, associado à 
maçaneta. Deve estar localizado a uma distância de 10cm da face onde se encontra a 
dobradiça e com comprimento igual à metade da largura da porta. 
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 Em sanitários acessíveis isolados é necessária a instalação de dispositivo de sinalização 
de emergência ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma altura de 40cm do piso 
acabado, para acionamento em caso de queda. 

 
11.1 Bacia 

 

Foto do local 

 
A bacia sanitária está inadequada nos seguintes itens:  
 altura incorreta da face superior da bacia sanitária 
 não possui barra de apoio no fundo 
 
Itens a serem atendidos: 
 As bacias sanitárias devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, 

medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser 
de no máximo de 0,46m. 

 
 
 Quando a bacia tiver altura inferior à estipulada acima, deve ser ajustada com a 

instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia 
não ultrapassando em 5cm o seu contorno. Ou pode também ser ajustada com utilização 
de assento que ajuste a altura final da bacia para a medida estipulada. 

 Junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, devem ser colocadas barras horizontais 
para apoio e transferência, com comprimento mínimo de 0,80m, a 0,75m de altura do 
piso acabado (medidos do eixo de fixação). A distância entre o eixo da bacia e a face da 
barra lateral ao vaso deve ser de 0,40m, estando esta posicionada a uma distância 
mínima de 0,50m da borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a 
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uma distância máxima de 0,11m da sua face externa à parede e estender-se no mínimo 
0,30m além  do eixo da bacia, em direção à parede lateral. 

 
 
 No caso de bacias com caixa acoplada, deve-se garantir a instalação da barra na parede 

do fundo, de forma a se evitar que a caixa seja utilizada como apoio. A distância mínima 
entre a face inferior da barra e a tampa da caixa acoplada deve ser de 0,15m. 

 
 
NOTA: Recomenda-se a troca do assento sanitário para uma modelo que não tenha abertura 
frontal. Conforme resolução da CPA/SMPED/016/2012: 
 É proibida a utilização de bacia sanitária com abertura frontal 
 É vedada a utilização de assentos para ajuste da altura final da medida estabelecida, 

exceto em lugares de uso privativo (residencial) 
 Em locais de saúde, em função da especificidade do serviço, poderá ser instalada bacia 

sanitária com abertura frontal, mediante apresentação de justifcativa fundamentada. 
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11.2 Lavatório 

 

Foto do local 

 
O lavatório está inadequado nos seguintes itens: 
 não possui barra horizontal de apoio 
 altura mais baixa do espelho incorreta 
 
Itens a serem atendidos: 
 Quando for instalado espelho em posição vertical, a altura da borda inferior deve ser de 

no máximo 0,90m e a da borda superior de no mínimo 1,80m do piso. 

 
 
 Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatório, na altura do mesmo. 
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12. MOBILIÁRIO - TÉRREO 

12.1 Assentos Fixos - Atendimento 

 

Foto do local 

 
 Não possui assentos fixos com espaço lateral. 
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12.2 Assentos Fixos – Espera 01 

 

Foto do local 

 
 Não possui assentos fixos com espaço lateral. 
 
Itens a serem atendidos: 
 Ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis deve ser garantido um Módulo de 

Referência (1,20m x 0,80m), sem interferir com a faixa livre de circulação. Este espaço 
deve ser previsto ao lado de pelo menos 5%, com no mínimo um do total de assentos 
fixos no local. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis 
para acessibilidade. 
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12.3 Balcão de Atendimento 

 

Foto do local 

 
O balcão de atendimento está inadequado nos seguintes itens: 
 profundidade livre inferior incorreta 
 não há sinalização indicando balcão acessível 
 
Itens a serem atendidos: 
 Quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve possuir altura livre de no 

mínimo 0,73m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 0,30m. Deve ser 
garantido um Módulo de referência (0,80m x 1,20m), posicionado para a aproximação 
frontal ao balcão, podendo avançar sob o balcão até no máximo 0,30m. 

 
 
 A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos 

equipamentos urbanos deve ser feita por meio do símbolo internacional de acesso, de 
acordo com item 5.4.1 da NBR 9050/04 da ABNT. 
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12.4 Balcão de Refeição – Café 

 

Foto do local 

 
O balcão de refeições está inadequado nos seguintes itens: 
 altura do tampo incorreta 
 profundidade da área de aproximação incorreta 
 
Itens a serem atendidos: 
 Quando for prevista a aproximação frontal, o balcão deve possuir altura livre de no 

mínimo 0,73m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 0,30m. Deve ser 
garantido um Módulo de referência (0,80m x mínimo 0,73m do piso1,20m), posicionado 
para a aproximação frontal ao balcão, podendo avançar sob o balcão até no máximo 
0,30m. 

 Uma parte da superfície do balcão de serviços, com extensão de no mínimo 0,90m, deve 
ter altura de no máximo 0,90m do piso. Deve ser garantido um Módulo de Referência 
(0,80m x 1,20m) posicionado para a aproximação frontal ao balcão. 
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13. MOBILIÁRIO - 1° ANDAR 

13.1 Assentos Fixos – Ala Infantil 

 

Foto do local 

 
 Não possui assentos fixos com espaço lateral. 
 

13.2 Assentos Fixos – Espera 03 

 

Foto do local 

 
 Não possui assentos fixos com espaço lateral. 
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13.3 Assentos Fixos – Espaço Gestante 

 

Foto do local 

 
 Não possui assentos fixos com espaço lateral. 
 
Itens a serem atendidos: 
 Ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis deve ser garantido um Módulo de 

Referência (1,20m x 0,80m), sem interferir com a faixa livre de circulação. Este espaço 
deve ser previsto ao lado de pelo menos 5%, com no mínimo um do total de assentos 
fixos no local. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis 
para acessibilidade. 
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