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RESUMO 

O envelhecimento é caracterizado pela redução e/ou limitação da capacidade cognitiva, 

visual, tátil e dos reflexos corporais. Esses fatores alteram o modo como os idosos utilizam 

cada ambiente de sua moradia e podem interferir de maneira direta no desempenho das 

atividades diárias. Diante dessa realidade, a presente pesquisa tem por objetivo propor um 

instrumento para avaliar a acessibilidade espacial em habitações destinadas a moradores 

idosos por meio da definição de indicadores e de um índice que permitem avaliar estes 

espaços. O instrumento foi aplicado no município de Marília (SP), em três edifícios 

residenciais localizados na região central da cidade. O público-alvo desse estudo foi o 

morador idoso com mobilidade reduzida. A metodologia utilizada para essa avaliação foi 

composta por multimétodos: revisão bibliográfica, entrevistas para identificar o nível de 

satisfação dos usuários em relação à habitação, definição do índice de Acessibilidade 

Espacial da Habitação – ACESS-HAB e aplicação do instrumento. Os resultados mostraram 

que o índice proposto é eficiente para gerar dados numéricos que possibilitam realizar um 

diagnóstico detalhado dos ambientes externos e internos da habitação. A ferramenta e o 

Índice ACESS-HAB objetivam contribuir como um instrumento para diagnosticar a 

acessibilidade e para a formulação de programas, projetos e políticas públicas as quais 

incorporem a acessibilidade espacial como sendo um fator prioritário para o 

desenvolvimento de novos edifícios residenciais que possam ser utilizados por idosos. 

 

Palavras-chave: Instrumento de avaliação da habitação. Acessibilidade espacial. Habitação 

de idosos. Idoso. Mobilidade reduzida. 
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ABSTRACT 

Aging is characterized by the reduction and/or limitation of cognitive, visual and tactile 

abilities and body reflexes. These factors alter the way the elderly use each environment of 

their dwellings and can interfere directly in the performance of daily activities. Given this 

reality, the present research aims to propose an instrument to evaluate the spatial 

accessibility in dwellings destined to elderly residents through the definition of indicators and 

an index to evaluate these spaces. The instrument was applied in the city of Marília (SP), in 

three residential buildings located in the central city. The target audience was the elderly 

person with reduced mobility. The methodology used was the multimethods: literature 

review, interviews to identify the level of user satisfaction in relation to housing, definition of 

the Housing Spatial Accessibility index (in Portuguese índice de Acessibilidade Espacial da 

Habitação - ACESS-HAB) and application of the instrument. The results showed efficiency of 

the proposed index which generated numerical data and enabled a detailed diagnosis of the 

external and internal environments of the dwellings. The tool and the ACESS-HAB Index aim 

to contribute to diagnose the accessibility as well as the formulation of programs, projects 

and public policies which incorporate spatial accessibility as a priority factor for the 

development of new residential buildings that can be used by the elderly. 

 

Keywords: Housing assessment tool. Spatial accessibility. Housing for the elderly. Elderly. 

Reduced mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo está passando por uma transição demográfica caracterizada pelo envelhecimento 

da população, aumento da expectativa de vida e diminuição da fertilidade (ONU, 2014). De 

acordo com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, 2012), o aumento no 

número de idosos ocorre tanto nos países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento. Atualmente, uma em cada nove pessoas no mundo possui 60 anos de 

idade ou mais, estima-se que para o ano de 2050 esta relação caia para uma em cada cinco 

pessoas. A expectativa de vida entre os anos de 2010-2015 era de 78 anos nos países 

desenvolvidos e de 68 anos nos países em desenvolvimento. Para a década de 2050, esta 

estimativa está em 83 anos para os países desenvolvidos e 74 naqueles em 

desenvolvimento. 

Em 1950, o número de idosos no mundo era de 205 milhões de pessoas. No ano de 2012, 

esse número aumentou para 810 milhões. A projeção futura é que em menos de 10 anos, 

esse número chegue a 1 bilhão e que duplique até 2050 (UNFPA, 2012). 

Dentre os países com maior número populacional, o Brasil destaca-se por ter um dos mais 

rápidos processos de envelhecimento populacional; sendo as regiões Sul e Sudeste aquelas 

que têm este valor mais intensificado (MOREIRA, 2006).  

A população idosa brasileira vem crescendo progressivamente devido à melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 1994; BRASIL, 2003; OPAS, 2005). Segundo dados do IBGE 

(2015) e da Secretaria de Direitos Humanos (2015), o número de idosos no Brasil dobrou 

nos últimos 20 anos. Atualmente, o país possui 23,5 milhões dos brasileiros nesta faixa 

etária, valor este que é o dobro do registrado em 1991 (10,7 milhões de pessoas). Em 2000, 

os idosos representavam 14,5 milhões ou 8,5% da população brasileira. Em 2010 passou 

para 20,5 milhões, o que representa 10,8% dos brasileiros. 

Diante desta realidade, é necessário que o país desenvolva políticas públicas e projetos 

voltados a tal faixa etária crescente garantindo a melhoria da qualidade de vida dessa 

população.  

Atualmente, a maioria dos municípios dispõe de programas voltados para os idosos nas 
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áreas de combate à violência, melhoria da acessibilidade nos ambientes públicos, melhoria 

da acessibilidade nos transportes, capacitação de cuidadores, dentre outros programas. No 

entanto, há carência de políticas públicas em relação à habitação para a terceira idade.  

De acordo com a pesquisa intitulada ―Perfil dos Municípios Brasileiros‖, realizada pelo IBGE 

em 2011, no que diz respeito à moradia, a maioria dos municípios brasileiros não possuem 

Plano Municipal de Habitação. Os resultados desta pesquisa apontam uma problemática 

habitacional no setor das administrações locais.  

De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria Nacional de Habitação no ano 

de 2008, o país possuía um déficit habitacional de aproximadamente 5.546 milhões de 

domicílios (BRASIL, 2011). Entretanto, estes dados não apresentaram informações sobre a 

demanda por habitação voltada aos idosos.  

Apesar do esforço do Governo Federal em reduzir o déficit habitacional do país, os 

Programas Habitacionais para a população idosa são escassos, pois demandam verba e 

disponibilidade de recursos não só construtivos, mas também das áreas da saúde, 

assistência social, entre outras (SCHUSSEL, 2012). 

Uma alternativa criada pelo Brasil para atender a esta demanda crescente foi a implantação 

de alguns tipos de moradias voltadas aos idosos, denominadas de residências seniores - 

Moradia Assistida, Moradia Independente, Moradia Congregada, Comunidade de Cuidado 

Contínuo a Aposentados, Clínicas, Clínicas especializadas em Mal de Alzheimer, entre 

outras. Elas foram criadas a partir de políticas públicas, sendo a maioria subsidiada pelo 

governo federal (BESTETTI, 2006). 

Em decorrência do prolongamento da longevidade com o aumento da qualidade de vida, 

outra solução encontrada para essa faixa etária é morar com os filhos; no entanto, 

pesquisas na área mostram que uma parcela significativa destes indivíduos está morando 

sozinha. Este fenômeno é conhecido como famílias unipessoais, uma tendência mundial 

(MONTEIRO, 2012). Entretanto, ainda é comum encontrar situações nas quais os idosos 

estão sendo cuidados por familiares ou em locais especializados, neste último caso por 

necessitarem de cuidados especiais (QUEIROZ, 2010). 

Ao observar os ambientes residenciais, verificamos que muitos espaços não foram 

pensados para oferecer conforto e segurança a todos os moradores, principalmente aqueles 

que possuem alguma restrição de mobilidade, como os idosos. Alguns pesquisadores do 

Brasil e do exterior se preocuparam com esta questão e por meio de diferentes métodos e 

técnicas conseguiram identificar os principais problemas que os idosos enfrentam no 
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desempenho de suas atividades diárias.  

Estudos desenvolvidos por Hui; Wong; Chung; Lau (2014), Agnelli (2012), Tomé; Másculo 

(2006) e Mustaquim (2015) mostram que a moradia do idoso deve ser devidamente 

estudada e analisada a fim de promover uma maior qualidade de vida, onde barreiras 

arquitetônicas, questões projetuais e ergonômicas não impeçam a autonomia e 

independência dos mesmos, assegurando um cotidiano de mobilidade segura e confortável, 

dentro de seu espaço habitacional.  

Martinez e Emmel (2013) relatam em sua pesquisa a importância de se avaliar as condições 

espaciais da residência de idosos, pois os moradores apresentam necessidades física e 

espacial diferenciadas advindas do próprio processo de envelhecimento e que podem 

interferir diretamente no modo como ele se comporta no espaço residencial. De acordo com 

os autores, critérios de acessibilidade precisam ser ajustados e reavaliados de acordo com 

sua funcionalidade, segurança e adequações ambientais para atender a essa faixa etária. 

Resultados da pesquisa de Sâmia (2008) mostram a importância do estudo da ergonomia 

aplicada aos espaços habitacionais, principalmente na cozinha. Diferentes necessidades 

espaciais, principalmente quando o usuário é idoso, acabam por tornar o ambiente um 

dificultador de uso, pois o espaço pode apresentar diferentes alturas, atividades e formas 

para a manipulação de equipamentos. Ao contrário do que vem ocorrendo, os resultados 

apontam a necessidade de adaptação do espaço edificado ao homem e não do homem ao 

espaço.  

Um estudo desenvolvido por Agnelli (2012) identificou as limitações físicas e espaciais que 

ocorrem com o avanço da idade, principalmente no ambiente domiciliar. A pesquisa mostrou 

que é necessária a implantação de elementos facilitadores no uso do ambiente como barras 

de apoio, por exemplo, e a diminuição das barreiras arquitetônicas por meio de fatores 

ambientais e projetuais. 

De acordo com Milani (2014), os idosos apresentam saúde fragilizada e acentuado risco de 

quedas. A pesquisa desta autora apresenta parâmetros para configuração dos espaços do 

dormitório e banheiro a fim de garantir segurança e autonomia ao usuário, ou seja, o autor 

propõe recomendações projetuais para o ambiente, mobiliários e instalações de acordo com 

a necessidade diária do idoso. 

A pesquisa de Círico (2001) utiliza a metodologia de avaliação pós-ocupação para identificar 

quais são os problemas da moradia que estão relacionados à ergonomia e que afetam o 

idoso. A pesquisa conclui que os espaços habitacionais foram reduzidos ao longo dos anos 
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e, com isso, os moradores apresentaram as modificações e as novas tendências de morar e 

como essa faixa etária utiliza esses espaços. A utilização dos espaços para as tarefas 

domésticas não é realizada de maneira satisfatória pelos moradores devido aos pequenos 

espaços na habitação. 

A importância desta pesquisa está relacionada à necessidade de se atentar com maior 

cuidado para a terceira idade e suas limitações físicas dentro de seu ambiente habitacional. 

Uma análise mais específica poderá influenciar diretamente na identificação de falhas de 

projeto e possíveis ajustes que podem ser realizados com a reorganização de mobiliários ou 

com reformas do espaço garantindo melhor acessibilidade para esses usuários. 

 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo da presente pesquisa é propor um instrumento para avaliar a acessibilidade 

espacial em habitações destinadas a moradores idosos.  

 

Os objetivos específicos foram: 

- Identificar os principais problemas de acessibilidade relacionados à moradia do idoso;  

- Determinar indicadores para avaliar o ambiente interno e externo dos espaços residenciais; 

e propor procedimentos para avaliar a acessibilidade espacial em edifícios residenciais 

destinados a idosos com mobilidade reduzida; 

- Identificar o nível de satisfação dos usuários em relação à utilização, disposição e área dos 

ambientes. 

- Validação do instrumento em três edifícios residenciais localizados na região central da 

cidade de Marília (SP). 

 

1.2 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é composta por 7 capítulos, além das referências bibliográficas, apêndices 

e anexos.  
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O Capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho, a justificativa e relevância da pesquisa, 

assim como os objetivos e sua estrutura.  

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica contemplando os assuntos relacionados 

ao usuário idoso, habitação e o idoso, acessibilidade espacial, legislação brasileira e 

avaliação da habitação.  

No Capítulo 3 são apresentados os procedimentos metodológicos que conduziram a 

elaboração do índice de Acessibilidade Espacial da Habitação – ACESS-HAB.  

No Capítulo 4 é apresentada a caracterização dos edifícios residenciais escolhidos para 

realização da análise e as validações do instrumento proposto por meio de sua aplicação 

em três edifícios residenciais.  

No Capítulo 5 são apresentados os resultados e as discussões finais referentes às análises 

das entrevistas e do instrumento proposto nos três edifícios residenciais.  

No Capítulo 6 encontram-se as considerações finais, assim como as sugestões para 

pesquisas futuras. E, na sequência, são apresentados os apêndices e anexos, contendo os 

seguintes conteúdos: Modelo da avaliação do nível de satisfação dos usuários, Termo de 

consentimento livre esclarecido, Modelo de planilha de avaliação técnica, Resultado da 

avaliação do nível de satisfação dos usuários dos Edifícios I, II e III, Planilhas com os 

resultados das vistorias técnicas dos Edifícios I, II e III e Aprovação do projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética. 
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2 A HABITAÇÃO E O IDOSO 

2.1 O usuário idoso 

Segundo Mendes et al. (2005) envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa 

da vida do homem. Ele se dá por mudanças físicas, psicológicas e sociais que acometem de 

forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. 

Os idosos, com o avanço da idade, sofrem com algumas modificações físicas que dificultam 

sua capacidade motora. Fatores como a acuidade visual que tende a piorar, chegando a 

menos de 50% da capacidade aos 80 anos de idade. O processo de envelhecimento 

também aumenta a dificuldade para distinguir as cores violeta, azul e verde em função do 

amarelamento do cristalino. Há um enrijecimento das articulações, resultando em uma perda 

da força física nas mãos, braços e pernas (TILLEY, 2005 apud BESTETTI, 2006). 

O processo de envelhecimento acarreta mudanças na capacidade funcional do ser humano 

e, com o passar dos anos, o nível de independência e autonomia para realizar as atividades 

diárias diminui. A dependência física, incapacidade psicológica e social com o avanço da 

idade afetam de maneira direta na qualidade de vida dos idosos (AGNELLI, 2012). 

O envelhecimento traz outras modificações no organismo, como alteração de postura, 

estatura e mobilidade (BINS ELY; DORNELES, 2006). Estas alterações, segundo Paiva e 

Santos (2012) são de ordem sensório-motora, percepto-cognitiva, bem como, decorrente de 

outra disfunção do próprio processo de envelhecimento. Flores (2010) afirma que também 

devem ser levadas em consideração as alterações psicossociais, funcionais e 

socioeconômicas dos idosos. Estas alterações podem interferir na realização de tarefas 

diárias dos idosos e em sua funcionalidade.  

Em decorrência dessas alterações, o ambiente construído representa um fator que pode 

interferir na qualidade de vida do idoso, pois pode facilitar ou dificultar a eficiência no 

desempenho das atividades diárias, influenciar no seu comportamento e em sua capacidade 

funcional (BESTETTI, 2006).  

De acordo com Quevedo (2002), os idosos possuem medidas antropométricas diferentes 
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daquelas encontradas no ser humano jovem (medidas que são referências para o projeto 

habitacional e do mobiliário). Esta diferenciação de medidas refere-se à curvatura, 

inclinação e diminuição da altura. Esta alteração corporal interfere no alcance dos objetos 

dispostos nos mobiliários (em função da altura dos móveis como armários), na abertura de 

janelas (em especial aquelas mais altas), etc. De acordo com o autor, isso ocorre em função 

de sua dificuldade em deixar o corpo ereto completamente. 

Diante das modificações físicas, podemos afirmar que a necessidade de espaço muda 

conforme a pessoa envelhece. E por este motivo, o mobiliário existente na residência e as 

características do ambiente podem influenciar de maneira direta no desempenho e 

qualidade das atividades realizadas pelos usuários idosos (TEMELOVÁ; DVORÁKOVÁ, 

2012). 

Em função das limitações físicas decorrentes do processo de envelhecimento, os ambientes 

destinados aos idosos precisam incorporar uma maior funcionalidade, ou seja, o layout deve 

proporcionar segurança além da própria funcionalidade. As áreas externas e internas, a 

circulação, os equipamentos domésticos, as esquadrias, instalações, mobiliários, dentre 

outros elementos relevantes no dia a dia da pessoa idosa devem ser projetados e pré-

estabelecidos de maneira a contribuir na melhora do desempenho físico do ambiente 

(PISTORI; FERRÃO, 2014). 

Muitos idosos, no desempenho de suas atividades diárias, enfrentam inúmeros problemas 

relacionados com a falta de rampas ou sinalização adequada, a falta de conforto térmico, 

acústico e visual, que podem prejudicar de maneira direta sua qualidade de vida, falta de 

ventilação, poluição sonora e visual no entorno de seu ambiente, má adequação do 

mobiliário e acessibilidade inadequada, que podem prejudicar sua autonomia e desempenho 

(BESTETTI; GRAEFF; DOMINGUES, 2012). 

De acordo com Milani (2014), os idosos independentes tendem a se acidentarem mais (em 

função de sua exposição a riscos de quedas) do que aqueles idosos dependentes, pelos 

segundos terem pessoas que os auxiliam em suas tarefas diárias. Portanto, a adequação do 

ambiente e do mobiliário são agentes facilitadores da mobilidade dentro do espaço 

residencial. 

O risco de queda do idoso no ambiente doméstico pode ser atenuado mediante o 

conhecimento das limitações físicas deste público alvo e de suas características físicas e 

cognitivas (HAZIN, 2012). O autor destaca que, de acordo com uma pesquisa realizada em 

periódicos internacionais publicados na década de 2000, os principais fatores relacionados a 
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quedas dos idosos na moradia estão associados a: 

Iluminação inadequada, uso de tapetes, fios de telefones ou eletrodomésticos; tacos 
ou pisos soltos; degraus mal dimensionados; falta de apoio para as mãos; piso 
escorregadio; piso irregular; má localização dos móveis; má localização dos objetos; 
móveis em excesso; presença de animais domésticos pela casa; problemas com o 
autocuidado, como calçar sapatos com sola lisa, lavar o piso descalço; distúrbios 
visuais; fraqueza muscular; problemas no equilíbrio; uso de remédios. E os principais 
riscos são: usar o banheiro à noite, tomar banho, vestir-se sem apoios; sofrer 
fraturas espontâneas de vértebras nos movimentos de curvatura e rotação; sofrer 
quedas; sofrer queimaduras na água quente do banho ou na cozinha; colisão em 
razão da percepção reduzida; uso de bancos para acessar armários altos (HAZIN, 
2012 p. 40-41). 

Alguns problemas de saúde que acometem os idosos têm influência no seu ambiente de 

moradia e podem contribuir para a melhora ou piora da qualidade de vida desta população. 

Barbosa (2002, p. 54 apud Hazin 2012) elenca alguns problemas de saúde provocados pelo 

envelhecimento e sua relação com a arquitetura (tabela 1).  

Tabela 1 - Doenças comuns da terceira idade e sua relação com ambiente arquitetônico 

PROBLEMAS / 
DOENÇAS 

ELEMENTOS DA 
ARQUITETURA 

RELAÇÃO/PREOCUPAÇÃO 

Incontinência e Urgência Programa; espaço e função. Melhorar a acessibilidade do idoso na ida ao 
banheiro e o seu conforto neste cômodo. 

Quedas Acidentais Espaço e eficiência visual. Espaços bem dimensionados com exclusão 
dos obstáculos físicos; iluminação para a 
segurança. 

Pele (alterações diversas) Insolação, aberturas. Evitar a radiação nociva com dispositivos de 
proteção e prevenção do câncer de pele. 

Osteoporose Insolação; aberturas; espaço. Janelas e espaços abertos que proporcionem: 
radiação adequada para a fixação do cálcio e o 
exercício. 

Hipotermia e Hipertemia Conforto Hidrotérmico. Diminuição da adaptação às variações de 
temperatura: revisão do padrão de conforto. 

Perda gradual dos sentidos 
e percepções 

Visão/ Conforto e eficiência. As alterações na visão geram novas 
necessidades lumínicas e visuais. 

Audição/Conforto Acústico. Perdas auditivas requerem um estudo 
adequado para melhorar a inteligibilidade do 
idoso. 

Olfato/Ventilação e qualidade 
do ar. 

O olfato menos apurado pode mascarar a real 
condição da qualidade do ar; atenção à 
ventilação e renovação do ar. 

Perda gradual dos sentidos 
e percepções 

Tato e Equilíbrio / Programa; 
espaço e função. 

Perda da sensibilidade às variações térmicas; 
diminuição do equilíbrio, reflexos e percepções 
dos objetos manuseados. 

Doenças no sistema 
respiratório 

Ventilação; controle da 
umidade; qualidade do ar; 
manutenção da construção. 

Ambientes bem arejados, limpos, bem-
conservados contribuem para a saúde do 
sistema respiratório. 

Depressão Conforto visual e conforto 
lumínico. 

Ambientes acolhedores com estímulos visuais 
contrapondo aos fatores causadores da 
depressão. 

Fonte: Barbosa (2002, p. 54) apud Hazin (2012). 
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2.2 Habitação e o Idoso 

De acordo com Kowaltowski et al. (2006), a habitação gera grandes impactos na vida de 

seus usuários, em função da necessidade de realizar algumas atividades, da faixa etária e 

da condição física que o mesmo se encontra. Quanto mais a idade avança, mais o usuário 

sente necessidade de adaptabilidade e conforto de seu ambiente. 

Agnelli (2012) complementa tal afirmação dizendo que o ambiente influencia todas as faixas 

etárias, no entanto, essa influência no caso do idoso é maior em função do processo de 

envelhecimento. Em função do idoso permanecer na residência por um longo período do 

dia, principalmente aqueles que já estão aposentados, este espaço pode causar um impacto 

mais direto e interferir em sua qualidade de vida. 

Por este motivo, a habitação acessível deve promover uma maior qualidade de vida aos 

idosos, por meio do aumento do nível de satisfação em relação à edificação e ampliação do 

nível de independência em relação à utilização espacial. Neste sentido, a habitação deve 

ser projetada para atender às necessidades físicas dos idosos assegurando sua segurança 

e mobilidade (HUI; WONG; CHUNG; LAU, 2014; AGNELLI, 2012). 

Quando o ambiente não consegue satisfazer as necessidades de espaço do usuário, acaba 

gerando danos a sua saúde física pela falta de conforto, em função de acidentes domésticos 

provocados pela má distribuição de mobiliários e por espaços pequenos ou até mesmo dano 

de ordem emocional relacionado ao descontentamento, frustração e ansiedade (CÍRICO, 

2001).  

Algumas pesquisas mostram que o ambiente residencial é aquele onde ocorre a maioria das 

quedas ou acidentes relacionados aos idosos. Isto ocorre pois há uma familiaridade do local 

e o usuário idoso não reconhece os riscos presentes no ambiente como um fator que possa 

prejudicar sua integridade física (AGNELLI, 2012; FLORES, 2010). 

No ambiente doméstico, qualquer adaptação mal realizada pode causar acidentes e quedas 

dos idosos. A adaptação do ambiente doméstico, a adequação e organização espacial, 

fazem com que os riscos de quedas e a dificuldade motora sejam reduzidos, garantem ao 

idoso independentemente da sua condição física ou limitação independência de movimento 

e deslocamento dentro de seu próprio ambiente (SÂMIA, 2008). 

Na pesquisa realizada por Sâmia (2008) sobre o uso do espaço da cozinha, a autora 
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identificou que as principais causas de acidentes nesse espaço estavam relacionadas aos 

seguintes fatores:  

subir em bancos para alcançar algum objeto, abaixar-se para alcançar objetos no 
chão, apoiar-se em bancadas e móveis instáveis, levantar-se de cadeiras muito altas 
ou muito baixas, tropeçar em tapetes soltos e objetos deixados no chão, esbarrar, 
principalmente em mobiliário fixo, queimar-se ou cortar-se ao preparar refeições 
(SÂMIA, 2008, p. 56). 

De acordo com Pistori e Ferrão (2014) na análise da habitação destinada a idosos, alguns 

elementos devem ser levados em consideração: eficiência do mobiliário, racionalidade da 

circulação, localização e disposição de equipamentos e seus devidos métodos de 

manipulação. Deve-se observar e analisar a rotina diária do usuário, tempo e tipo de 

permanência em cada ambiente.  

Bestetti (2006) complementa a afirmação dos autores acima mencionando que, em função 

das modificações físicas decorrentes do próprio envelhecimento, o projeto habitacional 

destinado aos idosos deve levar em consideração alguns aspectos espaciais, tais como: 

acessos (proporcionar visibilidade e distância), dimensão dos espaços de circulação (tipo e 

tamanho), dimensões dos ambientes e altura dos equipamentos, eliminar barreiras 

arquitetônicas (escadas, desníveis, sistema de segurança), melhorar as condições 

ambientais (iluminação, ventilação e calefação, acústica); revestimento (textura, temperatura 

e padronagem), condições de manutenção (facilidade na limpeza, adequação e 

acessibilidade), aspectos psicodinâmicos (cor, linha e tamanho), aspectos tecnológicos 

(sistema de comunicação, segurança contra incêndio e controle de insolação) e outros 

aspectos (campainhas de alerta visual, adequação das instalações para computadores e 

luminária de emergência). 

Alguns equipamentos podem contribuir para a diminuição do esforço de manipulação e 

execução de determinadas tarefas, principalmente em ambientes de área de serviço e 

banheiros, como as barras fixadas a fim de apoiar e auxiliar movimentos, corrimãos, pisos 

antiderrapantes, entre outros. Detalhes simples que potencializam a realização das tarefas 

cotidianas com maior conforto, levando em consideração a capacidade do usuário e 

quesitos de segurança e acessibilidade para os idosos (PISTORI; FERRÃO, 2014). 

Ao analisar as habitações destinadas a idosos é possível identificar a existência de 

improvisos e adaptações nos edifícios e instituições asilares, pelo fato de ser muitas vezes 

advindos de doação e assim ser adaptado ao novo uso. Com isso, notam-se erros de 

adaptações arquitetônicas, gerando más condições e barreiras arquitetônicas. Isso significa 

uma interferência direta na qualidade de vida dos usuários (TOMÉ; MÁSCULO, 2006). 
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Um estudo desenvolvido por Flores (2010) apresenta uma síntese de pesquisas 

desenvolvidas por outros autores, contendo sugestões sobre a distribuição do mobiliário no 

ambiente residencial. A autora apresenta algumas informações (medidas) de mobiliários 

acessíveis aos idosos para os ambientes do dormitório, cozinha, banheiro, sala de estar e 

jantar e sobre a iluminação. 

A adequação do mobiliário ao ambiente é importante, pois influencia diretamente na 

funcionalidade do local e conforto no deslocamento e circulação. Móveis inadequados 

dentro do espaço quanto ao seu tamanho e localização podem prejudicar a qualidade de 

conforto do ambiente (MILANI, 2014). 

As relações antropométricas podem determinar a qualidade dos ambientes, como a 

dimensão necessária da sala de jantar, as distâncias entre mesas, cadeiras e espaço de 

circulação suficiente para que o deslocamento seja feito de maneira confortável (PEREIRA, 

2007), e para um melhor aproveitamento do espaço é necessária uma distinção clara da 

área de circulação com a área funcional, as aberturas das portas devem estar locadas de 

forma a não dificultar o uso do ambiente e as janelas devem estar localizadas de forma a 

não dificultar a disposição dos mobiliários e o acesso a elas (CÍRICO, 2001). 

Os imóveis habitacionais, mesmo aqueles que tenham programa de necessidades similares, 

possuem áreas privativas diferentes. Isso ocorre devido à diversidade de terreno, espaço 

disponível, partido arquitetônico adotado, etc. Outro fator está relacionado às diferentes 

faixas do mercado imobiliário para o qual o imóvel será destinado, ou seja, apartamentos 

populares terão áreas privativas mais compactadas em relação àqueles destinados a uma 

classe de melhor capacidade de compra (CÍRICO, 2001). 

Nas últimas décadas, houve uma redução das unidades habitacionais que é justificada para 

que o mercado imobiliário possa reproduzi-la em maior número. Porém, isso tem 

influenciado na qualidade de vida dos usuários e causado inúmeros problemas. De acordo 

com Barcelos (2011) a padronização das unidades, a redução das medidas dos ambientes 

de moradia e a utilização de materiais com qualidade inferior têm como reflexo a diminuição 

da funcionalidade da habitação. 

O espaço habitável está relacionado à habitabilidade. Ele pode ser compreendido por três 

grupos de qualidades: dimensão prática, relacionados ao uso físico do local, dimensão 

cultural, que compreende aspectos comportamentais como a territorialidade, privacidade, 

identidade e ambiência e os aspectos funcionais, ligados a organização do espaço, sua 

utilização e propósito. Quesitos que devem ser somados às necessidades dos usuários, 
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condições ambientais e urbanas, garantindo características fundamentais para a habitação 

(CÍRICO, 2001). 

Estudos relacionados ao ambiente construído têm demonstrado que a qualidade dos 

espaços pode interferir em seu uso, na frequência de utilização dos espaços e nos aspectos 

psicológicos, sociais e físicos dos usuários (BESTETTI, 2006; CÍRICO, 2001; AGNELLI, 

2012). 

A moradia representa uma relação de afetividade com o morador, interferindo no seu estado 

emocional e contribuindo de maneira positiva ou negativa no seu dia a dia. Aspectos 

culturais e temporais refletem na organização e integração do morador com sua moradia 

(ELALI; PINHEIRO, 2013). 

A qualidade de vida é uma questão subjetiva, de percepção individual. Para os idosos, tem 

sido explicada por diferentes estilos de vida, condições sociodemográficas e características 

pessoais. É uma complexidade de fatores de condições de saúde do usuário, estado 

psicológico, nível de independência para realização de atividades cotidianas, relações 

sociais, crenças, convicções pessoais e relação com o meio ambiente. Está associada 

intimamente com a independência ou dependência funcional pois, com o aumento da idade, 

há deterioração de sua capacidade funcional e aparição de doenças gerando 

automaticamente dependência de alguém (SANTOS; SOUSA, 2015). 

Segundo Barcelos (2001), a melhoria da qualidade de vida nas habitações está relacionada 

a sentimentos de segurança, através de melhores condições financeiras, segurança física, 

proteção contra as intempéries cotidianas, e conforto ambiental (térmico, acústico, visual e 

funcionalidade do espaço) (KOWALTOWSKI et al., 2006). 

Relações afetivas ou de apropriação com a habitação se faz devido à intensidade de 

vivência no local, considerando que é um dos ambientes onde as pessoas passam o maior 

tempo de sua existência. Isso significa que, com o passar do tempo, o individuo passa a ter 

comportamentos específicos quanto à manutenção da privacidade de seu ambiente, 

identificação e identidade e personalização do local (ELALI; PINHEIRO, 2013). 

Carli (2010) afirma que um dos grandes desafios do ambiente doméstico é compensar as 

limitações e promover a independência no uso. O autor enfatiza, ainda, que um bom projeto 

habitacional deve prever a diversidade das pessoas que irão utilizá-lo e só pode ser 

considerado de qualidade quando suportar as pessoas e suas necessidades, considerando 

as limitações decorrentes do envelhecimento, por alguma deficiência ou algo temporário, 

fatores comuns ao longo da vida das pessoas. 
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2.3 Acessibilidade espacial e a legislação brasileira 

A acessibilidade espacial pode ser definida como a capacidade do indivíduo em se deslocar 

de maneira confortável e segura a um determinado local ou manusear determinado 

equipamento de maneira independente (DISCHINGER et al., 2001). 

De acordo com Dischinger; Bins Ely; Piardi (2012), a acessibilidade espacial incorpora 

quatro componentes essenciais para a utilização plena dos ambientes: 

- Orientação espacial: consiste na compreensão do espaço a partir da configuração 

arquitetônica e da organização funcional; 

- Deslocamento: consiste nas condições de movimento nos percursos. É a autonomia de ir e 

vir livre de barreiras, proporcionando conforto e segurança aos seus usuários; 

- Uso: consiste no uso de qualquer equipamento, devendo ser acessível a qualquer tipo de 

usuário, bem como proporcionar conforto, segurança e autonomia; 

- Comunicação: consiste na troca de informações interpessoais e pela utilização de 

equipamentos de tecnologia assistiva, possibilitando o uso do ambiente e/ou equipamento 

por qualquer usuário, independente da sua restrição. 

O não cumprimento de algum desses itens interfere no bom desempenho da acessibilidade 

espacial. A falta de qualquer um dos componentes em sua totalidade significa o 

comprometimento de todos os demais (DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI; 2012). 

Com relação à acessibilidade espacial, Pereira (2007) menciona que o foco principal dessa 

análise é proporcionar a inclusão de um maior número de usuários no ambiente construído. 

 

 Desenho Universal 

O principal objetivo do Desenho Universal é criar espaços, produtos e serviços, projetos e 

desenvolvimento de tecnologias mais acessíveis a um maior contingente de pessoas sem 

qualquer necessidade de adaptação ou ajustes (SOUZA; POST, 2016). 

O Desenho Universal prioriza a inclusão de todas as pessoas aos espaços, sejam eles 

públicos ou privados, além de contribuir para a incorporação desses usuários à vida social e 
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a integralização na sociedade com ambientes mais seguros e livres de barreiras, a fim de 

não excluir ninguém, pois todos têm direitos iguais (SOUZA; POST, 2016; PISTORI; 

FERRÃO, 2014). 

Segundo Mustaquim (2015), o Desenho Universal, quando aplicado e executado 

adequadamente, promove melhorias para todos, não só apenas para os deficientes físicos. 

O Desenho Universal é norteado pelos seguintes princípios:  

- Uso equitativo: abrange todos os tipos de grupos de pessoas; 

- Flexibilidade de uso: pode ser utilizado em diversas áreas e campos variados 

independente da habilidade do usuário; 

- Uso intuitivo e simples: o design deve ser de fácil entendimento e compreensão, 

independente da capacidade de entendimento do usuário sobre o produto; 

- Informação perceptível: o design comunica eficazmente a informação necessária para o 

usuário, independente das condições ambientais ou habilidades sensoriais; 

- Tolerância ao erro: minimização de riscos e custos negativos de problemas não 

intencionais; 

- Baixo esforço físico: deve ser usado eficazmente e confortavelmente de maneira a 

minimizar o esforço físico e cansaço; 

- Tamanho e espaço de utilização: é feito de maneira que o tamanho e o espaço sejam 

apropriados para realização de determinada tarefa, independente da mobilidade do usuário, 

tamanho ou postura. 

A relação do conceito de Desenho Universal com o projeto arquitetônico objetiva interligar o 

conhecimento sobre deficiência, mobilidade reduzida e acessibilidade com o processo do 

projeto arquitetônico. Ressalta-se a importância das diferentes condições em que o usuário 

se encontra, conceitos sobre acessibilidade, inclusão e design universal, tecnologia 

assistiva, diferentes dimensões antropométricas que aparecem em condições variadas de 

espaço visando a melhor postura, posições e qualidade do uso da força e barreiras físicas 

em acessos, circulação e ambientes internos (ERGENOGLU, 2015). 

Um dos maiores desafios de envelhecer é poder garantir segurança e acessibilidade dentro 

de sua própria residência. Com esse objetivo, o Desenho Universal prioriza tornar o 

ambiente da habitação mais acessível às pessoas de todas as idades independente de suas 
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habilidades físicas (JOINT CENTER FOR HOUSING STUDIES OF HARVARD 

UNIVERSITY, 2014; CENTER FOR INCLUSIVE DESIGN AND ENVIRONMENTAL 

ACCESS, 2010; LIEBERMANN, 2013). 

As habitações construídas na década de 2000 têm maior probabilidade de serem mais 

acessíveis do que as habitações mais antigas, em função das legislações e normatizações 

técnicas sobre acessibilidade vigentes em muitos países. A presença de portas e corredores 

mais largos, tipo de maçaneta estilo alavanca, dentre outras características tornam a 

habitação mais propensa a oferecer conforto nesse processo de envelhecimento e para 

aquelas pessoas com mobilidade reduzida (JOINT CENTER FOR HOUSING STUDIES OF 

HARVARD UNIVERSITY, 2014). 

A maioria das pessoas que, com o passar do tempo, sofrem esse processo de 

envelhecimento preferem permanecer em suas próprias casas. Com isso, modificam seu 

espaço habitacional a fim de acomodar melhor as limitações físicas que surgem com a 

idade. Algumas modificações podem ser realizadas facilmente como instalação de barras de 

apoio, troca das maçanetas das portas e torneiras. Outras, no entanto, podem se tornar 

inviáveis em função do custo, como reformar banheiro e cozinha para aumentar o espaço de 

circulação, assim como a instalação de elevador (JOINT CENTER FOR HOUSING 

STUDIES OF HARVARD UNIVERSITY, 2014). 

A acessibilidade, juntamente com o Desenho Universal, deve ser explorada cada vez mais, 

não só pelos seus benefícios e necessidades, mas também porque atualmente há uma 

necessidade contínua por se obter mais informações sobre modelos de práticas bem 

sucedidas a fim de compreender as limitações de cada usuário e morador e melhorar ainda 

mais sua eficácia (IDEA, 2010). 

 

 Legislação e Normas Técnicas 

Notam-se inúmeras normas técnicas destinadas ao ambiente construído com o objetivo de 

proporcionar melhor qualidade de ocupação do espaço fornecendo conforto, segurança e 

facilidade de acesso (MORAES, 2007). 

No Brasil, as leis e normas técnicas que tratam da questão da moradia do idoso são: 

Estatuto do Idoso (Lei Federal 10.741/2003), o Decreto Federal 5.296/2004 (estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida) e a NBR 9050 (ABNT, 2015) (traz as 
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diretrizes de acessibilidade do país).  

O capítulo 9º do Estatuto do Idoso traz referência sobre o direito à moradia do idoso. O 

Artigo 28 do Decreto Nº 5.296/2004, traz referência a ações relacionadas à acessibilidade 

que devem ser asseguradas nas habitações de interesse social. Os incisos I a IV trazem 

estas definições. 

I – definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras 
arquitetônicas e urbanísticas; 

II – no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais 
acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; 

III – execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação 
multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e 

IV – elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de 
elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida (BRASIL, 2004 n.p.). 

De acordo com o Decreto Federal No 5.296/2004, a acessibilidade em áreas públicas ou 

privadas, em ambientes internos ou externos deve assegurar ao cidadão:  

a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por 
uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004 n.p.). 

Este decreto regulamenta a questão da acessibilidade no país e define prazos para 

aplicação da acessibilidade em edificações públicas ou de uso público (até junho/2007) e 

em edificações de uso privado (até dezembro/2008). Ele regulamenta as sanções 

administrativas, cíveis e penais que podem ser aplicadas no caso da não utilização dessas 

normas no prazo estabelecido na Lei (BRASIL, 2004). Ele ainda estabelece as exigências 

mínimas para a aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, de comunicação e 

informação ou transportes públicos (BRASIL, 2004). 

Com relação à normatização técnica brasileira sobre acessibilidade, atualmente está em 

vigor a norma técnica NBR 9050/2015. Esta versão tem como objetivo estabelecer critérios 

e parâmetros técnicos que deverão ser observados para a elaboração de projetos, execução 

de obras, instalações e adaptação do meio urbano e rural às condições de acessibilidade. 

Na norma NBR 9050/2015, foram consideradas as diversas condições de mobilidade, sendo 

o individuo independente ou dependente de algum aparelho específico (bengala, andador, 

cadeira de rodas, dentre outros equipamentos de auxilio às necessidades individuais de 

deslocamento). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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A NBR 9050 foi criada em 1985 e, ao longo dos anos, passou por uma revisão em 1994, 

2004 e a última em 2015 (MORAES, 2007). 

Ao comparar a NBR 9050 (ABNT, 2004) e a NBR 9050 (ABNT, 2015), percebe-se um 

avanço no detalhamento dos espaços em relação à acessibilidade no país. Na NBR 9050 

(ABNT, 2015) foram incluídos os seguintes elementos que não estavam presentes na norma 

anterior: maior detalhamento dos parâmetros antropométricos e alcance manual (divididos 

em posição da pessoa em pé, cadeira de rodas), apresenta detalhamento do Módulo de 

Referência – MR para áreas de circulação e manobra para usuários de cadeira de rodas, 

parâmetros visuais e auditivos para a elaboração de projetos arquitetônicos e urbanísticos, 

acrescenta com base no módulo de referência – MR a área de espera em escada 

enclausurada para resgate em rota de fuga para pessoa com deficiência, fornece 

detalhamento sobre itens arquitetônicos como, puxadores e maçanetas, controles, 

comandos, travamento de portas, informação e sinalização, colocação de vaso sanitário 

infantil, acessório sanitário para pessoas ostomisadas, entre outros, disponibilizam novos 

símbolos, introduzindo pictogramas para obesos, idosos, mulheres grávidas ou com bebê no 

colo, pessoas cegas com cão guia e pessoa com mobilidade reduzida, há a inclusão Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e dos princípios do Desenho Universal (ABNT, 2015).   

Segundo Ujikawa (2010), mesmo que exista uma norma técnica de acessibilidade que 

define os requisitos mínimos de acessibilidade, algumas instituições asilares, edifícios 

públicos e particulares não a seguem corretamente. Este fato comprova a falta de 

conhecimento e compreensão sobre a importância deste tema pelos profissionais da área 

de projetos. 

 

2.3.1 Avaliação da habitação 

A avaliação do espaço residencial em relação à acessibilidade e sua adequação em relação 

ao usuário são importantes para que se possa compreender o quanto estes fatores podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida do morador. Um dos métodos que permite a 

realização desta avaliação é a Avaliação Pós-Ocupação (MONTENEGRO; TOLEDO, 2014). 

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é definida como sendo um conjunto de métodos e 

técnicas que avaliam o desempenho de determinado ambiente ou edificação, levando em 

consideração o ponto de vista do especialista e o nível de satisfação do usuário.  

A APO em habitação trata, mensura e leva em consideração o desempenho técnico do 
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edifício/ambiente e a satisfação dos usuários em relação aos aspectos avaliados, ou seja, o 

objetivo da APO é avaliar os aspectos técnico-construtivos, aspectos funcionais e conforto 

ambiental, a fim de comprovar a qualidade espacial do ambiente a ser avaliado, sua 

funcionalidade quanto ao projeto e o quanto consegue satisfazer as necessidades dos 

usuários (VILLA et al., 2014; ROMERO; VIANNA, 2002). 

A residência deve ser analisada de maneira a considerar o tempo de permanência dos 

usuários, pois a maioria adquire-as com o objetivo de se passar longos anos ou até mesmo 

o resto de suas vidas. Dentro desse contexto é necessário analisar e avaliar as mais 

diversas necessidades que o individuo possa sofrer durante sua longevidade a fim de 

proporcionar a qualidade e conforto ideal para cada um deles (MONTENEGRO; TOLEDO, 

2014). 

Ornstein e Villa (2013) em seu livro Qualidade Ambiental na Habitação - avaliação pós-

ocupação, abordam a questão da qualidade da habitação e a avaliação pós-ocupação de 

maneira a melhorar a qualidade dos ambientes, aprimorar a relação pessoa-moradia, além 

de auxiliar no desempenho funcional. 

Segundo Villa (2009), os projetos arquitetônicos atuais feitos para edifícios de apartamentos 

não estão atendendo às necessidades dos usuários. Neste trabalho, a autora avalia a 

qualidade dos espaços internos e coletivos desses edifícios, a fim de se estabelecer 

parâmetros em que possa entender o comportamento do usuário e o projeto desses 

edifícios. 

Elali e Veloso (2006) mostram em sua pesquisa que a APO é uma importante ferramenta 

para análise critica dos pontos positivos e negativos a serem levados em relação à 

concepção de um projeto. Nesta pesquisa, as autoras concluem que a APO é capaz de 

influenciar diretamente a ideia central do projeto e da organização espacial do ambiente.  

O estudo realizado por Villa et al. (2016) ressalta a importância de se aplicar o 

conhecimento vindo dos resultados trazidos pela APO. Tal pesquisa aborda o processo de 

APO e como torná-la mais eficiente mediante a utilização de equipamentos eletrônicos 

portáteis, concluindo que o uso deles podem minimizar e até mesmo sanar problemas 

relacionados a APO’s tradicionais. 

Villa e Silva (2011) apontam a necessidade de se estabelecer um banco de dados que 

contenha o modo de vida dos moradores, suas preferências e necessidades pois, de acordo 

com as autoras, esses fatores contribuem diretamente para o bom desempenho e resultado 

da APO e podem contribuir para aumentar a qualidade de conforto dos usuários em relação 
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ao seu apartamento, no que se refere ao seu uso e necessidades espaciais que supram 

suas limitações e desejos. 

Ornstein; Bruna e Romero (1995) possibilitam o entendimento da APO e apresentam a 

formulação de diretrizes de projeto. Em seu livro Ambiente Construído & Comportamento: A 

Avaliação Pós-Ocupação e a Qualidade Ambiental, abordam a aplicação desse conjunto de 

métodos e técnicas a fim de implementar programas e melhorar a qualidade do ambiente 

construído. 

 

2.4 Métodos para avaliar a habitação 

Nesse item são apresentados alguns métodos encontrados na literatura nacional que foram 

referência para a essa pesquisa, que permitem avaliar a acessibilidade em moradias. 

 

- Método Walkthrough (Villa, 2013) 

Neste método, o pesquisador realiza a identificação descritiva e qualitativa dos pontos 

positivos e negativos do ambiente a ser analisado. Compreende, portanto a percepção 

inicial da estrutura física do local (habitação), as alterações que esse espaço sofreu e o nível 

de familiaridade que o usuário apresenta diante de cada espaço (RHEINGANTZ et al., 2009; 

VILLA, 2013).  

A metodologia utilizada por Villa (2013) foi aplicada a moradores de três edifícios 

residenciais durante o ano de 2011. A avaliação foi dividida em três categorias: análise do 

entorno, do edifício e da unidade. E cada categoria foi subdividida em: aspectos funcionais, 

técnicos, estéticos/formais e comportamentais. Cada item recebeu avaliação segundo uma 

escala de quatro pontos, que varia de muito bom a muito ruim. Os critérios utilizados para a 

escolha do estudo de caso foram: ser um empreendimento destinado a famílias de classe 

média/alta entregue entre 2005 e 2011, apresentar número mínimo de 30 unidades, possuir 

equipamento de uso coletivo e área útil variando entre 90 m² e 120 m².  

Neste método, o observador deve combinar a realização de uma observação do espaço 

com a aplicação de uma entrevista. Os instrumentos utilizados são: planta(s) do local e 

fichas de registro. Para realizar os registros dos problemas encontrados podem ser 

utilizadas diversas técnicas, como: mapas, plantas, checklist, gravações de áudio e de 

vídeo, fotografias, desenhos, diários, fichas, etc. (RHEINGANTZ et al., 2009).  
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- Método Questionário (Villa, 2013) 

O questionário é, por definição, ―um instrumento de pesquisa que contém uma série 

ordenada de perguntas relacionadas com um determinado assunto ou problema‖ 

(RHEINGANTZ et al, 2009). Ele pode ser utilizado para medir o nível de satisfação dos 

usuários (moradores) em relação a sua habitação e verificar como se comportam e utilizam 

esse local, quais suas funcionalidades, aspectos positivos e negativos, deficiências e 

dificuldades. O questionário possibilita respostas mensuradas a partir de uma escala de 

valores e grau de importância que determinado item possui (VILLA, 2013; RHEINGANTZ et 

al., 2009). De acordo com este método é possível mensurar a impressão geral do usuário 

em relação ao edifício.  

Na pesquisa desenvolvida por Villa (2013), o questionário utilizado foi composto por 38 

perguntas fechadas, cujas alternativas variavam entre ótimo, bom, ruim, péssimo e n.s.a.. A  

amostragem da pesquisa correspondeu a aproximadamente 30% dos apartamentos do 

edifício, alternadas em andares ímpares e pares. O método foi aplicado a moradores de três 

edifícios residenciais, localizados na cidade de Uberlândia/MG, Ribeirão Preto/SP e 

Londrina/PR, durante o ano de 2011. O questionário foi dividido em três categorias: entorno, 

edifício e unidade, sendo cada uma delas subdivididas em: aspectos funcionais, técnicos, 

estéticos/formais e comportamentais. Cada item foi avaliação utilizando uma escala de 

quatro pontos, que varia de muito bom a muito ruim.  

 

- Método de Leite (2006) 

Neste método a avaliação da habitação é realizada por intermédio de indicadores cujos 

resultados irão determinar um índice de funcionalidade por ambiente e um índice da 

habitação. Nesse método, a habitação é dividida em vários itens, os quais são analisados 

individualmente. Os dados referentes à funcionalidade do ambiente são obtidos a partir de 

indicadores qualitativos e quantitativos. O indicador qualitativo relaciona-se com o número 

de itens/equipamentos/dispositivos mínimos necessários para a qualidade do uso de cada 

ambiente. O indicador quantitativo analisa a disposição e variáveis desses 

itens/equipamentos/dispositivos. Como resultado de ambos os quesitos, há uma definição 

do índice de funcionalidade do ambiente e, posteriormente, da habitação. 
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- Método Ergonômico do Ambiente Construído - MEAC (Paiva; Santos, 2012) 

Esse método tem por objetivo entender, explorar e avaliar a relação da ergonomia com o 

usuário e sua interação diante do ambiente físico. O estudo foi desenvolvido em um lar de 

idosos localizado em Portugal. Esta avaliação é proposta pela MEAC (Metodologia 

Ergonômica para o Ambiente Construído) e é dividida em duas fases, sendo a primeira fase 

(de ordem física do ambiente) composta pela análise global do ambiente, identificação da 

configuração ambiental e avaliação do ambiente em uso e a segunda fase (percepção do 

usuário) composta pela percepção ambiental. O resultado final do diagnóstico permite 

comparar a qualidade das instituições analisadas e o impacto de cada ambiente na 

qualidade de vida dos usuários. 

 

- Método da análise da acessibilidade em projetos de edifícios residenciais (Pereira, 

2007) 

Essa técnica tem por objetivo analisar o deslocamento linear dos usuários de cadeira de 

rodas em percursos horizontais e verticais do edifício. Ele foi aplicado em projetos 

arquitetônicos para habitação popular. Para esta avaliação é utilizada a planta com o layout 

existente dos apartamentos e das áreas internas e externas dos edifícios, a fim de buscar 

solução para problemas percebidos em relação à circulação, manobra e uso de 

equipamentos/dispositivos dentro de cada ambiente. O método analisa a orientação espacial 

(com eixos de circulação bem definidos), o deslocamento (através da identificação de rotas 

e condições de circulação diante da disposição dos mobiliários), uso (efetividade e 

praticidade na utilização e uso dos equipamentos e peças de mobiliários, bem como áreas 

de entrave na circulação e condições de manobra) e comunicação (facilidade de interação 

do morador com o usuário que está fora). 

Esta avaliação é realizada por meio de um roteiro contendo uma lista de temas e 

indicadores a qual permitirá avaliar a acessibilidade espacial nos apartamentos e áreas 

internas e externas do edifício. O roteiro é composto por perguntas objetivas com respostas 

―sim‖ ou ―não‖, sendo os itens ―não se aplica‖ e ―inexistente‖ analisados de forma individual. 

A partir das respostas e análise de dados, é possível mensurar a acessibilidade de cada 

ambiente. 

Outros pesquisadores que já utilizaram esse método foram: Prado et al. (2015a); Prado et 

al. (2015b); Salcedo, Magagnin, Pereira (2016). Destaca-se que Prado et al (2015a) e Dias 

(2016) utilizaram esta mesma técnica para avaliar o deslocamento linear de adultos de 

http://lattes.cnpq.br/6470698041137310
http://lattes.cnpq.br/6470698041137310
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andador e o deslocamento linear de crianças utilizando cadeira de rodas e bengala de 

rastreamento, respectivamente. 

 

- Método do Laudo de Avaliação da Acessibilidade Espacial (Montenegro; Toledo, 

2014) 

Este método consiste na aplicação de uma planilha em que se encontram os principais itens 

de acessibilidade espacial a serem avaliados a partir do projeto arquitetônico, memorial 

descritivo e dos demais projetos que faz referência ao local analisado. Ele foi aplicado em 

um apartamento de padrão elevado ofertado pelo mercado imobiliário de Maceió (AL). A 

avaliação da acessibilidade espacial é dividida de acordo com os ambientes dos 

apartamentos sendo: setor social, de serviço e íntimo e analisadas a partir do layout 

proposto pela construtora responsável. A partir desta avaliação é possível verificar 

incompatibilidades entre os espaços e o usuário idoso, ou seja, verificar se houve um 

subdimensionamento dos ambientes do apartamento em relação aos mobiliários, ou má 

distribuição projetual dos ambientes (layout), em função da quantidade elevada de 

mobiliários em função do espaço existente. 

 

- Método de Milani (2014) 

A pesquisa desenvolvida por Milani (2014) baseou-se em métodos de pesquisa teórica, 

documental e empírica. Nos estudos de casos foram realizadas visitas técnicas a 

instituições de longa permanência (ILPIs) para analisar a estrutura, procedimentos de 

serviços prestados, condições espaciais e ambientais oferecidas aos usuários residentes, 

além de analisar como os idosos se relacionam com o ambiente e espaço oferecido e o 

nível de satisfação deles em relação a todos esses aspectos. As instituições analisadas 

foram nomeadas de ILPI1 e ILPI2, sendo que na primeira utilizou-se a Avaliação Pós-

Ocupação (APO) e na segunda foi realizada a observação técnica acompanhanda da 

vivência e rotina diária. 

 

- Método de Salcedo; Magagnin; Pereira (2016) 

A pesquisa desenvolvida por Salcedo; Magagnin; Pereira (2016) tem por objetivo analisar 

um edifício residencial destinado a idosos utilizando vários métodos. A avaliação inclui a 
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análise da relação entre o edifício e seu entorno, avaliação dos acessos e rotas de 

circulação aos ambientes internos e externos, segurança e qualidade da habitação.  

A análise da acessibilidade é feita mediante uma lista de indicadores referenciados na NBR 

9050 utilizando-se de checklist. Quanto à avaliação dos acessos e das rotas de circulação é 

realizada a análise por meio do deslocamento linear e giro de cadeira de rodas de 360°. A 

qualidade da habitação é mensurada utilizando de questionários aplicados aos usuários 

para identificar o nível de satisfação e conforto no ambiente. 

Diante dos métodos apresentados, foi possível definir aqueles que podem representar um 

diagnóstico mais detalhado acerca da acessibilidade em moradias destinadas a idosos, sob 

o enfoque dos usuários e dos especialistas.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: INSTRUMENTO PARA 

AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO 

DESTINADA A MORADORES IDOSOS 

A elaboração do instrumento para avaliar a acessibilidade espacial na habitação destinada a 

moradores idosos envolveu a definição das seguintes etapas: i) procedimento para avaliar o 

nível de satisfação do usuário; ii) formulação do instrumento para avaliar a acessibilidade 

espacial na habitação e iii) validação do modelo. 

 

3.1. Procedimento para avaliar o nível de satisfação do usuário 

Para avaliar o nível de satisfação dos moradores foram utilizadas como referências as 

pesquisas de: Agnelli (2012); Bins Ely, Dorneles (2006); Dischinger; Bins Ely; Piardi (2012); 

Ferreira (2009); Flores (2010); Hazin (2012); Leão (2011); Medeiros (2014); Milani (2014); 

Pedroso; Santana (2015); Pereira (2007); Prado et al. (2015a, b); Queiroz (2010); Salcedo; 

Magagnin; Silva (2009; 2016); Sodré; Raposo; Braida (2015).  

A aplicação da entrevista teve os seguintes objetivos: i) identificar o nível de satisfação dos 

usuários em relação à utilização, disposição e a área dos ambientes e ii) identificar se os 

usuários percebem os mesmos problemas de acessibilidade constatados na avaliação 

técnica, realizada pela pesquisadora.  

As perguntas eram fechadas e de múltipla escolha. Elas permitiram identificar o nível de 

satisfação dos moradores em relação à acessibilidade espacial dos apartamentos por meio 

dos seguintes elementos: facilidade e segurança no deslocamento dentro de cada ambiente 

da habitação; análise da disposição do mobiliário dentro de cada ambiente; facilidade na 

utilização dos mobiliários e equipamentos; nível de iluminação e ventilação dos ambientes; 

conforto térmico e conforto sonoro. No Apêndice A é apresentado o modelo da entrevista 

utilizada nesta pesquisa. 

A maioria dos dados foi analisada mediante a utilização do Método de Análise Multicritério, 

sendo adotado o Método da Escala Pontos. Nesse método, foi adotada para as avaliações a 

http://lattes.cnpq.br/9657359692240283
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escala de cinco pontos, sendo cada questão avaliada por intermédio de uma escala 

qualitativa cujo valor variava entre ótimo a péssimo, sendo: valor 1 (péssimo), 2 (ruim), 3 

(regular), 4 (bom) e 5 (ótimo).  

Nesse método, inicialmente os valores de cada questão foi normalizado para uma mesma 

escala de avaliação. Na sequência, foram calculados os pesos médios de cada critério por 

avaliador, o que permitu definir um ranking dos principais problemas identificados pelos 

moradores de cada edifício (MAGAGNIN; FONTES; SALCEDO, 2014). 

 Aspectos Éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação – FAAC da Universidade Estadual Paulista 

―Júlio de Mesquita Filho‖ para análise e consentimento da realização das entrevistas, 

conforme preconiza o CONEP. O Apêndice B e o Anexo 1 apresentam, respectivamente, o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido aprovado e entregue a cada participante da 

pesquisa e o documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FAAC/UNESP.  

 

3.2. Formulação do instrumento para avaliar a acessibilidade espacial na habitação 

destinada a idosos 

A proposição de um instrumento para avaliar a acessibilidade espacial da habitação tem por 

objetivo criar um índice que possa mensurar os aspetos funcionais da residência permitindo 

que qualquer usuário idoso possa locomover-se nos ambientes independente de sua 

restrição de mobilidade (cadeira de rodas ou andador). A formulação do instrumento 

proposto não prevê a consulta aos usuários, contempla apenas a realização de vistoria 

técnica realizada na habitação por técnicos ou especialistas da área. 

O instrumento de avaliação da acessibilidade espacial foi formulado a partir do 

desenvolvimento das seguintes etapas de trabalho: i) definição dos Temas e Indicadores e 

suas respectivas formas de avaliação; ii) definição dos pesos dos Indicadores e Temas; iii) 

definição do índice de acessibilidade para residências; iv) validação do modelo e v) 

aplicação do modelo nos três edifícios. 

 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 38 

 

Figura 1 - Etapas de elaboração do instrumento de avaliação da acessibilidade espacial da habitação 

 

3.2.1. Definição dos Temas e Indicadores e suas respectivas formas de avaliação 

Para a definição dos Temas e Indicadores aplicados nesta pesquisa foram utilizados como 

referência os documentos: NBR 15930 (ABNT, 2011); NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 9077 

(ABNT, 2001); NBR 15575 (ABNT, 2013); ADA (2010); e os trabalhos dos seguintes 

pesquisadores: Agnelli (2012); Hazin (2012); Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; 

Salcedo (2014); Milani (2014) e Pereira (2007). A partir destes estudos foi possível definir os 

elementos a serem avaliados na habitação (residências ou apartamentos).  

Inicialmente, foram definidos os Temas e seus respectivos Indicadores. O sistema proposto 

é composto por 15 Temas e 182 Indicadores que permitem avaliar os ambientes interno e 

externo da habitação (residência ou apartamento). A tabela 2 apresenta a estrutura 

hierárquica proposta. 

Tabela 2 – Definição dos Temas e Indicadores para avaliação da habitação 

TEMA INDICADOR Código 

Passeio público 

(PP) 

Largura efetiva PP1 

Tipo de piso PP2 

Estado de conservação da superfície do piso PP3 

Inclinação longitudinal PP4 

Inclinação transversal PP5 

Desnível PP6 

Altura Livre PP7 

Acesso ao lote 

(AL) 

Largura do portão AL1 

Tipo de piso AL2 

Desnível AL3 

Acesso Externo (ao 
edifício) 

(AE) 

Largura da porta AE1 

Tipo da porta AE2 

Tipo da maçaneta AE3 

Altura da maçaneta AE4 

Contraste na cor da porta AE5 

Sinalização tátil (alerta/direcional) AE6 

Largura da faixa livre AE7 

Tipo de Piso AE8 

Desnível AE9 

Rampa do Acesso Largura da rampa RA1 
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TEMA INDICADOR Código 

Externo (ao 
edifício) 

(RA) 

Tipo de piso da rampa RA2 

Inclinação da rampa RA3 

Existência de patamar na rampa quando há mudança de direção RA4 

Dimensão do patamar da rampa RA5 

Corrimão na rampa  RA6 

Tipo do material do corrimão na rampa RA7 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o corrimão da rampa RA8 

Largura/diâmetro do corrimão da rampa RA9 

Tamanho do prolongamento do corrimão da rampa RA10 

Altura do guarda corpo da rampa RA11 

Escada do Acesso 
Externo (ao 

edifício) 

(EA) 

Largura da escada EA1 

Tipo de piso da escada EA2 

Altura do espelho da escada EA3 

Profundidade do degrau da escada EA4 

Existência de patamar quando há mudança de direção na escada EA5 

Dimensão do patamar da escada EA6 

Tipo do material do corrimão da escada EA7 

Corrimão da escada EA8 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o corrimão da escada EA9 

Largura/diâmetro do corrimão da escada EA10 

Tamanho do prolongamento do corrimão da escada EA11 

Altura do guarda corpo da escada EA12 

Existência de sinalização visual localizada na borda do piso da escada EA13 

Largura da sinalização visual localizada na borda do piso da escada EA14 

Circulação na área 
do elevador (no hall 
do térreo e no hall 
do apartamento) 

(CH) 

Área para manobra de cadeira de rodas CH1 

Tipo de piso CH2 

Sinalização tátil (alerta/direcional) CH3 

Desnível CH4 

Contraste de cor entre piso e parede CH5 

Sala 

(SL) 

Largura da porta SL1 

Tipo da porta SL2 

Tipo da maçaneta SL3 

Altura da maçaneta SL4 

Contraste na cor da porta SL5 

Tipo de piso SL6 

Desnível SL7 

Contraste de cor entre piso e parede SL8 

Altura do peitoril da janela SL9 

Tipo de controle de comando das janelas SL10 

Altura do comando da janela SL11 

Área para manobra de cadeira de rodas  SL12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário SL13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário SL14 

Varanda 

(VR) 

Largura da porta VR1 

Tipo da porta VR2 

Tipo da maçaneta VR3 
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TEMA INDICADOR Código 

Altura da maçaneta VR4 

Contraste na cor da porta VR5 

Tipo de piso VR6 

Desnível VR7 

Contraste de cor entre piso e parede VR8 

Área para manobra de cadeira de rodas  VR9 

Faixa livre de circulação entre mobiliário VR10 

Dormitório 

(D) 

Largura da porta D1 

Tipo da porta D2 

Tipo da maçaneta D3 

Altura da maçaneta D4 

Contraste na cor da porta D5 

Tipo de piso D6 

Desnível D7 

Contraste de cor entre piso e parede D8 

Altura do peitoril da janela D9 

Tipo de controle de comando das janelas D10 

Altura do comando da janela D11 

Área para manobra de cadeira de rodas  D12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário D13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário D14 

Circulação interna 

(CI) 

Largura do corredor CI1 

Extensão do corredor CI2 

Área para manobra de cadeira de rodas CI3 

Tipo de piso CI4 

Desnível CI5 

Contraste de cor entre piso e parede CI6 

Banheiro 

(BH) 

Largura da porta BH1 

Tipo da porta BH2 

Tipo da maçaneta BH3 

Altura da maçaneta BH4 

Contraste na cor da porta BH5 

Tipo de piso BH6 

Desnível BH7 

Contraste de cor entre piso e parede BH8 

Altura do peitoril da janela BH9 

Tipo de controle de comando das janelas BH10 

Altura do comando da janela BH11 

Área para manobra de cadeira de rodas  BH12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário BH13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário BH14 

Contraste de cor das louças sanitárias em relação ao piso e paredes BH15 

Tipo do lavatório BH16 

Altura da borda superior do lavatório em relação ao piso BH17 

Altura do vão inferior livre abaixo do lavatório em relação ao piso BH18 

Existência de barras de apoio no lavatório BH19 
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TEMA INDICADOR Código 

Tipo do comando da torneira BH20 

Altura do comando da torneira BH21 

Existência de misturador BH22 

Tipo do misturador BH23 

Área de transferência da bacia sanitária BH24 

Altura da bacia sanitária BH25 

Existência de barras de apoio na bacia sanitária BH26 

Altura do dispositivo de acionamento da descarga BH27 

Dimensão da área de banho BH28 

Existência de barras de apoio na área de banho BH29 

Altura dos registros e/ou misturadores da área de banho BH30 

Copa 

(CP) 

Largura da porta CP1 

Tipo da porta CP2 

Tipo da maçaneta CP3 

Altura da maçaneta CP4 

Contraste na cor da porta CP5 

Tipo de piso CP6 

Desnível CP7 

Contraste de cor entre piso e parede CP8 

Altura do peitoril da janela CP9 

Tipo de controle de comando das janelas CP10 

Altura do comando da janela CP11 

Área para manobra de cadeira de rodas  CP12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CP13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CP14 

Cozinha 

(CZ) 

Largura da porta CZ1 

Tipo da porta CZ2 

Tipo da maçaneta CZ3 

Altura da maçaneta CZ4 

Contraste na cor da porta CZ5 

Tipo de piso CZ6 

Desnível CZ7 

Contraste de cor entre piso e parede CZ8 

Altura do peitoril da janela CZ9 

Tipo de controle de comando das janelas CZ10 

Altura do comando da janela CZ11 

Área para manobra de cadeira de rodas  CZ12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CZ13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CZ14 

Comprimento da pia CZ15 

Altura da pia CZ16 

Altura do vão inferior livre abaixo da pia CZ17 

Tipo do comando da torneira CZ18 

Altura do comando da torneira CZ19 

Existência de misturador CZ20 

Tipo do misturador CZ21 
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TEMA INDICADOR Código 

Área de serviço 

(AS) 

Largura da porta AS1 

Tipo da porta AS2 

Tipo da maçaneta AS3 

Altura da maçaneta AS4 

Contraste na cor da porta AS5 

Tipo de piso AS6 

Desnível AS7 

Contraste de cor entre piso e parede AS8 

Altura do peitoril da janela AS9 

Tipo de controle de comando das janelas AS10 

Altura do comando da janela AS11 

Área para manobra de cadeira de rodas  AS12 

Faixa livre de circulação entre mobiliário AS13 

Área de aproximação e utilização do mobiliário AS14 

Contraste de cor do mobiliário hidráulico em relação ao piso e paredes AS15 

Tipo do tanque AS16 

Altura da borda superior do tanque em relação ao piso AS17 

Altura do vão inferior livre abaixo do tanque AS18 

Tipo do comando da torneira AS19 

Altura do comando da torneira AS20 

Dispositivos e 
controles 

(DC) 

Altura do interruptor DC1 

Altura da tomada DC2 

Altura da campainha DC3 

Altura do controle de interfone/telefone DC4 

Fonte: adaptado de NBR 15930 (ABNT, 2011); NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 9077 (ABNT, 2001); Agnelli 

(2012); Hazin (2012); Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Milani (2014); Pereira (2007). 

 

 Definição e forma de avaliação dos indicadores 

Para esta etapa foi utilizado como referência os documentos: NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 

15930 (ABNT, 2011); NBR 9077 (ABNT, 2001); ADA (2010); e as pesquisas desenvolvidas 

por: Agnelli (2012); Keppe Junior (2007); Magagnin, Fontes, Salcedo (2014) e Pereira 

(2007).  

A escala numérica adotada para avaliação dos Indicadores é alterada por Indicador, mas 

equivale a um intervalo numérico correspondente a 0; 0,5 e 1 ou 0 e 1, no qual o valor 0 

corresponde à pior avaliação e o valor 1 à melhor avaliação; estes valores foram propostos 

tendo como referência as recomendações/normatizações técnicas e diretrizes de projeto. As 

tabelas 3 a 17 apresentam a forma de avaliação e a pontuação correspondente de cada 

Indicador agrupado por Tema. E, no Apêndice C são apresentadas as tabelas para 

realização da auditoria técnica da residência (apartamento).  
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Tabela 3 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Passeio Público 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Passeio 
Público 

Largura efetiva Faixa livre para circulação de pedestre na 
calçada. 

Largura da faixa livre em frente ao lote 
analisado menor do que 1,20 m ou ausência 
de faixa livre. 

0,00 

Largura da faixa livre em frente ao lote 
analisado entre 1,20 m (mín. admissível) e 
1,50 m (mínimo). 

0,50 

Largura da faixa livre em frente ao lote 
analisado acima de 1,50 m (mínimo). 

1,00 

Tipo de piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização das calçadas de acordo com o 
material do piso: escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
paralelepípedo, concreto polido, pedras em 
geral) ou com alto e baixo relevo que 
provoque trepidação (mosaico português, 
ladrilho hidráulico, concreto estampado) ou 
ausência de pavimentação, ou com faixas de 
grama em frente ao lote analisado. 

0,00 

Presença de material regular, firme, 

antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, piso intertravado, concreto 
bruto, ladrilho hidráulico sem relevo) em 
frente ao lote analisado. 

1,00 

Estado de 
conservação da 
superfície do 
piso 

Condição do piso da calçada, expressa 
em termos de qualidade de manutenção. 

Condição péssima, piso esburacado com 
material solto, deformações no piso devido 

às raízes das árvores. 

0,00 

Condição regular, existência de pequenas 

rachaduras e desgaste do material. 
0,5 

Condição excelente, sem problemas de 
rachaduras. 

1,00 

Inclinação 
longitudinal 

Inclinação da calçada referente ao 
comprimento do lote. 

Inclinação superior a 10%. 0,00 

Inclinação até 10%. 0,50 

Sem inclinação. 1,00 

Inclinação 
transversal 

Inclinação da calçada em relação a sua 
largura. 

Inclinação superior a 3%.  0,00 

Inclinação entre 2% a 3%.  0,50 

Inclinação máxima de 2%. 1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos da calçada. 
Quando a altura ultrapassar 20 mm é 
considerado como degrau. 

Desnível superior a 20 mm da calçada em 
frente ao lote analisado ou entre 5 mm e 20 
mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50% na calçada em 
frente ao lote analisado. 

0,50 

Desnível inferior a 5 mm na calçada em 
frente ao lote analisado. 

1,00 

Altura livre Altura mínima entre o piso da calçada e a 
copa de árvores. 

Altura inferior a 2,10 m na calçada em frente 
ao lote analisado. 

0,00 

Altura igual ou superior a 2,10 m na calçada 
em frente ao lote analisado. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Pereira 

(2007); Prado (2016). 

Tabela 4 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Acesso ao Lote 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Acesso ao 
lote 

Largura do 
portão 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura do portão de entrada inferior a  

0,80 m. 
0,00 

Largura igual a 0,80 m.  0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo de piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do lote de acordo com o material 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
concreto polido, pedras em geral) ou com 

0,00 
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TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

do piso: escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

alto e baixo relevo que provoque trepidação 
(mosaico português, ladrilho hidráulico, 
concreto estampado) ou com faixas de 
grama. 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, piso intertravado, concreto 
bruto, ladrilho hidráulico sem relevo).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%. 

0,50 

Desnível inferior a 5 mm.  1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Dias (2016); Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo 

(2014); Pereira (2007); Prado (2016). 

Tabela 5 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Acesso Externo (ao Edifício) 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Acesso 

Externo (ao 

Edifício) 

Largura da 

porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor. 0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 

e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Sinalização tátil 
(alerta/ 
direcional) 

Dispositivo instalado no piso detectável 
pelo contraste tátil e pelo contraste visual, 
para indicar caminhos preferenciais de 
circulação e alertar existência de 
obstáculos, desníveis, rampas, escadas, 
equipamentos ou indicar mudança de 
direção. 

Ausência de sinalização tátil. 0,00 

Presença de sinalização tátil. 1,00 

Largura da faixa 
livre 

Largura livre disponível para circulação 
dos usuários. 

Largura da faixa livre menor do que 1,20 m. 0,00 

Largura da faixa livre entre 1,20 m (mín. 
admissível) e 1,50 m (mínimo). 

0,50 

Largura da faixa livre acima de 1,50 m 
(mínimo). 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do lote de acordo com o material 
do piso: escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
concreto polido, pedras em geral) ou com 
alto e baixo relevo que provoque trepidação 
(mosaico português, ladrilho hidráulico, 
concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, piso intertravado, concreto 
bruto, ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm 1,00 
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Fonte: adaptado de NBR 15930 (ABNT, 2011); NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 9077 (ABNT, 2001); Dias (2016); 

Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Pereira (2007). 

Tabela 6 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Rampa do Acesso Externo (ao 

Edifício) 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Rampa do 
Acesso 
Externo (ao 
Edifício) 

Largura da rampa Largura da superfície de piso com 
declividade igual ou superior a 5 %. 

Largura inferior a 1,20 m. 0,00 

Largura entre 1,20 m a 1,50 m. 1,00 

Tipo de piso da 
rampa 

Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso da rampa: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
concreto polido, pedras em geral) ou com alto 
e baixo relevo que provoque trepidação 
(mosaico português, ladrilho hidráulico, 
concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso cerâmico 
poroso, piso intertravado, concreto bruto, 
ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00 

Inclinação da 

rampa 
Refere ao limite máximo de inclinação 
expressa em porcentagem para que a 
rampa seja considerada acessível, 
mensurada a partir da altura do desnível 
existente e o comprimento da projeção 

horizontal. 

Inclinação superior a 8,33%. 0,00 

Inclinação entre 5% a 8,33%. 1,00 

Existência de 

patamar na 
rampa quando há 
mudança de 
direção 

Segmento da rampa sem inclinação 

destinada a descanso temporário entre uma 
direção e outra. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Dimensão do 
patamar da 
rampa 

Tamanho do segmento da rampa sem 
inclinação destinada a descanso temporário. 

Dimensão menor que a largura da rampa. 0,00 

Dimensão igual ou maior à largura da rampa. 1,00 

Corrimão na 
rampa 

Refere-se à altura do dispositivo usado para 
apoio do usuário com segurança na 
utilização da rampa. 

Sem corrimão. 0,00 

Corrimão em apenas uma altura ou apenas em 
um dos lados da rampa. 

0,50 

Presença do corrimão nos dois lados da rampa 
e em duas alturas (H = 0,70 m e H = 0,92 m). 

1,00 

Tipo do material 
do corrimão na 
rampa 

Tipo do material utilizado para o dispositivo 
de apoio do usuário. 

Material flexível e maleável. 0,00 

Material rígido. 1,00 

Tamanho do 
espaço livre entre 
a parede e o 
corrimão da 
rampa 

Dimensão do espaço de afastamento entre 
a parede ou outro obstáculo do corrimão. 

Espaço inferior a 4 cm. 0,00 

Espaço igual ou superior a 4 cm. 1,00 

Largura/diâmetro 
do corrimão da 
rampa 

Diâmetro da seção circular ou elíptica do 
corrimão. 

Largura inferior a 3 cm ou superior a 4,5 cm. 0,00 

Largura entre 3 cm e 4,5 cm. 1,00 

Tamanho do 
prolongamento 
do corrimão da 
rampa 

Tamanho do corrimão que se prolonga 
paralelamente ao patamar. 

Tamanho inferior a 30 cm. 0,00 

Tamanho igual ou superior a 30 cm. 1,00 

Altura do guarda 
corpo da rampa 

Altura da barreira protetora vertical, maciça 
ou não, delimitando as faces laterais abertas 
da rampa, servindo como proteção contra 
eventuais quedas de um nível para outro. 

Inexistente ou altura inferior a 1,05 m. 0,00 

Altura mínima de 1,05 m. 1,00 

Fonte: adaptado de NBR 15930 (ABNT, 2011);  NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 9077 (ABNT, 2001); Dias (2016); 

Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Pereira (2007). 
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Tabela 7 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Escada do Acesso Externo (ao 

Edifício) 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Escada do 
Acesso 

Externo (ao 
Edifício) 

Largura da 
escada 

Refere-se à largura mínima para escadas 
em rotas acessíveis. 

Largura inferior a 1,20 m. 0,00 

Largura igual a 1,20 m. 0,50 

Largura superior a 1,20 m. 1,00 

Tipo de piso da 
escada 

Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso da escada: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
concreto polido, pedras em geral) ou com 
alto e baixo relevo que provoque trepidação 
(mosaico português, ladrilho hidráulico, 
concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, piso intertravado, concreto 
bruto, ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00 

Altura do 
espelho da 
escada 

Altura do degrau da escada. Altura inferior a 16 cm e superior a 18 cm. 0,00 

Altura entre 16 cm e 18 cm. 1,00 

Profundidade 
do degrau da 
escada 

Largura do piso da escada. Profundidade inferior a 28 cm e superior a  

32 cm. 
0,00 

Profundidade entre 28 cm e 32 cm. 1,00 

Existência de 
patamar 
quando há 
mudança de 
direção na 
escada 

Segmento da rampa sem inclinação 
destinada a descanso temporário entre 

uma direção e outra. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Dimensão do 
patamar da 
escada 

Tamanho do segmento entre os lances da 
escada a cada 3,20 m de desnível e 
sempre que houver mudança de direção. 

Dimensão longitudinal mínima inferior a 
1,20 m. 

0,00 

Dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. 1,00 

Tipo do 
material do 
corrimão da 
escada 

Tipo do material utilizado para o 
dispositivo de apoio do usuário. 

Material flexível e maleável. 0,00 

Material rígido. 1,00 

Corrimão da 
escada 

Refere-se à altura do dispositivo usado 
para apoio do usuário com segurança na 
utilização da escada. 

Sem corrimão. 0,00 

Corrimão em apenas uma altura ou apenas 
em um dos lados da escada. 

0,50 

Presença do corrimão nos dois lados da 
escada e em duas alturas (H = 0,70 m e  

H = 0,92 m). 

1,00 

Tamanho do 
espaço livre 
entre a parede e 
o corrimão da 
escada 

Dimensão do espaço de afastamento 
entre a parede ou outro obstáculo do 
corrimão. 

Espaço inferior a 4 cm. 0,00 

Espaço igual a 4 cm. 0,50 

Espaço superior a 4 cm. 1,00 

Largura/diâmetr
o do corrimão 
da escada 

Diâmetro da seção circular ou elíptica do 
corrimão. 

Largura inferior a 3 cm ou superior a 4,5 cm. 0,00 

Largura entre 3 cm e 4,5 cm. 1,00 

Tamanho do 
prolongamento 
do corrimão da 
escada 

Tamanho do corrimão que se prolonga 
paralelamente ao patamar. 

Tamanho inferior a 30 cm. 0,00 

Tamanho igual a 30 cm. 0,50 

Tamanho superior a 30 cm. 1,00 

Altura do 
guarda corpo 
da escada 

Altura da barreira protetora vertical, 
maciça ou não, delimitando as faces 
laterais abertas das escadas, servindo 
como proteção contra eventuais quedas 
de um nível para outro. 

Inexistente ou Altura inferior a 1,05 m. 0,00 

Altura mínima de 1,05 m. 1,00 

Existência de 
sinalização 
visual 
localizada na 
borda do piso 
da escada 

Existência do dispositivo aplicado aos 
pisos e espelhos em suas bordas laterais 
e/ou nas projeções dos corrimãos, 
contrastante com o piso adjacente, 
preferencialmente fotoluminescente ou 
retroiluminado. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Largura da 
sinalização 
visual 
localizada na 

Largura do dispositivo aplicado aos pisos 
e espelhos em suas bordas laterais e/ou 
nas projeções dos corrimãos, contrastante 
com o piso adjacente, preferencialmente 

Largura da sinalização inferior a 7 cm de 
comprimento e largura inferior a 3 cm. 

0,00 

Largura da sinalização igual ou maior que a 1,00 
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borda do piso 
da escada 

fotoluminescente ou retroiluminado. projeção dos corrimãos laterais, e com no 
mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de 
largura. 

Fonte: adaptado de NBR 15930 (ABNT, 2011); NBR 9050 (ABNT, 2015); NBR 9077 (ABNT, 2001); Dias (2016); 

Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Pereira (2007). 

Tabela 8 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Circulação na área do elevador 

(no hall do térreo e no hall do apartamento) 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Circulação 
para a área do 
elevador (no 
hall do térreo 
e no hall do 
apartamento) 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas

1
 

Área que permite ao usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 

círculo com diâmetro de 1,50 m. 
0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 

utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 

pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Sinalização tátil 
(alerta/ 
direcional) 

Dispositivo instalado no piso detectável 
pelo contraste tátil e pelo contraste visual, 
para indicar caminhos preferenciais de 
circulação e alertar existência de 
obstáculos, desníveis, rampas, escadas, 
equipamentos ou indicar mudança de 
direção. 

Ausência de sinalização tátil. 0,00 

Presença de sinalização tátil. 1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material 
que demarque estes planos. 

1,00 

Fonte: adaptado de Keppe Junior (2007); Magagnin; Fontes; Salcedo (2014); Pereira (2007); NBR 9050 (ABNT, 

2015). 

                                                 

1
 Em todos os Temas a avaliação do indicador Área para manobra de cadeira de rodas deve ser realizada por 

meio da análise da planta humanizada. 
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Tabela 9 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Sala 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Sala Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 

cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 

peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de 
controle de 
comando das 
janelas 

Tipo de manobra / movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir, pivotante ou 
basculante. 

1,00 

Altura do 
comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo responsável 
pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite ao usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 
utilização do 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 
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mobiliário  Área de aproximação superior a 0,80 m x 
1,20 m. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Barcelos (2011); Pereira (2007). 

Tabela 10 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Varanda 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Varanda Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 

e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 

parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Barcelos (2011); Pereira (2007). 
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Tabela 11 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Dormitório 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Dormitório Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor. 0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 

com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 
peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de 
controle de 
comando das 
janelas 

Tipo de manobra / movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir, pivotante ou 
basculante. 

1,00 

Altura do 
comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo responsável 
pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 
utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,00 
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1,20 m. 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Barcelos (2011); Pereira (2007). 

Tabela 12 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Circulação interna 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Circulação 
interna 

Largura do 
corredor 

Largura livre disponível para circulação 
dos usuários. 

Largura menor do que 0,90 m. 0,00 

Largura entre 0,90 m e 1,20 m. 0,50 

Largura acima de 1,50 m. 1,00 

Extensão do 
corredor 

Comprimento destinado aos corredores 
internos. 

Extensão superior a 4,00 m. 0,00 

Extensão igual ou inferior a 4,00 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite ao usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT 2015); Pereira (2007). 

Tabela 13 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Banheiro 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Banheiro Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00 

Contraste na Diferenciação da cor da porta em relação Pintura sem contraste de cor.  0,00 
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cor da porta ao ambiente. Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico,  
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso cerâmico 
poroso, pedras naturais sem polimento, 
madeira não encerada, cerâmico com textura, 
granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 

cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 

demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 

demarque estes planos. 
0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 
peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de controle 
de comando 
das janelas 

Tipo de manobra / movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir ou pivotante ou 

basculante. 

1,00 

Altura do 
comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 
utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 

Área de aproximação superior a 0,80 m x 
1,20 m. 

1,00 

Contraste de 
cor das louças 

sanitárias em 
relação ao piso 
e paredes 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente em 

contraste com as louças sanitárias. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque esses planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque apenas um desses planos. 

0,50 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque todos os planos. 

1,00 

Tipo do 
Lavatório 

Tipologia do lavatório e suas 
características. 

Lavatório com coluna central. 0,00 

Lavatório do tipo suspenso ou sem coluna 
central. 

1,00 

Altura da borda 
superior do 
lavatório em 
relação ao piso 

Medida da borda superior do lavatório até 
o piso. 

Altura da borda superior do lavatório inferior a 
0,78 m e superior a 0,80 m. 

0,00 

Altura da borda superior do lavatório entre 

0,78 m e 0,80 m. 
1,00 

Altura do vão 
inferior livre 
abaixo do 
lavatório em 

Altura do espaço situado abaixo do 
lavatório. 

Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00 

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00 
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relação ao piso 

Existência de 
barras de apoio 

no lavatório 

Existência do dispositivo responsável pelo 
apoio e segurança do usuário ao utilizar o 
lavatório. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Tipo do 
comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro 
dispositivo dificultador de uso. 

0,00 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico 
ou outro dispositivo facilitador de uso. 

1,00 

Altura do 
comando da 
torneira 

Altura do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em 
relação ao piso. 

0,00 

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00 

Existência de 
misturador 

Existência do dispositivo responsável por 
ligar o misturador. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Tipo do 
misturador 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar o misturador. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro 
dispositivo dificultador de uso. 

0,00 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico 
ou outro dispositivo facilitador de uso. 

1,00 

Área de 
transferência da 
bacia sanitária 

Área destinada à transferência do usuário 
da cadeira de rodas até a bacia sanitária. 

Inexistente ou área inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00 

Existente e área de 0,80 m x 1,20 m. 1,00 

Altura da bacia 
sanitária 

Altura referente a borda superior do 
acento sanitário até o piso. 

Altura inferior a 0,43 m e superior a 0,45 m. 0,00 

Altura entre 0,43 m a 0,45 m. 1,00 

Existência de 
barras de apoio 
na bacia 
sanitária 

Existência do dispositivo responsável pelo 
apoio e segurança do usuário ao utilizar a 
bacia sanitária. 

Inexistência de barras de apoio. 0,00 

Existente – barras de apoio lateral e ao fundo. 1,00 

Altura do 
dispositivo de 
acionamento da 
descarga 

Altura do piso até o dispositivo de 
acionamento da descarga. 

Altura superior a 1,00 m. 0,00 

Altura máxima de 1,00 m. 1,00 

Dimensão da 
área de banho 

Dimensão mínima destinada à área de 
banho. 

Dimensão inferior a 0,90 m x 0,95 m. 0,00 

Dimensão mínima de 0,90 m x 0,95 m. 1,00 

Existência de 
barras de apoio 
na área de 
banho 

Existência do dispositivo responsável pelo 
apoio e segurança do usuário ao utilizar a 
área de banho. 

Inexistência de barras de apoio. 0,00 

Existente- uma única barra de apoio: lateral 
ou ao fundo. 

0,5 

Existente – barras de apoio lateral e ao fundo. 1,00 

Altura dos 
registros e/ou 

misturadores da 
área de banho 

Altura do dispositivo responsável por 
ligar/desligar o chuveiro e/ou 
misturadores. 

Distância inferior a 0,45 m da parede lateral 
do boxe e altura inferior ou superior a 1,00 m 
em relação ao piso. 

0,00 

Distância mínima de 0,45 m da parede lateral 
do boxe e altura de 1,00 m em relação ao 
piso. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Barcelos (2011); Pereira (2007). 
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Tabela 14 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Copa 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Copa Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 
peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de controle 
de comando 
das janelas 

Tipo de manobra/movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir ou pivotante ou 
basculante. 

1,00 

Altura do 
comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo responsável 
pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 

mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 
utilização do 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 
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mobiliário  Área de aproximação superior a 0,80 m x 
1,20 m. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Barcelos (2011); Pereira (2007). 

Tabela 15 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Cozinha 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Cozinha Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas.  Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico,  
pedras em geral , madeira encerada, 
porcelanato).  

0,00 

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada, cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete). 

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 

altura ultrapassar 20 mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 

20mm sem tratamento de desnível ideal. 
0,00 

Desnível entre 5 mm e 20mm tratados com 

inclinação máxima de 50%.  
0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 

parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 
peitoril da 

janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de 
controle de 
comando das 
janelas 

Tipo de manobra/movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir ou pivotante ou 
basculante. 

1,00 

Altura do 
comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo responsável 
pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
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Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 

utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 

segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 

Área de aproximação superior a 0,80 m x 
1,20 m. 

1,00 

Comprimento 
da pia 

Comprimento da área de trabalho da 
cozinha. 

Comprimento inferior a 0,80 m. 0,00 

Comprimento igual ou superior a 0,80 m. 1,00 

Altura da pia Medida da borda superior da pia até o 
piso. 

Altura inferior a 0,85 m e superior a 0,85 m. 0,00 

Altura de 0,85 m. 1,00 

Altura do vão 
livre inferior 
abaixo da pia 

Altura do espaço situado abaixo da pia. Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00 

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00 

Tipo do 
comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro 
dispositivo dificultador de uso. 

0,00 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico 
ou outro dispositivo facilitador de uso. 

1,00 

Altura do 
comando da 
torneira 

Altura do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em 
relação ao piso. 

0,00 

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00 

Existência de 
misturador 

Existência do dispositivo responsável por 
ligar o misturador. 

Inexistente. 0,00 

Existente. 1,00 

Tipo do 
misturador 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar o misturador. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro 
dispositivo dificultador de uso. 

0,00 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico 
ou outro dispositivo facilitador de uso. 

1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Agnelli (2012); Barcelos (2011); Pereira (2007); Sâmia (2008). 

 

Tabela 16 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Área de Serviço 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Área de 
Serviço 

Largura da 
Porta 

Espaço/abertura que permite a passagem 
de pessoas entre espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00 

Largura igual a 0,80 m. 0,50 

Largura superior a 0,80 m. 1,00 

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura das folhas. Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado na porta do tipo correr. 

0,00 

Facilidade total na abertura encontrada nas 
portas do tipo abrir ou pivotante. 

1,00 

Tipo da 
Maçaneta 

Tipo do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00 

Modelo tipo alavanca. 1,00 

Altura da 
Maçaneta 

Altura do dispositivo responsável por abrir 
ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00 

Contraste na 
cor da porta 

Diferenciação da cor da porta em relação 
ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00 

Pintura com cores contrastantes entre a porta 
e o batente, e em relação aos demais 
ambientes. 

1,00 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário na 
utilização do material do piso: 

Presença de material liso (piso cerâmico, 
pedras em geral, madeira encerada, 

0,00 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 57 

 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

escorregadio, rugoso ou trepidante. porcelanato).  

Presença de material regular, firme, 
antiderrapante e antitrepidante (piso 
cerâmico poroso, pedras naturais sem 
polimento, madeira não encerada  cerâmico 
com textura, granilite sem polimento, 
carpete).  

1,00 

Desnível Diferença de altura entre pisos. Quando a 
altura ultrapassar 20mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 
20 mm sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com 
inclinação máxima de 50%.  

0,50 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00 

Contraste de 
cor entre piso e 
parede 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 

Altura do 
peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00 

Altura mínima de 1,00 m. 1,00 

Tipo de 
controle de 
comando das 
janelas 

Tipo de manobra/movimentação para a 
abertura das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura 
é encontrado no modelo do tipo correr 
(horizontal e vertical – guilhotina). 

0,00 

Facilidade total na abertura é encontrada nos 
modelos do tipo abrir ou pivotante ou 
basculante. 

1,00 

Altura do 

comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo responsável 
pela abertura da janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00 

Área para 
manobra de 
cadeira de 
rodas 

Área que permite o usuário de cadeira de 
rodas executar um giro de 360º no 
ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 
com diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro de 1,50 m. 

0,50 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um 
círculo com diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação entre os 
mobiliários dentro do ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00 

Faixa livre de circulação igual ou superior a 
0,90 m. 

1,00 

Área de 
aproximação e 
utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa utilizar os 
mobiliários da residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 
1,20 m. 

0,00 

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50 

Área de aproximação superior a 0,80 m x 
1,20 m. 

1,00 

Contraste de 

cor do 
mobiliário 
hidráulico em 
relação ao piso 
e paredes 

Diferenciação de cores ou material que 
demarque cada plano do ambiente em 
contraste com as peças da área de 
serviço. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque esses planos. 

0,00 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque apenas um desses planos. 

0,50 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque todos os planos. 

1,00 

Tipo do tanque Características tipológicas do tanque 
destinado á área de serviço.  

Tanque do tipo com coluna central. 0,00 

Tanque do tipo suspenso sem coluna central. 1,00 

Altura da borda 
superior do 
tanque em 
relação ao piso 

Medida da borda superior do tanque até o 
piso. 

Altura da borda superior do lavatório inferior 
a 0,78 m e superior a 0,80 m. 

0,00 

Altura da borda superior do lavatório entre 
0,78 m e 0,80 m. 

1,00 

Altura do vão 
inferior livre 
abaixo do 
tanque 

Altura do espaço situado abaixo do 
tanque. 

Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00 

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00 

Tipo do 
comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro 
dispositivo dificultador de uso. 

0,00 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico 
ou outro dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
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TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Altura do 
comando da 
torneira 

Altura do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em 
relação ao piso. 

0,00 

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Agnelli (2012); Barcelos (2011); Pereira (2007). 

Tabela 17 - Critérios para avaliação dos indicadores relacionados ao Tema Dispositivos e Controles 

TEMA INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS 

Dispositivos 
e Controles 

Altura do 
interruptor 

Altura referente ao comando do 
interruptor. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,00 m. 0,00 

Altura entre 0,60 m e 1,00 m. 1,00 

Altura da 
tomada 

Altura referente ao ponto de tomada. Altura inferior a 0,40 m ou superior a 1,00 m. 0,00 

Altura ente 0,40 m e 1,00 m. 1,00 

Altura da 
campainha 

Altura referente ao comando da 
campainha. 

Altura inferior a 0,40 m ou superior a 1,00 m. 0,00 

Altura ente 0,40 m e 1,00 m. 1,00 

Altura do 
controle de 
interfone / 
telefone 

Altura referente ao comando de interfone e 
telefone. 

Altura inferior a 0,80 m e superior a 1,20 m. 0,00 

Altura entre 0,80 m e 1,20 m. 1,00 

Fonte: adaptado de NBR 9050 (ABNT, 2015); Pereira (2007). 

 

Em função das tipologias das habitações (número de dormitórios, número de sanitários, 

presença de rampas, presença de escadas, entre outros aspectos) alguns indicadores 

devem ser excluídos desta listagem acima (tabelas 3 a 17) para a avaliação de cada 

edifício. 

 

3.2.2. Definição dos pesos dos Indicadores e Temas 

A partir da definição da estrutura hierárquica para avaliar os espaços externos e internos da 

habitação, partiu-se para a definição dos pesos dos Temas e Indicadores. Para esta etapa 

foram utilizados como referência os estudos desenvolvidos por Silva, Rodrigues da Silva 

(2009) e Oliveira (2015). Assim, definiu-se que a concepção da composição dos indicadores 

e seus respectivos pesos deveriam ser estruturados a partir do nível mais baixo da estrutura 

hierárquica (definida a partir do Indicador para o Tema). Esta forma de composição é 

denominada de abordagem bottom-up (OLIVEIRA, 2015).  

Na sequência foi realizado um estudo comparativo entre os Indicadores (por Tema ou por 

ambiente), cujo objetivo era identificar o grau de importância de cada indicador num 

determinado Tema. Este procedimento é conhecido como método SPC (ou o termo em 

inglês Structured Pair-wise Comparison) em que os fatores ou indicadores são ordenados 
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por grau de importância - do mais importante ao menos importante (SILVA; RODRIGUES 

DA SILVA, 2009). Neste procedimento, o Indicador considerado mais importante ficou no 

topo da lista e o menos importante no final. A partir desse ordenamento inicial, partiu-se 

para uma nova avaliação, a qual identificou as relações de proximidade entre os fatores 

adjacentes de cada indicador, para averiguar se a relação entre eles é forte ou fraca. A partir 

de tal análise, o ordenamento foi reorganizado, obtendo-se um novo ordenamento dos 

indicadores. Esse processo foi importante para definir os pesos dos Indicadores e Temas. 

Posteriormente, foram definidos os valores dos pesos dos Temas e Indicadores; esta 

definição teve como referência os estudos de Pereira (2007). O referenciado autor 

identificou os ambientes mais utilizados pelos idosos na habitação bem como aqueles 

espaços onde os idosos podem sofrer mais acidentes domésticos. Atribuíram-se valores 

distintos aos diversos Indicadores em função do impacto de cada um deles na análise de 

cada ambiente se ele for muito diferenciado.  

Para a definição dos pesos dos Indicadores foram adotados os seguintes critérios: i) o grau 

de dificuldade em alterar o Indicador na residência, quanto mais difícil alterar ou adequar o 

Indicador, mais alto foi o valor de seu peso; ii) a ordem de importância de cada indicador 

varia de acordo com seu grau de dificuldade e relevância, sendo possível mais de um 

indicador obter a mesma ordem e o mesmo peso. 

Assumiu-se que cada peso (Indicadores e Temas) encontra-se em um intervalo numérico 

entre 0 a 1; sendo que a somatória individual dos pesos dos Temas e dos Indicadores por 

ambiente (ou por Tema) tem valor igual a 1.  

As Tabelas 18 a 33 apresentam os valores dos pesos dos Indicadores e Temas propostos 

nessa pesquisa. 
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Tabela 18 – Definição dos pesos dos Temas 

TEMAS PESO PARCIAL 

Passeio Público (PP) 0,02 

Acesso ao lote (AL) 0,04 

Acesso Externo (ao edifício) (AE) 0,04 

Rampa do Acesso Externo (ao edifício) (RA) 0,04 

Escada do Acesso Externo (ao edifício) (EA) 0,04 

Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do apartamento) (CH) 0,02 

Sala (SL) 0,09 

Varanda (VR) 0,04 

Dormitório (D) 0,12 

Circulação interna (CI) 0,09 

Banheiro (BH) 0,12 

Copa (CP) 0,09 

Cozinha (CZ) 0,12 

Área de serviço (AS) 0,09 

Dispositivos e controles (DC) 0,04 

 ƩPP= 1,00 

Tabela 19 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Passeio Público 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Passeio Público 

P – 0,020 

Largura efetiva PP1 0,250 

Tipo de piso PP2 0,100 

Estado de conservação da superfície do piso PP3 0,070 

Inclinação longitudinal PP4 0,200 

Inclinação transversal PP5 0,180 

Desnível PP6 0,180 

Altura Livre PP7 0,020 

 ƩPP= 1,00 

Tabela 20 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Acesso ao Lote 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Acesso ao lote 

P – 0,040 

Largura do portão AL1 0,400 

Tipo de piso AL2 0,200 

Desnível AL3 0,400 

 ƩAL= 1,00 
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Tabela 21 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Acesso Externo ao Edifício 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Acesso Externo 
(ao edifício) 

P - 0,040 

Largura da porta AE1 0,130 

Tipo da porta AE2 0,100 

Tipo da maçaneta AE3 0,100 

Altura da maçaneta AE4 0,100 

Contraste na cor da porta AE5 0,090 

Sinalização tátil (alerta/direcional) AE6 0,100 

Largura da faixa livre AE7 0,125 

Tipo de Piso AE8 0,125 

Desnível AE9 0,130 

 ƩAE= 1,00 

Tabela 22 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Rampa do Acesso Externo ao 

Edifício 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Rampa do 
Acesso Externo 
(ao edifício) 

P - 0,040 

Largura da rampa RA1 0,200 

Tipo de piso da rampa RA2 0,080 

Inclinação da rampa RA3 0,180 

Existência de patamar na rampa quando há 
mudança de direção 

RA4 0,100 

Dimensão do patamar da rampa RA5 0,090 

Tipo do material do corrimão na rampa RA6 0,070 

Corrimão na rampa RA7 0,050 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o 
corrimão da rampa 

RA8 0,050 

Largura/diâmetro do corrimão da rampa RA9 0,060 

Tamanho do prolongamento do corrimão da rampa RA10 0,050 

Altura do guarda corpo da rampa RA11 0,070 

 ƩAE= 1,00 

Tabela 23 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Escada do Acesso Externo ao 

Edifício 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Escada do 
Acesso Externo 
(ao edifício) 

P - 0,040 

Largura da escada EA1 0,150 

Tipo de piso da escada EA2 0,080 

Altura do espelho da escada EA3 0,120 

Profundidade do degrau da escada EA4 0,120 

Existência de patamar quando há mudança de 
direção na escada 

EA5 0,100 

Dimensão do patamar da escada EA6 0,090 

Tipo do material do corrimão da escada EA7 0,020 

Corrimão da escada EA8 0,070 
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TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o 
corrimão da escada 

EA9 0,020 

Largura/diâmetro do corrimão da escada EA10 0,060 

Tamanho do prolongamento do corrimão da escada EA11 0,020 

Guarda corpo da escada EA12 0,070 

Existência de sinalização visual localizada na borda 
do piso da escada 

EA13 0,040 

Largura da sinalização visual localizada na borda 
do piso, em cor contrastante na escada 

EA14 0,040 

 ƩAE= 1,00 

Tabela 24 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Circulação na área do elevador 

(no hall do térreo e no hall do apartamento) 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Circulação 
(área do 
elevador no 
térreo e hall de 
entrada do 
apartamento) 

P - 0,020 

Área para manobra de cadeira de rodas CH1 0,300 

Tipo de piso CH2 0,200 

Sinalização tátil (alerta/direcional) CH3 0,100 

Desnível CH4 0,300 

Contraste de cor entre piso e parede CH5 0,100 

 ƩCH= 1,00 

Tabela 25 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Sala 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Sala 

P – 0,090 

Largura da porta SL1 0,100 

Tipo da porta SL2 0,055 

Tipo da maçaneta SL3 0,050 

Altura da maçaneta SL4 0,040 

Contraste na cor da porta SL5 0,035 

Tipo de piso SL6 0,080 

Desnível SL7 0,100 

Contraste de cor entre piso e parede SL8 0,035 

Altura do peitoril da janela SL9 0,100 

Tipo de controle de comando das janelas SL10 0,085 

Altura do comando da janela SL11 0,085 

Área para manobra de cadeira de rodas  SL12 0,095 

Faixa livre de circulação entre mobiliário SL13 0,070 

Área de aproximação e utilização do mobiliário SL14 0,070 

 ƩSL= 1,00 
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Tabela 26 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Varanda 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Varanda 

P – 0,040 

Largura da porta VR1 0,135 

Tipo da porta VR2 0,090 

Tipo da maçaneta VR3 0,075 

Altura da maçaneta VR4 0,070 

Contraste na cor da porta VR5 0,065 

Tipo de piso VR6 0,120 

Desnível VR7 0,135 

Contraste de cor entre piso e parede VR8 0,070 

Área para manobra de cadeira de rodas  VR9 0,130 

Faixa livre de circulação entre mobiliário VR10 0,110 

 ƩSL= 1,00 

Tabela 27 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Dormitório 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Dormitório 

P – 0,120 

Largura da porta D1 0,100 

Tipo da porta D2 0,055 

Tipo da maçaneta D3 0,050 

Altura da maçaneta D4 0,040 

Contraste na cor da porta D5 0,035 

Tipo de piso D6 0,080 

Desnível D7 0,100 

Contraste de cor entre piso e parede D8 0,035 

Altura do peitoril da janela D9 0,100 

Tipo de controle de comando das janelas D10 0,085 

Altura do comando da janela D11 0,085 

Área para manobra de cadeira de rodas  D12 0,095 

Faixa livre de circulação entre mobiliário D13 0,070 

Área de aproximação e utilização do mobiliário D14 0,070 

 ƩD= 1,00 

Tabela 28 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Circulação interna 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Circulação 
interna 

P - 0,090 

Largura do corredor CI1 0,210 

Extensão do corredor CI2 0,100 

Área para manobra de cadeira de rodas CI3 0,210 

Tipo de piso CI4 0,190 

Desnível CI5 0,210 

Contraste de cor entre piso e parede CI6 0,080 

 ƩCI= 1,00 
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Tabela 29 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Banheiro 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Banheiro 

P – 0,120 

Largura da porta BH1 0,085 

Tipo da porta BH2 0,030 

Tipo da maçaneta BH3 0,020 

Altura da maçaneta BH4 0,020 

Contraste na cor da porta BH5 0,010 

Tipo de piso BH6 0,060 

Desnível BH7 0,085 

Contraste de cor entre piso e parede BH8 0,010 

Altura do peitoril da janela BH9 0,020 

Tipo de controle de comando das janelas BH10 0,020 

Altura do comando da janela BH11 0,020 

Área para manobra de cadeira de rodas  BH12 0,075 

Faixa livre de circulação entre mobiliário BH13 0,050 

Área de aproximação e utilização do mobiliário BH14 0,050 

Contraste de cor das louças sanitárias em relação 
ao piso e paredes 

BH15 0,010 

Tipo do lavatório BH16 0,030 

Altura da borda superior do lavatório em relação ao 
piso 

BH17 0,030 

Altura do vão inferior livre abaixo do lavatório em 
relação ao piso 

BH18 0,030 

Existência de barras de apoio no lavatório BH19 0,025 

Tipo do comando da torneira BH20 0,020 

Altura do comando da torneira BH21 0,015 

Existência de misturador BH22 0,020 

Tipo do misturador BH23 0,020 

Área de transferência da bacia sanitária BH24 0,075 

Altura da bacia sanitária BH25 0,015 

Existência de barras de apoio na bacia sanitária BH26 0,025 

Altura do dispositivo de acionamento da descarga BH27 0,015 

Dimensão da área de banho BH28 0,075 

Existência de barras de apoio na área de banho BH29 0,025 

Altura dos registros e/ou misturadores da área de 
banho 

BH30 0,015 

 ƩBH= 1,00 

 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 65 

 

Tabela 30 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Copa 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Copa 

P – 0,090 

Largura da porta CP1 0,100 

Tipo da porta CP2 0,055 

Tipo da maçaneta CP3 0,050 

Altura da maçaneta CP4 0,040 

Contraste na cor da porta CP5 0,035 

Tipo de piso CP6 0,080 

Desnível CP7 0,100 

Contraste de cor entre piso e parede CP8 0,035 

Altura do peitoril da janela CP9 0,100 

Tipo de controle de comando das janelas CP10 0,085 

Altura do comando da janela CP11 0,085 

Área para manobra de cadeira de rodas  CP12 0,095 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CP13 0,070 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CP14 0,070 

 ƩSL= 1,00 

Tabela 31 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Cozinha 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Cozinha 

P – 0,120 

Largura da porta CZ1 0,140 

Tipo da porta CZ2 0,050 

Tipo da maçaneta CZ3 0,020 

Altura da maçaneta CZ4 0,020 

Contraste na cor da porta CZ5 0,010 

Tipo de piso CZ6 0,100 

Desnível CZ7 0,140 

Contraste de cor entre piso e parede CZ8 0,010 

Altura do peitoril da janela CZ9 0,020 

Tipo de controle de comando das janelas CZ10 0,020 

Altura do comando da janela CZ11 0,020 

Área para manobra de cadeira de rodas  CZ12 0,120 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CZ13 0,070 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CZ14 0,070 

Comprimento da pia CZ15 0,010 

Altura da pia CZ16 0,050 

Altura do vão inferior livre abaixo da pia CZ17 0,050 

Tipo do comando da torneira CZ18 0,020 

Altura do comando da torneira CZ19 0,020 

Existência de misturador CZ20 0,020 

Tipo do misturador CZ21 0,020 

 ƩCZ= 1,00 
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Tabela 32 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Área de Serviço 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Área de serviço 

P – 0,090 

Largura da porta AS1 0,100 

Tipo da porta AS2 0,040 

Tipo da maçaneta AS3 0,035 

Altura da maçaneta AS4 0,025 

Contraste na cor da porta AS5 0,020 

Tipo de piso AS6 0,060 

Desnível AS7 0,100 

Contraste de cor entre piso e parede AS8 0,020 

Altura do peitoril da janela AS9 0,100 

Tipo de controle de comando das janelas AS10 0,075 

Altura do comando da janela AS11 0,075 

Área para manobra de cadeira de rodas  AS12 0,090 

Faixa livre de circulação entre mobiliário AS13 0,050 

Área de aproximação e utilização do mobiliário AS14 0,050 

Contraste de cor do mobiliário hidráulico em 
relação ao piso e paredes 

AS15 0,015 

Tipo do tanque AS16 0,040 

Altura da borda superior do tanque em relação ao 
piso 

AS17 0,040 

Altura do vão inferior livre abaixo do tanque AS18 0,020 

Tipo do comando da torneira AS19 0,025 

Altura do comando da torneira AS20 0,020 

 ƩAS= 1,00 

Tabela 33 – Definição dos pesos dos Indicadores relacionados ao Tema Dispositivos e Controles 

TEMA INDICADOR CÓDIGO PESO PARCIAL 

Dispositivos e 
controles 

P – 0,040 

 

Altura do interruptor DC1 0,300 

Altura da tomada DC2 0,300 

Altura da campainha DC3 0,100 

Altura do controle de interfone/telefone DC4 0,300 

 ƩDC= 1,00 

 

3.2.3. Aplicação da Vistoria Técnica 

A utilização desta ferramenta teve por objetivo avaliar os ambientes externos e internos da 

habitação, por meio dos indicadores de desempenho apresentados nas tabelas 18 a 33. No 

Apêndice C é apresentado o modelo de planilha desenvolvido durante a pesquisa para 

realizar a avaliação técnica da acessibilidade espacial na habitação.  
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Em paralelo à aplicação da vistoria técnica, foi realizado o levantamento fotográfico do local. 

Tal levantamento teve por finalidade identificar se os espaços internos e externos dos 

apartamentos foram construídos ou adaptados levando-se em consideração as leis e 

normatizações técnicas brasileiras sobre acessibilidade. 

 

 Análise do deslocamento linear e utilização dos ambientes 

Esta técnica deve ser realizada em complementação à vistoria técnica. Ela permite analisar 

a presença de impedimentos físicos existentes nas habitações que possam comprometer os 

deslocamentos diários de moradores idosos.  

Para a análise foram utilizadas como referência as metodologias utilizadas por Pereira 

(2007), Prado et al. (2015a, b); Salcedo; Magagnin; Pereira (2016); Milani (2014) e a Norma 

Técnica Brasileira de Acessibilidade, NBR 9050 (ABNT, 2015) como parâmetro para a 

realização da análise. A análise do deslocamento linear na pesquisa será realizada apenas 

para usuários com cadeiras de rodas, mas esse mesmo procedimento pode ser realizado 

para usuários de andadores ou outros dispositivos mecânicos auxiliares nos deslocamentos.  

Nesta pesquisa adotaram-se as referências dadas pela NBR 9050 (ABNT, 2015), sendo a 

largura da faixa de deslocamento linear de 0,90 m e a área mínima disponível para realizar 

um giro ou manobra de 360º de uma cadeira de rodas de 1,50 m de diâmetro. Segundo 

Pereira (2007), a área de circulação é o espaço mínimo que o usuário possui para deslocar-

se até o ambiente e percorrê-lo internamente e a área de aproximação dos equipamentos e 

mobiliários é o espaço necessário para o uso e/ou aproximação dos mobiliários existentes 

em cada ambiente. As figuras 2 e 3 apresentam alguns dimensionamentos utilizados nesta 

avaliação para o deslocamento e manobra de cadeiras de rodas. 
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Figura 2 - Dimensões mínimas para a faixa de 

deslocamento linear para 90° 

Figura 3 - Dimensionamento referencial e área 

de manobra da cadeira de roda 

    

Fonte: ABNT (2015). 

 

3.2.4. Índice de acessibilidade espacial da habitação- ACESS-HAB 

 Cálculo dos Indicadores e Temas 

A partir dos dados obtidos na etapa de vistoria técnica, deve ser iniciado o processo de 

calculo do Índice de ACESSibilidade espacial da HABitação – ACESS-HAB. Inicialmente, os 

dados coletados dos indicadores (por Tema) devem ser ponderados. Nesse processo, o 

valor de cada indicador (por Tema) deve ser multiplicado pelo respectivo peso (ver dados 

apresentados nas Tabelas 18 a 33), Equação 1.  

NiINDn = nin * pn      (1) 

Onde: NiINDn - nota final do indicador n; 

nin - nota do indicador n, cujos valores variam entre 0 a 1; 

pn - peso atribuído ao indicador n. 

 

Na sequência, os valores dos Indicadores por Tema devem ser ordenados para identificar 

quais são os piores problemas associados à acessibilidade espacial de cada Tema. 

No caso da habitação ter vários ambientes com a mesma função (2 ou 3 dormitórios e 2 

banheiros), antes de realizar o cálculo dos Indicadores é necessário calcular a média das 
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avaliações destes ambientes.  

Após tal procedimento, é realizado o cálculo de cada Tema ou do ambiente. Neste 

procedimento as notas finais de cada Indicador de um mesmo Tema são somadas e 

ponderadas mediante o peso do respectivo Tema, conforme mostra a Equação 2. 

NFTEMA n = ∑NINDn *pn      (2) 

Onde: NFTEMA n – nota final do Tema n; 

∑NINDn – somatória das notas finais dos indicadores do Tema n; 

pn - peso atribuído ao Tema n. 

 

 Índice de acessibilidade espacial da habitação – ACESS-HAB 

Este cálculo define a acessibilidade global ou geral de todos os ambientes da habitação 

analisada. O índice é calculado por intermédio da somatória das notas das avaliações de 

todos os Temas, conforme mostra a Equação 3. 

ACESS-HABGLOBAL = ∑ NFTEMA n    (3) 

Onde: ACESS-HABGLOBAL - Índice de acessibilidade espacial da habitação global; 

∑ NFTEMA n – somatória das notas dos Temas. 

 

 Cálculo do Índice de acessibilidade espacial da habitação global máximo – 

ACESS-HABGLOBAL MÁX 

Para obter uma escala de valores que permita avaliar se a pontuação encontrada é 

adequada ou qual é o grau de acessibilidade do edifício, é necessário realizar uma 

comparação calculando a pontuação máxima que este edifício residencial poderia atingir. 

Para este cálculo o pesquisador deve: i) adotar na planilha de vistoria o valor máximo em 

todas as avaliações de todos os ambientes; ii) calcular a nota final dos indicadores por 

1 

n 

1 

n 

1 

n 

1 

n 
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Tema;  iii) calcular a nota final dos Temas e realizar o cálculo do ACESS-HABGLOBAL, que 

nesse passo, será denominado de ACESS-HABGLOBAL MÁX. 

Os resultados devem ser comparados com a tabela a seguir. 

Tabela 34 – Avaliação do ACESS-HABGLOBAL 

0,81-1,00 ÓTIMO Habitação muito favorável à acessibilidade do idoso 

0,61-0,80 BOM Habitação favorável à acessibilidade do idoso 

0,41-0,60 REGULAR Habitação parcialmente favorável à acessibilidade do idoso 

0,21-0,40 RUIM Habitação desfavorável à acessibilidade do idoso 

0,00-0,20 PÉSSIMO Habitação muito desfavorável à acessibilidade do idoso 

Na sequência é apresentada a síntese da estrutura de avaliação da acessibilidade espacial 

na moradia destinada aos idosos – ACESS-HAB. 

Figura 4 – Estrutura de avaliação da acessibilidade espacial- ACESS-HAB 

 

0,00-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO 

Muito 
desfavorável 

Desfavorável Parcialmente 
favorável 

Favorável Muito favorável 
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3.3. Validação do instrumento nas residências 

Esta etapa tem por objetivo identificar se o edifício residencial escolhido para análise 

incorpora todos os procedimentos propostos para o cálculo do ACESS-HAB, ou seja, é 

necessário verificar se todos os indicadores propostos são importantes/existentes para a 

análise do edifício ou se deve ser alterado e se os pesos atribuídos a cada indicador devem 

ser alterados. 

 

3.4. Aplicação do instrumento nas residências 

Após a etapa de validação do instrumento, o usuário poderá realizar a vistoria técnica 

utilizando as tabelas com as adequações realizadas na etapa anterior. No Capitulo 5 é 

apresentado um exemplo realizado em três edifícios residenciais.  

Para a aplicação do instrumento deve ser adotada a seguinte sequência: i) levantamento 

dos dados; ii) análise do deslocamento linear e iii) cálculo do Índice de acessibilidade 

espacial da habitação – ACESS-HAB. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 

 

4.1 Escolha dos edifícios para análise 

Para esta definição, foram utilizados os seguintes critérios: i) edifício residencial de classe 

média, cujos moradores estejam na faixa etária acima de 60 anos e ii) ano de construção 

dos edifícios de diferentes décadas. 

A definição da faixa etária dos moradores foi escolhida em função dos dados do IBGE, os 

quais mostram que o número de idosos no país está crescendo. Isso significa que, com o 

envelhecimento desses moradores, haverá maior necessidade de acessibilidade de seus 

espaços diários e maior segurança e conforto para deslocamento. 

O ano de construção do edifício foi outro aspecto escolhido, pois se pretende verificar se 

houve diminuição dos espaços de circulação interna dos apartamentos que possa 

comprometer a locomoção de usuários visto que, no final da década de 1996, já havia uma 

norma técnica brasileira de acessibilidade vigente no país (NBR 9050). 

Os estudos foram realizados no município de Marília, cidade de médio porte localizada na 

região centro-oeste do Estado de São Paulo. Os três edifícios residenciais estão localizados 

na área central da cidade (figura 5) e são descritos a seguir: Sagres, Chamonix e 

Flamboyant. 
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Figura 5 – Localização dos edifícios residenciais 

 

Fonte: Google Earth (2016) 

 

4.1.1 Edifício I (SAGRES) 

O primeiro edifício é aquele intitulado de Condomínio Residencial Sagres (Figura 6), aqui 

denominado de Edifício I. Ele foi inaugurado no ano de 1996 e está implantado em uma 

região onde há concentração de residências e comércios. Ele possui 14 pavimentos, sendo: 

subsolo, térreo, 1° pavimento, 2° pavimento e 10 pavimentos tipo. O 2° pavimento possui 2 

apartamentos e no pavimento tipo, cada andar é composto por 4 apartamentos, cujas 

plantas possuem pequenas alterações na disposição do ambiente e/ou em sua área.  

Figura 6 – Localização do Edifício I no entorno, sem escala. 

 

Fonte: Google Earth (2016). 

Os apartamentos possuem aproximadamente 80 m² e contemplam os seguintes ambientes: 

Edifício 2 

Edifício 3 Edifício 1 
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sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro da área de serviço, 2 

dormitórios, circulação interna, banheiro e varanda. A figura 7 apresenta a planta do 

pavimento tipo e a tabela 35 apresenta o quadro de áreas de um apartamento.  

Figura 7 - Planta do apartamento, sem escala e seus respectivos ambientes 

 

Tabela 35 – Quadro de áreas do apartamento analisado do Edifício I 

Q
u

a
d

ro
 d

e
 Á

re
a
s
 

Ambiente m² 

Sala de Estar / Sala de Jantar 20,17 

Varanda 2,10 

Dormitório 1 10,08 

Dormitório 2 10,05 

Circulação 2,81 

Banheiro 1 2,92 

Cozinha 13,37 

Área de serviço 5,93 

Banheiro 2 2,20 

 

Apartamento 

analisado 
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4.1.2 Edifício II (CHAMONIX) 

O segundo edifício escolhido para análise foi o Condomínio Edifício Chamonix (Figura 8), 

denominado de Edifício II, inaugurado no ano de 1984, está localizado na mesma região que 

os outros dois edifícios. Ele possui 14 pavimentos, sendo: subsolo, térreo, 1° pavimento, 

pavimento tipo e ático. Cada andar do pavimento tipo possui 4 apartamentos, cujas plantas 

possuem pequenas alterações na área de alguns ambientes.  

Figura 8 – Localização do Edifício II no entorno, sem escala 

 

Fonte: Google Earth (2016) 

Os apartamentos possuem aproximadamente 70 m², distribuídos nos seguintes ambientes: 

sala, cozinha, área de serviço, banheiro da área de serviço, depósito, 2 dormitórios, 

circulação interna e banheiro. A figura 9 apresenta a planta do pavimento tipo e a tabela 36 

apresenta o quadro de áreas de um apartamento.  
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Figura 9 - Planta do pavimento tipo, sem escala e seus respectivos ambientes 

 

Tabela 36 - Quadro de áreas do apartamento analisado do Edifício II 

Q
u

a
d

ro
 d

e
 Á

re
a
s
 

Ambiente m² 

Sala de Estar 13,85 

Dormitório 1 9,72 

Dormitório 2 11,07 

Circulação 7,38 

Banheiro 1 3,36 

Cozinha 6,04 

Área de serviço 2,27 

Banheiro 2 1,86 

Copa 3,52 

 

Apartamento 

analisado 
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4.1.3 Edifício III (FLAMBOYANT) 

O terceiro edifício escolhido foi o Condomínio Flamboyant (Figura 10), denominado de 

Edifício III. Inaugurado em 1976, ele está implantado em uma região onde há concentração 

de residências e comércios. O edifício possui 9 pavimentos, sendo subsolo, térreo, 6 

pavimentos tipo e casa de máquinas. Cada andar do pavimento tipo é composto por 4 

apartamentos, cujas plantas possuem pequenas alterações na disposição do ambiente e/ou 

em sua área. O último andar, onde se encontra a casa de máquinas também há um 

apartamento.  

Figura 10 – Localização do Edifício III no entorno, sem escala 

 

Fonte: Google Earth (2016). 

 

Os apartamentos possuem aproximadamente 95 m², distribuídos nos seguintes ambientes: 

sala de estar, sala de jantar, cozinha, área de serviço, banheiro da área de serviço, 2 

dormitórios, circulação interna, banheiro e varanda. A figura 11 apresenta a planta do 

pavimento tipo e a tabela 37 apresenta o quadro de áreas de um apartamento.  
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Figura 11 - Planta do pavimento tipo, sem escala e seus respectivos ambientes 

 

Tabela 37 - Quadro de áreas do apartamento analisado do Edifício III 

Q
u

a
d

ro
 d

e
 Á

re
a
s
 

Ambiente m² 

Sala de Estar 15,52 

Dormitório 1 12,27 

Dormitório 2 11,19 

Dormitório 3 11,19 

Circulação 11,03 

Banheiro 1 3,60 

Banheiro 2 3,52 

Cozinha 13,22 

Área de serviço 3,78 

Banheiro 3 1,40 

 

Apartamento 

analisado 
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4.2 Validação do instrumento no Edifício I 

Para a validação do instrumento proposto no Edifício I foi necessário rever os pesos dos 

Temas e indicadores de alguns Temas, pois alguns indicadores foram excluídos da 

avaliação em função de sua inexistência no edifício. Neste caso, para os indicadores e 

temas que permaneceram na avaliação, foi realizada uma nova distribuição dos pesos 

levando em consideração a proporcionalidade existente entre os indicadores e temas 

previstos na proposta apresentada no item 3.2, tabelas 18 a 33.  A seguir, são apresentadas 

as alterações realizadas nos Temas e Indicadores deste edifício:  

 No tema Acesso ao Lote foi retirado o indicador AL1 - Largura do portão; 

 Foram excluídos os Temas Rampa do Acesso Externo (ao edifício) e Copa; 

 No tema Sala foram retirados: SL9 - Altura do peitoril da janela, SL10 - Tipo de 

controle de comando das janelas e SL11 - Altura do comando da janela; 

 No tema Banheiro foi retirado o indicador BH23 - Tipo do misturador; 

 No tema Cozinha foi retirado o indicador CZ21 - Tipo do misturador. 

O Apêndice G apresenta as tabelas de avaliação do Edifício I com as respectivas alterações 

dos pesos. 

 

4.3 Validação do instrumento no Edifício II  

Para a validação do instrumento proposto no Edifício II foi necessário rever os pesos dos 

Temas e indicadores de alguns Temas, pois alguns indicadores foram excluídos da 

avaliação em função de sua inexistência no edifício. Neste caso, para os indicadores e 

temas que permaneceram na avaliação, foi realizada uma nova distribuição dos pesos 

levando em consideração a proporcionalidade existente entre os indicadores e temas 

previstos na proposta apresentada no item 3.2, tabelas 18 a 33. A seguir, são apresentadas 

as alterações realizadas nos Temas e Indicadores:  

 No Tema Rampa do Acesso Externo (ao edifício) foram retirados os seguintes 

indicadores: RA5 - Dimensão do patamar da rampa, RA7 - Tipo do material do 

corrimão na rampa, RA8 - Tamanho do espaço livre entre a parede e o corrimão da 

rampa, RA9 - Largura/diâmetro do corrimão da rampa e RA10 - Tamanho do 
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prolongamento do corrimão da rampa; 

 Os Temas Escada do Acesso Externo (ao edifício) e Varanda foram excluídos da 

avaliação; 

 No tema Banheiro foi retirado o indicador BH23 - Tipo do misturador; 

 No tema Cozinha foi retirado o indicador CZ21 - Tipo do misturador; 

 No tema Área de serviço foram retirados: AS2 - Tipo da porta, AS3 - Tipo da 

maçaneta, AS4 - Altura da maçaneta e AS5 - Contraste na cor da porta. 

O Apêndice H apresenta as tabelas de avaliação do Edifício II com as respectivas alterações 

dos pesos. 

 

4.4 Validação do instrumento no Edifício III  

Para a validação do instrumento proposto no Edifício III foi necessário rever os pesos dos 

Temas e indicadores de alguns Temas, pois alguns indicadores foram excluídos da 

avaliação em função de sua inexistência no edifício. Neste caso, para os indicadores e 

temas que permaneceram na avaliação, foi realizada uma nova distribuição dos pesos 

levando em consideração a proporcionalidade existente entre os indicadores e temas 

previstos na proposta apresentada no item 3.2, tabelas 18 a 33. A seguir, são apresentadas 

as alterações realizadas nos Temas e Indicadores:  

 Os temas Rampa do Acesso Externo (ao edifício), Varanda e Copa foram excluídos 

da avaliação; 

 No tema Escada do Acesso Externo (ao edifício) foi retirado o indicador EA 14 - 

Largura da sinalização visual localizada na borda do piso da escada; 

 No tema Banheiro foi retirado o indicador BH23 - Tipo do misturador; 

 No tema Cozinha foram retirados: CZ2 - Tipo da porta, CZ3 - Tipo da maçaneta, CZ4 

- Altura da maçaneta, CZ5 - Contraste na cor da porta, CZ9 - Altura do peitoril da 

janela, CZ10 - Tipo de controle de comando das janelas e CZ11 - Altura do comando 

da janela. 

O Apêndice I apresenta as tabelas de avaliação do Edifício III com as respectivas alterações 
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dos pesos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No presente capítulo são apresentados os resultados da aplicação do questionário e do 

instrumento de avaliação da acessibilidade espacial em moradias destinadas a idosos - 

ACESS-HAB, proposto na metodologia, nos três edifícios residenciais. No final do capítulo é 

apresentada uma síntese das duas avaliações, cujo objetivo foi mostrar as deficiências de 

acessibilidade encontradas em habitações destinadas a idosos. 

 

5.1 Análise do nível de satisfação dos usuários 

A avaliação do nível de satisfação dos usuários foi realizada mediante entrevistas aplicadas 

aos moradores dos Edifícios I, II e III. No total, foram entrevistados 22 moradores sendo: 7 

idosos do Edifício I, 7 idosos do Edifício II e 8 idosos do Edifício III, cuja faixa etária estava 

compreendida entre 60 e 89 anos. A margem de erro final da amostra por edifícios foi de 

20% para o Edifício I, 5% para o Edifício II, e 6% para o Edifício III. 

O perfil dos entrevistados do Edifício I correspondeu a 15% do sexo masculino e 85% do 

sexo feminino. Dos entrevistados, 28,5% encontravam-se na faixa etária entre 60 e 69 anos 

de idade e os demais, 71,5% estavam na faixa etária de 80 e 89 anos. Em relação a essa 

última faixa etária, metade possuía alguma limitação física, sendo um utilizador de andador, 

e os demais com problema na coluna e artrose. 

Em relação ao Edifício II, 100% dos entrevistados eram do sexo feminino, sendo que 57,1% 

estavam na faixa etária entre 70 e 79 anos de idade, 28,6% na faixa etária de 80 a 89 anos 

e 14,3% na faixa etária acima dos 90 anos de idade. Em relação à faixa etária entre 70 e 79 

anos, metade possuía alguma limitação física. Deste universo, uma moradora utilizava 

bengala, e as demais entrevistadas possuíam problema na coluna. 

O perfil dos entrevistados do Edifício III correspondeu a 12,5% das pessoas do sexo 

masculino e 87,5% do sexo feminino. Do total de entrevistados, 25% estavam na faixa etária 

entre 60 e 69 anos de idade, 62,5% na faixa etária entre 70 e 79 anos de idade, e 12,5% na 

faixa etária entre 80 e 89 anos de idade. Os entrevistados informaram que nenhum possuía 
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qualquer limitação física ou dificuldade de deslocamento. 

A Tabela 38 apresenta a síntese dos resultados da avaliação do nível de satisfação dos 

moradores em relação à acessibilidade espacial de cada ambiente dos três edifícios 

analisados. As avaliações individuais, por edifício, encontram-se disponíveis no Apêndice D, 

E e F. Nessa tabela, as células em destaque apresentam as respostas que obtiveram as 

três primeiras classificações no ranking final – pior avaliação, por ambiente, nos edifícios 

analisados.  

Tabela 38 – Síntese da avaliação do nível de satisfação dos moradores, por ambiente, nos Edifícios I, II e 

III 

  EDIFÍCIO I EDIFÍCIO II EDIFÍCIO III 

AMB INDICADOR DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL Média Ranking  Média Ranking Média Ranking 

S
A

L
A

 

SL1 - Área de circulação do ambiente em relação 
aos móveis existentes 

0,120 6 0,127 8 0,122 5 

SL2 - Disposição do mobiliário existente para 
utilização do ambiente 

0,120 6 0,115 4 0,120 4 

SL3 - Facilidade na utilização do mobiliário da sala 0,101 1 0,122 7 0,116 3 

SL4 - Segurança na utilização da sala quando o 
piso está molhado ou encerado 

0,104 2 0,117 5 0,079 1 

SL5 - Ventilação natural da sala  0,116 5 0,107 3 0,126 7 

SL6 - Iluminação natural da sala 0,113 4 0,107 3 0,122 5 

SL7- Largura da porta de entrada 0,116 5 0,104 2 0,116 3 

SL8 - Facilidade para abrir e fechar a porta de 
entrada (maçaneta) 

0,105 3 0,119 6 0,123 6 

S9 - Facilidade para abrir e fechar a porta 
balcão/janela 

0,120 6 0,100 1 0,113 2 

D
O

R
M

IT
Ó

R
IO

 

D1 - Área de circulação do ambiente em relação 
aos móveis existentes 

0,125 6 0,122 8 0,124 7 

D2 - Disposição do mobiliário existente para 
utilização do ambiente 

0,132 8 0,121 7 0,121 5 

D3 - Facilidade de utilização do mobiliário do 
quarto 

0,098 2 0,117 3 0,117 3 

D4 - Segurança na utilização do quarto quando o 
piso está molhado ou encerado 

0,094 1 0,123 9 0,067 1 

D5 - Ventilação natural do quarto 0,129 7 0,114 1 0,123 6 

D6 - Iluminação natural do quarto 0,132 8 0,120 6 0,123 6 

D7 - Largura da porta 0,124 5 0,118 4 0,120 4 

D8 - Facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta) 

0,100 3 0,116 2 0,117 3 

D9 - Facilidade para abrir e fechar a janela 0,108 4 0,118 5 0,113 2 

C
O

Z
IN

H
A

 

CZ1 - Área de circulação do ambiente em relação 
aos móveis existentes 

0,113 6 0,129 10 0,118 8 

CZ2 - Disposição do mobiliário existente para 
utilização do ambiente 

0,115 7 0,115 7 0,118 8 

CZ3 - Facilidade em relação ao uso do mobiliário 
da cozinha 

0,093 4 0,099 5 0,111 3 
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  EDIFÍCIO I EDIFÍCIO II EDIFÍCIO III 

AMB INDICADOR DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL Média Ranking  Média Ranking Média Ranking 

CZ4 - Segurança na utilização da cozinha quando 
o piso está molhado 

0,091 3 0,094 3 0,084 1 

CZ5 - Ventilação natural existente 0,116 8 0,101 6 0,113 4 

CZ6 - Ventilação natural da cozinha (dias de calor 
ou quando o forno está ligado) 

0,125 10 0,088 2 0,114 5 

CZ7 - Iluminação natural da cozinha 0,102 5 0,095 4 0,117 7 

CZ8 - Largura da porta 0,119 9 0,117 8 0,116 6 

CZ9 - Facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta) 

0,089 2 0,118 9 0,116 6 

CZ10 - Facilidade para abrir e fechar a janela 0,087 1 0,085 1 0,086 2 

B
A

N
H

E
IR

O
 

BH1 – Área de Circulação do ambiente em relação 
às peças sanitárias  

0,100 7 0,094 5 0,106 8 

BH2 - Disposição das peças sanitárias para 
utilização do ambiente 

0,106 9 0,098 8 0,106 8 

BH3 - Facilidade em utilização do mobiliário do 
banheiro 

0,097 6 0,098 8 0,109 10 

BH4 - Segurança na utilização do banheiro quando 
o piso está molhado 

0,067 1 0,088 3 0,090 4 

BH5 - Ventilação natural existente 0,107 10 0,091 4 0,091 5 

BH6 - Iluminação natural do Banheiro 0,096 5 0,088 3 0,059 1 

BH7- Quantidade de barras de apoio 0,094 4 0,095 6 0,097 6 

BH8 - Altura das barras de apoio 0,094 4 0,096 7 0,102 7 

BH9 - Largura da porta 0,102 8 0,085 2 0,107 9 

BH10 - Facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta) 

0,093 3 0,081 1 0,112 11 

BH11 - Facilidade para abrir e fechar a janela 0,123 11 0,105 9 0,085 2 

BH12 - Espaço destinado para o box para 
utilização do chuveiro 

0,086 2 0,091 4 0,087 3 

Á
R

E
A

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

 

AS1 - Área de circulação do ambiente  em relação 
aos móveis existentes  

0,134 7 0,116 4 0,118 4 

AS2 - Disposição do mobiliário existente para a 
utilização do ambiente 

0,130 6 0,120 6 0,118 4 

AS3 - Facilidade de utilização do mobiliário da 
área de serviço 

0,125 5 0,126 9 0,121 5 

AS4 - Segurança na utilização da área de serviço 
quando o piso está molhado 

0,086 1 0,107 2 0,092 2 

AS5 - Ventilação natural existente (A ventilação é 
suficiente nos dias de calor?) 

0,130 6 0,125 8 0,129 7 

AS6 - Iluminação natural da área de serviço 0,134 7 0,121 7 0,137 8 

AS7- Largura da porta 0,113 4 0,112 3 0,125 6 

AS8 - Facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta) 

0,100 3 0,119 5 0,113 3 

AS9 - Facilidade para abrir e fechar a janela 0,093 2 0,073 1 0,084 1 

Analisando os dados da tabela anterior de forma global, pode-se observar que na maioria 

dos ambientes dos Edifícios I, II e III, as avaliações referentes ao indicador Segurança na 

utilização do ambiente quando o piso está molhado ou encerado recebeu baixa pontuação 
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(1ª, 2ª ou 3ª posição no ranking) em quase todos os ambientes analisados. Tal julgamento 

ocorreu pois o tipo do piso existente na maioria dos ambientes dos apartamentos dos 

Edifícios I, II e III era do tipo cerâmico liso, o que pode facilitar a queda dos moradores 

quando ele está molhado. A exceção ocorreu na sala do Edifício II, pois embora o piso ser 

do tipo cerâmico liso, os moradores não utilizavam ou evitavam utilizar o ambiente quando o 

mesmo estava molhado até que o mesmo estivesse seguro para o uso, pois tinham 

faxineiras ou diaristas para realizarem este serviço; no entanto, quando eles mesmos são 

responsáveis pela limpeza e manutenção do ambiente, alegam ser de fato perigoso para 

sua segurança. Esta mesma observação foi realizada pelos moradores dos demais edifícios 

(ver figuras 12, 13 e 14). 

Figura 12 - Piso cerâmico liso do 

Dormitório – Edifício I 

Figura 13 - Piso cerâmico liso do 

Dormitório – Edifício II 

Figura 14 - Piso cerâmico liso do 

Dormitório – Edifício III 

   

A análise do indicador Facilidade para abrir e fechar a porta (maçaneta) nos ambientes da 

Sala, Dormitório, Cozinha, Banheiro e Área de Serviço foram pontuados como ruim, pois 

muitos moradores não avaliaram esse item, em função das portas permanecem sempre 

abertas. Os entrevistados também reclamaram da dificuldade em manusear as maçanetas 

das portas; mesmo sendo do tipo alavanca (Edifício I), o modelo de maçaneta tem 

dificultado o uso por emperrar e apresentar desgaste de uso e falta de manutenção do 

morador. Na maioria dos apartamentos, os entrevistados informaram que deixam as portas 

dos ambientes internos – Dormitórios, Banheiro, Cozinha e Área de serviço sempre abertas. 

Na Área de Serviço, nos Edifícios I, II e III, em função da falta de espaço e para facilitar a 

utilização dos mobiliários, alguns moradores optaram por retirar a porta da área de serviço, 

ou trocá-la por uma porta de correr para melhor utilização do espaço, no entanto, nesta 

última situação a reclamação foi em função do tipo de maçaneta, que dificulta a abertura 

deste modelo de porta (ver figuras 15, 16 e 17). 
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Figura 15 – Porta de abrir da 

Cozinha – Edifício I 

Figura 16 – Porta de correr da 

Cozinha – Edifício II 

Figura 17 – Porta de correr da 

Área de serviço – Edifício III 

   

A análise do indicador Facilidade para abrir e fechar a janela recebeu uma baixa pontuação 

no ranking nos seguintes ambientes: Sala, Dormitório, Cozinha, Banheiro e Área de Serviço. 

Em algumas situações, estes problemas foram associados: i) à altura do dispositivo 

responsável pela abertura da janela, ii) ao tipo da janela de correr e iii) ao desgaste e falta 

de manutenção do dispositivo de abertura da janela.  

Dentre os problemas destacamos a janela da Cozinha do Edifício I. Ela está instalada em 

cima da pia, ou seja, para abrir e/ou fechá-la há certa dificuldade devido à presença da 

bancada. Esta situação foi destacada nas entrevistas, principalmente pelos moradores que 

apresentam algum tipo de limitação física ou problema na coluna (figura 18). No caso do 

Edifício II, o problema também está relacionado à altura da janela da cozinha; em função de 

sua altura em relação ao piso e por sua abertura dar-se para a área de serviço. Alguns 

moradores deixam-nas sempre abertas. No Edifício III, destacamos o problema encontrado 

no banheiro: como as aberturas das janelas estão direcionadas para os dutos de ventilação 

torna-se difícil o morador abrir ou fechá-las, em função da altura e do tipo de comando 

dessas janelas (ver figuras 19 e 20). 
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Figura 18 –Janela da Cozinha – 

Edifício I 

Figura 19 – Janela da Cozinha – 

Edifício II 

Figura 20 – Tipo de comando da 

janela da Sala – Edifício III 

 

  

A avaliação dos espaços da Sala e do Dormitório mostrou que o indicador Facilidade de 

utilização do mobiliário recebeu a pior pontuação nesses ambientes nos Edifícios I e II - 1ª, 

2ª e 3ª posições no ranking. Este problema é decorrente: i) da quantidade de mobiliário 

existente nestes ambientes; ii) das diferentes alturas dos mobiliários existentes, sejam eles 

prateleiras, suporte para televisão, aparador e iii) pela própria distribuição dos mobiliários 

nestes ambientes (ver figuras 21, 22 e 23). 

Em relação ao ambiente da Sala, o indicador Iluminação natural (SL6), no Edifício II, 

recebeu a 3ª posição no ranking, pois o excesso de iluminação neste ambiente prejudica a 

utilização deste espaço no período da manhã ou da tarde em função da posição do 

apartamento em relação à insolação. 

Ainda em relação ao Edifício II, outros dois indicadores que foram considerados ruins pelos 

moradores foram a Largura da porta de entrada (SL7), pois os moradores consideram a 

porta de entrada do apartamento estreita, mesmo ela tendo 0,80 cm de largura e o indicador 

Ventilação natural do quarto (D5) que, de acordo com os entrevistados, a disposição dos 

ambientes em relação à posição dos ventos predominantes, deixa o ambiente pouco 

ventilado. 
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Figura 21 – Disposição do 

mobiliário da Sala - Edifício I 

Figura 22 – Disposição do 

mobiliário da Sala - Edifício II 

Figura 23 – Disposição do 

mobiliário do Dormitório - Edifício III 

   

Quanto à análise da Cozinha em relação ao indicador Facilidade no uso do mobiliário do 

ambiente (CZ3), no Edifício III, as respostas das entrevistas mostraram que, em função da 

altura dos armários, muitas vezes os moradores precisam utilizar de cadeiras ou bancos 

para acessar algum eletrodoméstico ou utensílio nestes locais. Em função da idade dos 

moradores, essa tarefa cotidiana torna-se insegura, podendo levar a quedas. Em relação ao 

Edifício II, o indicador Ventilação natural existente (CZ5) recebeu baixa pontuação em 

função da janela da cozinha ter sua abertura para a Área de serviço. Alguns moradores do 

edifício informaram que deixam a janela da área de serviço sempre aberta para ter uma 

ventilação da Cozinha  (ver figuras 24, 25 e 26). 

Figura 24 – Disposição do 

mobiliário da Cozinha – Edifício I 

Figura 25 – Ventilação natural da 

Cozinha – Edifício II 

Figura 26 – Altura dos armários 

da Cozinha – Edifício III 

  

 

Em relação ao Banheiro, a avaliação mostrou que o Espaço destinado para o box para 

utilização do chuveiro (BH12) foi considerado ruim (Edifício I - 2ª posição no ranking, Edifício 

II – 4ª posição e Edifício III – 3ª posição) pelos moradores. No Edifício I o formato 

arredondado deste espaço, associado à área livre disponível para sua utilização e a 
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disposição do mobiliário hidráulico dificulta sua utilização no dia a dia (ver figura 27). E, nos 

Edifícios II e III o espaço destinado para o box e utilização do chuveiro foi considerado 

pequeno pelos moradores (figura 28 e 29). Outro indicador que recebeu uma avaliação ruim 

neste ambiente foi Iluminação natural do Banheiro (BH6), pois a maioria das aberturas das 

janelas dos banheiros do Edifício III foi direcionada para os dutos de ventilação, 

prejudicando a iluminação natural do citado espaço. Em relação ao indicador Largura da 

porta (BH9), no Edifício II, os moradores apontaram como sendo muito estreita. As 

medições comprovaram que esta porta mede 0,63 cm, muito estreita para o uso diário e 

principalmente para moradores com alguma restrição de mobilidade. 

Figura 27 – Espaço destinado ao 

boxe do chuveiro – Edifício I 

Figura 28 – Espaço destinado ao 

boxe do chuveiro – Edifício II 

Figura 29 - Espaço destinado ao 

boxe do chuveiro – Edifício III 

   

Na avaliação da Área de Serviço, além dos problemas já elencados, o indicador largura da 

porta (AS7) recebeu a 3ª posição no ranking, no Edifício II, pois os moradores informaram 

que em alguns apartamentos ela foi retirada para a obtenção de maior espaço de circulação 

no ambiente (ver figuras 30, 31 e 32). 
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Figura 30 - Tipo de comando da 

janela da Área de serviço – 

Edifício I 

Figura 31 - Tipo de comando da 

janela da Área de serviço – 

Edifício II 

Figura 32 – Altura do comando 

da janela da Área de serviço – 

Edifício III 

   

Na sequência, foi avaliado o nível de satisfação dos moradores em relação à sensação 

térmica dos apartamentos nos períodos de inverno e verão. No Edifício I, as respostas 

mostraram que no período de inverno, 42,8% dos entrevistados avaliaram a temperatura 

como ótima, 28,6% avaliaram como boa, 14,3% como sendo regular e 14,3% sendo ruim. Já 

no período do verão, 28,6% dos entrevistados avaliaram a temperatura como ótima, 57,1% 

como boa e 14,3% avaliaram a temperatura como sendo regular (figura 33). Ressalta-se a 

importância da implantação adequada dos ambientes em relação à posição do norte, pois as 

avaliações negativas foram em função da falta de insolação no inverno e do excesso de 

insolação no verão, uma vez que a temperatura média no verão de Marília é de 

aproximadamente 30º C. 

Figura 33 - Nível de satisfação dos moradores em relação à sensação térmica dos apartamentos do 

Edifício I nos períodos de inverno e verão 
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Os resultados do Edifício II mostraram que, no período de inverno, 57,1% dos entrevistados 

avaliaram a temperatura como boa e 42,9% como regular. Já no período do verão, 42,9% 

dos entrevistados avaliaram a temperatura como boa, 42,9% como regular e 14,2% 

avaliaram a temperatura como sendo ruim (figura 34).  

Figura 34 - Nível de satisfação dos moradores em relação à sensação térmica dos apartamentos do 

Edifício II nos períodos de inverno e verão 

 

No Edifício III, os dados mostraram que no período de inverno, 37,5% dos entrevistados 

avaliaram a temperatura como boa, 37,5% como regular e 25% como sendo ruim. Já no 

período do verão, 12,5% dos entrevistados avaliaram a temperatura como ótima, 75% como 

boa e 12,5% como sendo regular (figura 35). 

Figura 35 - Nível de satisfação dos moradores em relação à sensação térmica dos apartamentos do 

Edifício III nos períodos de inverno e verão 

 

 

 2 4 3 

4 3 
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Figura 36 – Distribuição dos 

ambientes em relação ao Norte – 

Edifício I 

Figura 37 – Distribuição dos 

ambientes em relação ao Norte – 

Edifício II 

Figura 38 – Distribuição dos 

ambientes em relação ao Norte – 

Edifício III 

 

  

Na avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação à largura dos corredores 

internos, a figura 38 mostra que o Edifício I, 42,9% dos entrevistados avaliaram a largura do 

corredor como sendo ótima, 42,9% como boa e 14,2% como ruim. No Edifício II, 14,3% dos 

entrevistados avaliaram a largura como ótima, 71,4% avaliaram como boa e 14,3% como 

sendo regular. No Edifício III, 37,5% dos entrevistados avaliaram a largura dos corredores 

como ótima e 62,5% como sendo boa (figura 39). As figuras 40 a 42 apresentam a largura 

destes corredores nos três edifícios. 

Figura 39 – Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação a largura dos corredores nos 

Edifícios I, II e III, respectivamente 
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Figura 40 - Largura do corredor 

do Edifício I 

Figura 41 - Largura do corredor 

do Edifício II 

Figura 42 - Largura do corredor 

do Edifício III 

  

 

No Edifício I, a pergunta sobre o nível de satisfação dos moradores em relação à altura das 

tomadas e interruptores, mostrou que 42,9% dos entrevistados avaliaram a altura dos 

interruptores como sendo ótima e 57,1% como boa. Para a altura das tomadas, 14,3% dos 

entrevistados avaliaram a altura como ótima, 42,8% como boa, 28,6% como ruim e 14,3% 

como sendo péssima (figura 43). As avaliações que consideraram a altura das tomadas 

entre ruim e péssimo referiram-se aos moradores na faixa etária entre 80 e 89 anos, sendo 

um deles utilizador de andador. 

Figura 43 – Avaliação do nível de satisfação em relação à altura das tomadas e dos interruptores no 

Edifício I 

 

No Edifício II, 42,9% dos entrevistados consideraram a altura dos interruptores ótima e 

57,1% boa. Para a altura das tomadas, 14,3% dos entrevistados avaliaram a altura como 

ótima, 42,8% como boa, 28,6% como regular e 14,3% como ruim (figura 44). Nesse edifício, 

5 4 2 1 

5 4 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 94 

 

a faixa etária que considerou a altura das tomadas como ruim ou regular corresponde à 

idade entre 70 a 79 anos, sendo um desses moradores com problemas de coluna e outro 

morador usuário de bengala. 

Figura 44 – Avaliação do nível de satisfação em relação à altura das tomadas e dos interruptores no 

Edifício II 

 

No Edifício III, 50% dos entrevistados avaliaram a altura dos interruptores como ótima e 50% 

como boa. Para a altura das tomadas, 25% consideraram a altura ótima e 75% boa (figura 

45). Observou-se que nesse edifício nenhum morador avaliou negativamente a altura das 

tomadas como nos dois edifícios anteriores; embora os entrevistados estivessem na faixa 

etária entre 70 a 89 anos. 

Figura 45 – Avaliação do nível de satisfação em relação a altura das tomadas e dos interruptores no 

Edifício III 

 

5 4 3 2 

5 4 
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Figura 46 - Altura de tomada e 

interruptor do Edifício I 

Figura 47 - Altura de tomada e 

interruptor do Edifício II 

Figura 48 - Altura de tomada e 

interruptor do Edifício III 

   

A ultima etapa do questionário referiu-se à identificação do nível de satisfação da moradia 

em relação aos seguintes aspectos: i) ventilação da sala e quarto no verão e ii) identificação 

se algum morador esbarra em algum mobiliário enquanto circula na Sala, Dormitório, 

Cozinha, Banheiro e Área de serviço (tabela 39). 

Tabela 39 - Nível de satisfação dos moradores em relação a sua moradia como um todo 

 
Edifício I Edifício II Edifício III 

Sim Não Sim Não Sim Não 

A ventilação natural da sala é suficiente nos dias de calor? 7 0 3 4 7 1 

A ventilação natural do quarto é suficiente nos dias de 
calor? 

5 2 5 2 7 1 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na 
Sala? 

0 7 1 6 0 8 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula no 
Quarto? 

1 6 1 6 1 7 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na 
Cozinha? 

0 7 1 6 0 8 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula no 
Banheiro? 

1 6 0 7 0 8 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na 
Área de Serviço? 

0 7 0 7 0 8 

Você consegue ouvir o vizinho do apartamento ao lado ou 
do piso superior/ inferior quando ele conversa? 

6 1 3 4 2 6 

Os dados mostraram que em relação à ventilação natural na sala apenas os moradores dos 

Edifícios II e III responderam que não estão satisfeitos ou sentem calor neste ambiente no 

verão, sendo respectivamente 57,1% dos entrevistados no Edifício II e 12,5% no Edifício III. 

Em relação à ventilação natural no quarto o índice de insatisfação foi de 28,6% no Edifício I, 

28,6% no Edifício II e 12,5% no Edifício III. O nível de satisfação em relação à ventilação 

natural nos ambiente pode estar relacionado: i) à posição do ambiente em relação ao vento 

predominante, ii) ao enclausuramento de ambientes, ou seja, janelas que dão para outros 
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ambientes, iii) à posição do sol em relação ao ambiente, iv) ao clima da região a ser 

analisada; v) à possibilidade de circulação de ar. 

Embora na segunda etapa do questionário houvesse algumas perguntas sobre a avaliação 

da Área de circulação do ambiente em relação aos móveis existentes no apartamento, foi 

solicitado ao morador que respondesse a algumas perguntas complementares para 

identificar se havia algum problema de locomoção em cada ambiente do apartamento. As 

respostas indicaram que na área de serviço nenhum morador, nos três edifícios analisados, 

tinha qualquer problema em esbarrar no mobiliário existente. Foram encontrados problemas 

nos ambientes da sala e cozinha do Edifício II, que representam respectivamente, 14,3% 

dos entrevistados, no dormitório dos três Edifícios (14,3% para os Edifícios I e II, 12,5% do 

Edifício III) e no banheiro este problema foi identificado no Edifício I, que correspondeu a 

14,3% dos entrevistados. 

No que se refere à avaliação do item conforto e privacidade, os dados mostraram que nos 

três Edifícios há problemas relacionados a barulho, sendo que no Edifício I foi identificado 

em 85,7% das entrevistas; enquanto que no Edifício II foram 42,9% e no Edifício III 25%. 

Isso acontece pelo fato de não haver tratamento acústico nos edifícios e também pelo 

material em alvenaria que não possui isolamento acústico, sendo assim, qualquer barulho 

brusco como uma mudança de móvel reflete nos vizinhos. 

Em síntese, as entrevistas mostraram que as insatisfações dos moradores estão 

relacionadas aos indicadores de segurança e conforto dos seguintes ambientes: sala, 

dormitório, cozinha, banheiro e área de serviço e no manuseio de equipamentos e/ou 

mobiliários dentro de suas habitações. Alguns destes problemas como ventilação e 

iluminação natural, dimensão e formato do ambiente, tipo de piso, largura de porta e 

disposição de peças hidrossanitárias estão relacionadas às etapas de projeto e execução da 

obra. Outros problemas como área de circulação do ambiente em relação aos móveis 

existentes, disposição do mobiliário existente para utilização do ambiente, facilidade na 

utilização do mobiliário estão relacionados à maneira que cada morador dispõe seu 

mobiliário, gerando muitas vezes, por falta de conhecimento, uma circulação 

comprometedora e que dificulta a mobilidade dentro do ambiente. 

Algumas pesquisas mostram que há certa resistência por parte dos idosos quando outra 

pessoa sugere que se faça qualquer na mudança de disposição dos mobiliários ou até 

mesmo a troca do mesmo, pois este mobiliário, muitas vezes, possui uma identidade 

histórica e afetiva. Tal mobiliário muitas vezes acarreta em dificuldades de locomoção e 

impedimentos na mobilidade (AGNELLI, 2012; FLORES, 2010).  
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Embora existam queixas relacionadas a algum ambiente por falta de conforto e segurança, 

os idosos entrevistados são muito bem informados quanto à necessidade de se estabelecer 

medidas para minimizar possíveis quedas e dificuldades de locomoção. Como muitos deles 

ainda não veem necessidade ou até mesmo dificuldade de mobilidade, não acham que é 

necessária a mudança de disposição de móveis no ambiente. 

O maior índice de quedas, de acordo com Hazin (2012), ocorre na cozinha (em primeiro 

lugar) e no banheiro (em segundo) e são causados principalmente por falta de atenção, piso 

escorregadio e presença de obstáculo no percurso. De acordo com os dados apresentados, 

pode-se perceber que grande parte dos moradores também identificaram estes elementos 

como sendo um problema nos ambientes analisados. 

De maneira geral, é necessário rever alguns conceitos e projetos a fim de promover 

melhorias e ampliar a qualidade de acessibilidade e conforto para os moradores. 

 

5.2 Aplicação do instrumento de avaliação da acessibilidade espacial na 

habitação (ACESS-HAB) 

Para a aplicação do instrumento nos três edifícios foi adotada a seguinte sequência: i) 

levantamento dos dados; ii) análise do deslocamento linear e iii) cálculo do Índice de 

acessibilidade espacial da habitação – ACESS-HAB. 

 

i) Levantamento dos dados 

O levantamento de dados nos três edifícios residenciais foi realizado utilizando a planilha de 

vistoria técnica, apresentada no item 3.2. da metodologia. Os dados foram organizados em 

planilhas por tipo de Temas e por edifício, conforme mostram os Apêndices G, H e I.  

As informações referentes à largura da calçada foram coletadas com a utilização de uma 

trena eletrônica e, para a coleta de dados de inclinação das calçadas, foi utilizado o 

aplicativo de celular clinometer. A obtenção das medidas internas dos edifícios foi realizada 

com o auxílio de uma trena métrica. Além dos instrumentos mencionados, foram realizados 

registros fotográficos para identificar os principais problemas relacionados à acessibilidade 

espacial no interior dos edifícios. 

O levantamento de campo ocorreu em duas etapas distintas. A primeira etapa de coleta foi 
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entre os meses de março a maio de 2016, período em que a metodologia ainda estava 

sendo desenvolvida. E, o segundo período correspondeu aos meses de novembro a 

dezembro de 2016, para complementação da coleta de dados anterior. 

 

ii) Análise do deslocamento linear 

A primeira etapa desta pesquisa referiu-se a análise da área livre de circulação disponível 

para o usuário de cadeira de rodas. Esta análise foi importante para avaliar, na vistoria 

técnica, os indicadores relacionados ao deslocamento linear em todos os ambientes de cada 

edifício analisado. 

No Edifício I, o apartamento analisado era de uma idosa de 84 anos que possui as 

dificuldades no deslocamento inerentes de sua idade. Nesta pesquisa foi realizada uma 

simulação caso a usuária venha a necessitar do uso desse equipamento. No Edifício II, o 

apartamento analisado era de uma idosa de 84 anos que possui as dificuldades no 

deslocamento inerentes de sua idade. O apartamento analisado no Edifício III era de um 

casal de idosos, ela com 73 anos e ele com 79, ambos sem dificuldade de locomoção ou 

alguma mobilidade reduzida. 

Inicialmente foi realizado o levantamento de todo o mobiliário existente no apartamento para 

a elaboração da planta humanizada (ou planta com o layout do mobiliário existente). A partir 

desta planta foram definidos todos os possíveis deslocamentos lineares que o usuário 

poderia executar em cada ambiente do apartamento, bem como se há possibilidade de 

aproximação dos equipamentos e mobiliários. Para essa etapa foi utilizado como referência 

a largura de circulação da cadeira de rodas de 0,90 m (ABNT, 2015). As figuras 49 a 54 

apresentam essas análises. 
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Figura 49 - Rota de deslocamentos dos usuários de cadeira de rodas do Edifício I, sem escala 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Deslocamento linear  

Área de aproximação 

 área de rotação da cadeira de rodas 

  

Figura 50 - Apartamento com mobiliários: Giro da cadeira de rodas do Edifício I, sem escala 

 

Legenda: 

 área de rotação da cadeira de rodas 
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Figura 51 - Rota de deslocamentos dos usuários 

de cadeira de rodas do Edifício II, sem escala 

Figura 52 - Apartamento com mobiliários: Giro da 

cadeira de rodas do Edifício II, sem escala 

  

Legenda: 

Deslocamento linear  

Área de aproximação 

 área de rotação da cadeira de rodas 

  

Legenda: 

 área de rotação da cadeira de rodas 
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Figura 53 - Rota de deslocamentos dos usuários de cadeira de rodas do Edifício III, sem escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Deslocamento linear  

Área de aproximação 

 área de rotação da cadeira de rodas 

  

Figura 54 - Apartamento com mobiliários: Giro da cadeira de rodas do Edifício III, sem escala 

 

Legenda: 

 área de rotação da cadeira de rodas 
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Nas tabelas 40 e 42 a seguir são apresentadas a síntese das avaliações do deslocamento 

linear e a síntese das avaliações do giro da cadeira de rodas por meio da utilização da 

cadeira de rodas por ambiente. 

Tabela 40 - Síntese das avaliações do deslocamento linear por meio da utilização da cadeira de rodas por 

ambiente 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

 Sim Não Sim Não Sim Não 

Sala de estar / TV / Jantar  x  x x  

Varanda  x -- -- -- -- 

Dormitório 1  x  x  x 

Dormitório 2  x  x  x 

Dormitório 3 -- -- -- --  x 

Circulação Interna  x  x  x 

Banheiro dos quartos  x  x  x 

Cozinha  x  x x  

Copa -- --  x -- -- 

Banheiro da área de serviço  x  x  x 

Área de serviço x   x  x 

Tabela 41 - Síntese das avaliações do giro da cadeira de rodas por meio da utilização da cadeira de rodas 

por ambiente 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

 Sim Não Sim Não Sim Não 

Sala de estar / TV / Jantar  x  x x  

Varanda  x -- -- -- -- 

Dormitório 1 x   x  x 

Dormitório 2  x  x x  

Dormitório 3  -- -- -- --  x 

Circulação Interna  x  x  x 

Banheiro dos quartos  x  x  x 

Cozinha  x  x x  

Copa -- --  x -- -- 

Banheiro da área de serviço  x  x  x 

Área de serviço  x  x  x 
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Tabela 42 - Síntese das avaliações da área de aproximação dos mobiliários com a utilização da cadeira de 

rodas por ambiente 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

 Sim Não Sim Não Sim Não 

Sala de estar / TV / Jantar  x  x x  

Varanda  x -- -- -- -- 

Dormitório 1  x  x  x 

Dormitório 2  x  x x  

Dormitório 3  -- -- -- --  x 

Circulação Interna  x  x  x 

Banheiro dos quartos  x  x  x 

Cozinha  x  x x  

Copa -- --  x -- -- 

Banheiro da área de serviço  x  x  x 

Área de serviço x   x  x 

De acordo com a síntese de avaliações do deslocamento linear para utilização da cadeira de 

roda por ambiente, observou-se que os únicos ambientes que possuem uma largura mínima 

de 0,90 m para o deslocamento da cadeira de rodas foram: a área de serviço do Edifício I e 

a sala e cozinha do Edifício III. Os demais ambientes, em função da quantidade e disposição 

do mobiliário existente impossibilitam esse deslocamento. 

Em relação às avaliações do giro da cadeira de rodas, os ambientes que apresentaram 

acessibilidade foram o dormitório 1 do Edifício I; e a sala, o dormitório 2 e a cozinha do 

Edifício III. Nos demais ambientes desses edifícios e no Edifício III, identificou-se que há 

espaço insuficiente para o giro da cadeira de rodas em função da dimensão e do mobiliário. 

A avaliação da área de aproximação dos mobiliários para a utilização da cadeira de rodas 

mostrou que os ambientes os quais apresentaram o mínimo de acessibilidade foram: a área 

de serviço do Edifício I, a sala, o dormitório 2 e cozinha do Edifício III. 

 

iii) Cálculo do ACESS-HAB 

As tabelas 43 a 57 apresentam os resultados do cálculo dos indicadores por Tema, as 

médias dessa avaliação e a respectiva ordem (ranking), nos três edifícios residenciais. Estes 

valores são apresentados em ordem decrescente de desempenho, ou seja, os indicadores 

que se encontram nas últimas posições do ranking foram aqueles que obtiveram a pior 

avaliação. As células em negrito mostram os três piores problemas de cada edifício e as 
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células na cor cinza mostram os indicadores que receberam a mesma classificação nos três 

edifícios. São apresentados ainda, os cálculos do índice de acessibilidade espacial de cada 

Tema e o índice de acessibilidade global por Tema. Todos estes cálculos encontram-se 

detalhados nos Apêndices G, H, e I. Nesta seção serão discutidos apenas os resultados 

finais destes índices. 

 Tema Passeio Público 

Tabela 43 - Avaliação comparativa do Tema Passeio Público 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

PP1 0,250 5 0,250 5 0,250 5 

PP2 0,000 4 0,000 1 0,000 1 

PP3 0,070 2 0,035 2 0,035 3 

PP4 0,000 1 0,100 4 0,100 4 

PP5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

PP6 0,000 1 0,090 3 0,000 1 

PP7 0,020 2 0,000 1 0,020 2 

ACESS_HABPPATUAL 0,012 0,010 0,012 

ACESS_HAB PPMÁX 0,035 0,020 0,030 

Os indicadores que receberam a mesma posição no ranking foram Inclinação transversal 

(PP5) - 1ª posição e Largura efetiva (PP1) – 5ª posição. A inclinação transversal na calçada 

dos três edifícios foi superior a 3% - valor superior a recomendação da NBR 9050, uma vez 

que valores superiores a esta recomendação podem comprometer a segurança dos 

pedestres moradores desses edifícios. O tipo de piso (PP2) das calçadas dos Edifícios I e III 

é de pedra portuguesa (figuras 55 e 57) e no Edifício II é de pedra (figura 56). A região em 

que os edifícios estão localizados era central e antiga, por este motivo, o material da calçada 

apresentou desgaste natural e necessidade de manutenção e reparos. A largura efetiva, 

indicador melhor avaliado, apresentou faixa livre em frente aos lotes analisados acima de 

1,50 m (mínimo recomendável pela NBR 9050). 

Em relação ao cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB do Tema passeio 

público, nos três Edifícios os valores calculados revelam que a calçada é parcialmente 

favorável ao deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. No Edifício I, o índice 

encontrado foi de 0,012, ou seja, 34,28% do índice máximo calculado; os aspectos que 

precisam ser melhorados neste segmento são: eliminação de desnível na calçada e 
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inclinação transversal da calçada. A inclinação longitudinal é elevada, pois está associada à 

topografia da quadra. 

No Edifício II, o índice encontrado foi 0,010, o que corresponde a 50% do índice máximo 

calculado. Os aspectos que precisam ser adequados são: troca do tipo de piso, inclinação 

transversal e altura mínima entre o piso da calçada e a copa de árvores. E, no Edifício III, o 

índice encontrado foi 0,012 ou 40% do índice máximo calculado. Os elementos que 

precisam de adequação são: tipo de piso, inclinação transversal e desnível da calçada. 

Figura 55 - Calçada do Edifício I Figura 56 - Calçada do Edifício II Figura 57 - Calçada do Edifício III 

 

  

 Tema Acesso ao Lote 

Tabela 44 - Avaliação comparativa do Tema Acesso ao lote 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

AL1 N/E N/E 0,400 2 0,400 2 

AL2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AL3 0,300 2 0,000 1 0,000 1 

ACESS_HABALATUAL 0,018 0,024 0,028 

ACESS_HABALMÁX 0,060 0,060 0,070 

Legenda: NE – não existe 

Neste Tema apenas o indicador Tipo de piso (AL2) obteve a mesma posição no ranking nos 

três edifícios residenciais (tabela 44). Ele também obteve a pior avaliação, pois apresentou 

pisos que podem comprometer a acessibilidade dos idosos com restrição de mobilidade 

como a pedra - presente no Edifício II (figura 56) e pedras portuguesas nos Edifícios I e III 
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(figuras 55 e 57). Em relação ao indicador Largura do portão (AL1), nos Edifícios II e III sua 

largura foi superior a 0,80 m. 

Em relação ao cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB do Tema acesso 

ao lote, nos três edifícios os índices encontrados permitem afirmar que o acesso ao lote é 

desfavorável aos deslocamentos dos idosos com mobilidade reduzida. O valor calculado 

para o Edifício I correspondeu a 0,018 ou 30% do índice máximo calculado. Dentre os 

elementos que precisam de adequação destacam-se: alteração do tipo de piso e realização 

de manutenção do piso existente. 

Nos Edifícios II e III, o índice encontrado foi de 0,024 e 0,026 ou 40% do índice máximo 

calculado. Os aspectos que precisam ser melhorados nos dois edifícios são: alteração do 

tipo de piso e eliminação do desnível encontrado no piso.  

 Tema Acesso Externo ao edifício 

Tabela 45 - Avaliação comparativa do Tema Acesso Externo (ao edifício) 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

AE1 0,130 7 0,130 4 0,065 3 

AE2 0,100 4 0,100 3 0,100 4 

AE3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AE4 0,100 3 0,100 3 0,000 1 

AE5 0,090 2 0,000 1 0,090 5 

AE6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AE7 0,125 6 0,063 2 0,063 2 

AE8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AE9 0,130 5 0,130 4 0,130 6 

ACESS_HABAEATUAL 0,048 0,031 0,031 

ACESS_HABAEMÁX 0,060 0,060 0,070 

Os indicadores Tipo da maçaneta (AE3), Sinalização tátil (alerta/direcional) (AE6) e Tipo de 

Piso (AE8) obtiveram a mesma posição no ranking nos três edifícios (tabela 45) e 

representaram os piores problemas associados a este Tema. Em relação ao tipo de 

maçaneta foi encontrada a maçaneta bolota ou outro modelo que não fosse alavanca; 

identificou-se ausência de sinalização tátil e o tipo de piso encontrado nestes edifícios foi um 

material liso, do tipo cerâmico ou pedras em geral, que comprometem a acessibilidade dos 

moradores idosos. 
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Em relação ao cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB do Tema Acesso 

externo (ao edifício), no Edifício I, o índice encontrado foi 0,048, 80% do índice máximo 

calculado, ou seja, o acesso neste local é favorável ao deslocamento do idoso com 

mobilidade reduzida. Os aspectos que precisam ser melhorados são: tipo da maçaneta 

(figura 58); colocação de sinalização tátil e troca do tipo de piso. 

Nos Edifícios II e III, o índice encontrado foi de 0,031 e 0,031, 51,6% e 44,2% do índice 

máximo calculado, respectivamente. Esses valores permitem afirmar que o acesso externo 

aos edifícios citados é parcialmente favorável ao deslocamento do idoso com mobilidade 

reduzida. No Edifício II devem ser adequados os seguintes indicadores: tipo da maçaneta 

(figura 59), contraste na cor da porta, presença de sinalização tátil e tipo de piso. E, no 

Edifício III è necessário adequar: o tipo e altura da maçaneta (figura 60), presença de 

sinalização tátil e tipo de piso. 

Figura 58 - Tipo da maçaneta do 

Edifício I 

Figura 59 - Tipo da maçaneta do 

Edifício II 

Figura 60 - Tipo da maçaneta do 

Edifício III 

   

 Tema Rampa de acesso externo ao edifício 

O cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da rampa de acesso externo 

ao Edifício II mostrou que o índice encontrado foi de 0,014 ou 23,3% do índice máximo 

calculado (tabela 46), ou seja, esse Tema é desfavorável ao deslocamento do idoso com 

mobilidade reduzida. Os aspectos que precisam ser adequados para melhorar o grau de 

acessibilidade espacial são: o tipo de piso, pois o existente era de pedra lisa; a inclinação, 

pois no local a rampa possui 10,7% de inclinação (valor máximo recomendado pela NBR 

9050 é de 8,33%); inserção de patamar na rampa quando há mudança de direção e inclusão 

de corrimão (figura 61). 
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Tabela 46 - Avaliação comparativa do Tema Rampa do Acesso Externo (ao edifício) 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

RA1 N/E N/E 0,270 2 N/E N/E 

RA2 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

RA3 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

RA4 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

RA6 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

RA11 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

ACESS_HABRAATUAL N/E 0,014 N/E 

ACESS_HABRAMÁX N/E 0,060 N/E 

Legenda: NE – não existe 

 

Figura 61 - Rampa do Edifício II sem corrimão e fora do padrão de inclinação 

 

 Tema Escada de Acesso externo ao edifício 

Em relação à avaliação do Tema Escada de acesso externo ao Edifício, ela mostrou que os 

indicadores que ficaram na 1ª posição no ranking nos edifícios que possuem escada foram: 

Tipo de Piso (EA2), Tipo do material do corrimão da escada (AE7), Tamanho do espaço livre 

entre a parede e o corrimão da escada (EA9), Tamanho do prolongamento do corrimão da 

escada (EA11) e Altura do guarda corpo da escada (EA12) (tabela 47).  

Nos dois edifícios, o tipo de piso encontrado nas escadas é de pedra sem rugosidade 

(figuras 62 e 63), este material é inadequado, pois quando molhado torna-se escorregadio. 

Em relação à análise do prolongamento do corrimão da escada, no Edifício I foi encontrada 
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a medida de 20 cm e no Edifício III, 18 cm, estes valores são inferiores àqueles 

recomendados pela NBR 9050 que é de 30 cm. Os indicadores EA7 - Tipo do material do 

corrimão da escada e EA9 - Tamanho do espaço livre entre a parede e o corrimão da 

escada, estão em conformidade com a norma técnica de acessibilidade, sendo o material do 

tipo rígido, com espaço livre superior a 4 cm. 

Tabela 47 - Avaliação comparativa do Tema Escada do Acesso Externo (ao edifício) 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

EA1 0,150 8 N/E N/E 0,150 6 

EA2 0,000 1 N/E N/E 0,000 1 

EA3 0,120 7 N/E N/E 0,120 5 

EA4 0,120 7 N/E N/E 0,120 5 

EA5 0,100 6 N/E N/E 0,100 4 

EA6 0,090 5 N/E N/E 0,090 3 

EA7 0,020 2 N/E N/E 0,035 2 

EA8 0,035 3 N/E N/E 0,035 2 

EA9 0,020 2 N/E N/E 0,035 2 

EA10 0,060 5 N/E N/E 0,000 1 

EA11 0,000 1 N/E N/E 0,000 1 

EA12 0,000 1 N/E N/E 0,000 1 

EA13 0,040 4 N/E N/E 0,000 1 

EA14 0,040 4 N/E N/E N/E N/E 

ACESS_HABEAATUAL 0,050 N/E 0,048 

ACESS_HABEAMÁX 0,060 N/E 0,070 

Legenda: NE – não existe 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da escada do acesso externo (ao 

edifício), do Edifício I foi de 0,050, valor correspondente a 83,3% do índice máximo 

calculado. Esse valor permite afirmar que este local é muito favorável ao deslocamento do 

idoso com mobilidade reduzida. Os elementos que precisam ser adequados são: tipo de 

piso da escada, tamanho do prolongamento corrimão da escada e altura do guarda-corpo, 

pois não existe corrimão nas laterais e a altura do corrimão central encontra-se fora do 

padrão de 1,05 m considerado acessível. 

No Edifício III, o índice encontrado foi de 0,048, correspondente a 68,5% do índice máximo 

calculado, ou seja, a escada neste local é favorável ao deslocamento do idoso com 

mobilidade reduzida. Os aspectos que precisam adequados são: tipo de piso da escada, 

largura/diâmetro do corrimão da escada, tamanho do prolongamento do corrimão da escada 
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e altura do guarda-corpo, pois ele é inexistente. 

Figura 62 - Corrimão do Edifício I Figura 63 - Corrimão do Edifício III 

  

 Tema Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

Tabela 48 - Avaliação comparativa do Tema Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

CH1 0,150 2 0,300 4 0,225 4 

CH2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CH3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CH4 0,225 3 0,150 3 0,150 3 

CH5 0,100 2 0,100 2 0,100 2 

ACESS_HABCHATUAL 0,017 0,011 0,014 

ACESS_HABCHMÁX 0,035 0,020 0,030 

Nesse Tema, os indicadores que obtiveram a mesma posição no ranking foram: Tipo de piso 

(CH2), Sinalização tátil (alerta/direcional) (CH3), Desnível (CH4) e Contraste de cor entre 

piso e parede (CH5). 

Aqueles que obtiveram a primeira posição no ranking final ou a pior avaliação – Tipo de piso 

(CH2), Sinalização tátil (alerta/direcional) (CH3), apresentaram os seguintes problemas: o 

tipo de piso encontrado nos Edifícios I e III era cerâmico sem porosidade e no Edifício II era 

pedra sem a presença de material antiderrapante e ausência de sinalização tátil em ambos 

os edifícios. Em relação ao indicador Desnível (CH4) no Edifício I, foi encontrado um 
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desnível entre 5 mm e 20 mm na área do hall de entrada do apartamento e o valor entre 5 

mm e 20 mm na área do hall do elevador dos Edifícios II e III. 

Nos três edifícios o índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB referente à avaliação 

da circulação da área do elevador no térreo e no hall de entrada do apartamento foi de 

0,017 (48,5% do índice máximo calculado), 0,011 (55% do índice máximo calculado), e 

0,014 (46,6% do índice máximo calculado), respectivamente (tabela 48). Esses valores, de 

acordo com a metodologia proposta, denotam que este local é parcialmente favorável ao 

deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. 

Os indicadores que precisam ser adequados no Edifício I são: sinalização tátil 

(alerta/direcional), tipo de piso (figura 64) e área para manobra de cadeira de rodas. No 

Edifício II é necessário adequar os indicadores relacionados: à sinalização tátil 

(alerta/direcional), ao tipo de piso (figura 65) e ao desnível existente na área de circulação 

do elevador no térreo. E, no Edifício III, devem ser adequados: a sinalização tátil 

(alerta/direcional), o tipo de piso (figura 66), o desnível existente no hall de entrada do 

apartamento e área de manobra de cadeira de rodas no hall de entrada do apartamento. 

Figura 64 – Tipo de piso sem 

tratamento antiderrapante no 

Edifício I 

Figura 65 - Tipo de piso sem 

tratamento antiderrapante no 

Edifício II 

Figura 66 - Tipo de piso sem 

tratamento antiderrapante no 

Edifício III 

   

 Tema Sala 

Na tabela 49 os indicadores que obtiveram a mesma posição no ranking nos três edifícios 

analisados foram: Largura da porta (SL1), Altura da maçaneta (SL4) e Tipo de piso (SL6). 

Destes indicadores o SL1 e o SL6 obtiveram a pior avaliação no ranking, pois apresentaram 

largura da porta de entrada inferior a 0,80 m e tipo de piso de material liso (tipo cerâmico), 
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sem tratamento antiderrapante. Os indicadores Tipo de controle de comando das janelas 

(SL10) e Altura do comando da janela (SL11) não foram avaliados no Edifício I, pois não 

existem janelas. Em relação aos demais edifícios foram identificados comprometimento na 

facilidade de abertura das janelas do modelo do tipo correr (horizontal e vertical – tipo 

guilhotina) e apresentaram altura superior a 1,20 m (sendo encontrado o valor de 1,59 m no 

Edifício II e 1,50 m no Edifício III). O indicador Altura da maçaneta (SL4) apresenta altura 

entre 0,80 m e 1,10 m do piso nos três edifícios, de acordo com a NBR 9050.  

Tabela 49 - Avaliação comparativa do Tema Sala 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

SL1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

SL2 0,090 5 0,055 5 0,055 6 

SL3 0,075 4 0,050 4 0,050 5 

SL4 0,070 3 0,040 3 0,040 3 

SL5 0,060 2 0,035 2 0,000 1 

SL6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

SL7 0,115 6 0,100 6 0,000 1 

SL8 0,060 2 0,035 2 0,000 1 

SL9 N/E N/E 0,100 6 0,000 1 

SL10 N/E N/E 0,000 1 0,000 1 

SL11 N/E N/E 0,000 1 0,000 1 

SL12 0,000 1 0,000 1 0,048 4 

SL13 0,000 1 0,000 1 0,070 7 

SL14 0,000 1 0,000 1 0,035 2 

ACESS_HABSLATUAL 0,042 0,037 0,035 

ACESS_HABSLMÁX 0,090 0,090 0,100 

Legenda: NE – não existe 

No final da tabela 49 é apresentado o índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da 

sala, o valor encontrado para o Edifício I foi de 0,042, que corresponde a 46,6% do índice 

máximo calculado para este ambiente, ou seja, a sala é parcialmente favorável ao 

deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. No Edifício II o valor foi de 0,037, que 

corresponde a 41,1% do índice máximo calculado e no Edifício III foi de 0,035 que é 35% do 

índice máximo calculado; em ambos os edifícios estes valores significam que este ambiente 

é desfavorável ao deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. 

Os aspectos que precisam ser adequados no Edifício I são: largura da porta, tipo de piso, 

área para manobra de cadeira de rodas, faixa livre de circulação entre mobiliário e área de 
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aproximação e utilização do mobiliário (figura 67). No Edifício II, é necessária a adequação: 

da largura da porta, do tipo de piso, tipo de controle de comando da janela, altura do 

comando da janela, área para manobra de cadeira de rodas (figura 68), faixa livre de 

circulação entre mobiliário e área de aproximação e utilização do mobiliário. E, no Edifício III 

é necessário adequar os seguintes elementos: largura da porta, contraste na cor da porta, 

tipo de piso (figura 69), desnível, contraste de cor entre piso e parede, altura do peitoril da 

janela, tipo de controle de comando da janela e altura do comando da janela. 

Figura 67 - Faixa livre de 

circulação entre mobiliário 

prejudicada no Edifício I 

Figura 68 - Área para manobra de 

cadeira de rodas prejudicada no 

Edifício II 

Figura 69 - Tipo de piso cerâmico 

liso no Edifício III 

   

 Tema Varanda 

Tabela 50 - Avaliação comparativa do Tema Varanda 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

VR1 0,135 4 N/E N/E N/E N/E 

VR2 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

VR3 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

VR4 0,070 3 N/E N/E N/E N/E 

VR5 0,065 2 N/E N/E N/E N/E 

VR6 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

VR7 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

VR8 0,070 3 N/E N/E N/E N/E 

VR9 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

VR10 0,000 1 N/E N/E N/E N/E 

ACESS_HABVRATUAL 0,020 N/E N/E 

ACESS_HABVRMÁX 0,060 N/E N/E 

Legenda: NE – não existe 
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De acordo com os dados apresentados na tabela acima, os indicadores Tipo da porta (VR2), 

Tipo da maçaneta (VR3), Tipo de piso (VR6), Desnível (VR7), Área para manobra de 

cadeira de rodas (VR9), Faixa livre de circulação entre mobiliário (VR10) receberam a 1ª 

posição no ranking em função dos problemas identificados (tabela 50). Foram encontrados 

problemas no tipo de porta e tipo de maçaneta que, por ser de correr com maçaneta do tipo 

puxador, dificulta a abertura por usuários com dificuldade de mobilidade. O tipo de piso 

encontrado no local é cerâmico (liso) sem presença de material antiderrapante e o desnível 

estava entre 5 mm e 20 mm sem tratamento de desnível ideal. A área disponível para 

manobra de cadeira de rodas é inferior às medidas recomendadas pela NBR 9050 - 0,80 m 

x 1,20 m e faixa livre de circulação entre mobiliário é inferior à largura de 0,90 m. 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da varanda, obtido neste Edifício, foi de 

0,020, o que corresponde a 33,3% do índice máximo calculado. O presente valor significa 

que a varanda é desfavorável ao deslocamento do idoso como mobilidade reduzida.  

 Tema Dormitório 

Tabela 51 - Avaliação comparativa do Tema Dormitório 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

D1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

D2 0,055 6 0,055 7 0,055 7 

D3 0,050 5 0,050 6 0,050 6 

D4 0,040 4 0,040 4 0,040 5 

D5 0,035 3 0,035 3 0,000 1 

D6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

D7 0,100 7 0,100 8 0,033 4 

D8 0,000 1 0,035 3 0,000 1 

D9 0,000 1 0,100 8 0,000 1 

D10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

D11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

D12 0,024 2 0,048 5 0,063 8 

D13 0,000 1 0,000 1 0,023 3 

D14 0,000 1 0,018 2 0,012 2 

ACESS_HABDATUAL 0,036 0,058 0,033 

ACESS_HABDMÁX 0,120 0,120 0,120 

Na tabela acima os indicadores que obtiveram a mesma posição no ranking nos três 
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edifícios residenciais foram: Largura da porta (D1), Tipo de piso (D6), Tipo de controle de 

comando das janelas (D10) e Altura do comando da janela (D11) (tabela 51). 

A porta de entrada apresentou largura inferior a 0,80 m (recomendada), foi encontrada a 

largura de 0,77 m nos Edifícios I, II e III. O tipo de piso encontrado nos três edifícios era 

cerâmico, liso, sem presença de material antiderrapante; as janelas apresentavam 

comprometimento na facilidade de abertura, pois elas eram do modelo do tipo correr 

(horizontal e vertical – guilhotina), com altura do comando da janela superior a 1,20 m. 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB do dormitório, nos Edifícios I e III, foram 

de 0,036 e 0,033 que correspondem respectivamente a 30% e 27,5% do índice máximo 

calculado; tais valores significam que o ambiente é desfavorável ao deslocamento do idoso 

com mobilidade reduzida. No Edifício II o ACESS-HAB foi de 0,058, o que corresponde a 

48,3% do índice máximo calculado, ou seja, o ambiente é parcialmente favorável ao 

deslocamento do idoso como mobilidade reduzida. 

No Edifício I, os elementos que precisam ser adequados são: largura da porta, tipo de piso, 

contraste de cor entre piso e parede, altura do peitoril da janela, tipo de controle de 

comando das janelas, altura do comando da janela, faixa livre de circulação entre mobiliário 

(figura 70) e área de aproximação e utilização do mobiliário. 

Figura 70 - Faixa livre de 

circulação entre mobiliários 

prejudicada no Edifício I 

Figura 71 - Faixa livre de 

circulação entre mobiliários 

prejudicada no Edifício II 

Figura 72 - Faixa livre de 

circulação entre mobiliários 

prejudicada no Edifício III 

 

  

No Edifício II é necessário adequar: largura da porta, tipo de piso, tipo de controle de 

comando das janelas, altura do comando da janela e faixa livre de circulação entre 

mobiliário (figura 71). E, no Edifício III, há a necessidade de adequação: largura da porta, 
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contraste na cor da porta, tipo de piso, contraste de cor entre piso e parede, altura do peitoril 

da janela, tipo de controle de comando das janelas e altura do comando da janela, área de 

aproximação e utilização do mobiliário e faixa livre de circulação entre mobiliário (figura 72). 

 Tema Circulação Interna 

Tabela 52 - Avaliação comparativa do Tema Circulação interna 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

CI1 0,000 1 0,105 3 0,000 1 

CI2 0,100 2 0,000 1 0,000 1 

CI3 0,000 1 0,105 3 0,000 1 

CI4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CI5 0,210 3 0,210 4 0,210 2 

CI6 0,000 1 0,080 2 0,000 1 

ACESS_HABCIATUAL 0,028 0,045 0,021 

ACESS_HABCIMÁX 0,090 0,090 0,100 

O único indicador que recebeu a mesma posição no ranking nos três edifícios foi Tipo de 

piso (CI4), pois estes três apartamentos possuem piso cerâmico, liso e não há qualquer 

tratamento antiderrapante. No entanto, também foram avaliados como ruim os seguintes 

indicadores: Largura do corredor (Cl1) – Edifícios I e III; Extensão do corredor (Cl2) – 

Edifícios II e III; Área para manobra de cadeira de rodas (Cl3) – Edifícios I e III e Contraste 

de cor entre piso e parede (Cl6) – Edifícios I e III. 

O cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da circulação interna (tabela 

52), nos Edifícios I e III foi de 0,028 e 0,021, que correspondem, respectivamente, a 31,1% e 

21% do índice máximo calculado para o ambiente. Esses valores significam que a circulação 

interna é desfavorável ao deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. No Edifício II 

valor calculado foi de 0,045 que corresponde a 50% do índice máximo calculado, ou seja, a 

circulação interna é parcialmente favorável ao deslocamento do idoso com mobilidade 

reduzida. 

No Edifício I, os aspectos que precisam ser adequados são: largura do corredor, área para 

manobra de cadeira de rodas, tipo de piso (figura 73) e contraste de cor entre piso e parede. 

No Edifício II, os aspectos que precisam ser adequados: extensão do corredor e tipo de piso 

(figura 74). E, no Edifício III, é necessário adequar: largura do corredor, extensão do 
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corredor, tipo de piso (figura 75) e contraste de cor entre piso e parede. 

Figura 73 - Tipo de piso cerâmico 

liso - Edifício I 

Figura 74 - Tipo de piso cerâmico 

liso - Edifício II 

Figura 75 - Tipo de piso cerâmico 

liso - Edifício III  

   

 Tema Banheiro 

Na tabela 53 os indicadores que receberam pior avaliação e a mesma posição no ranking 

geral nos três edifícios residenciais foram: Largura da porta (BH1), Tipo de piso (BH6), Área 

para manobra de cadeira de rodas (BH12), Faixa livre de circulação entre mobiliário (BH13), 

Área de aproximação e utilização do mobiliário (BH14), Altura do vão inferior livre abaixo do 

lavatório em relação ao piso (BH18), Existência de barras de apoio no lavatório (BH19), 

Altura do comando da torneira (BH21), Existência de misturador (BH22), Área de 

transferência da bacia sanitária (BH24), Existência de barras de apoio na bacia sanitária 

(BH26), Dimensão da área de banho (BH28) e Altura dos registros e/ou misturadores da 

área de banho (BH30).  

Nos três edifícios, a área destinada ao banheiro é muito pequena para adequar-se aos 

padrões de acessibilidade recomendados pela NBR 9050 (ABNT, 2015). Em função da 

ausência de legislação sobre acessibilidade espacial no período de construção dos edifícios 

analisados, muitos problemas associados à dimensão do ambiente foram encontrados tais 

como: i) a porta apresentou largura inferior a 0,80 m (foram encontradas as seguintes 

dimensões: 0,68 m no Edifício I, 0,62 m no Edifício II e 0,61 m no Edifício III); ii) o tipo de 

piso era do tipo cerâmico liso sem a presença de tratamento antiderrapante; iii) área para 

manobra de cadeira de rodas era inferior a 0,80 m x 1,20 m ou inferior ao círculo cujo 

diâmetro mínimo deveria ser de 1,50 m; iv) a faixa livre de circulação entre mobiliário era 

inferior a 0,90 m; v) Área de aproximação e utilização do mobiliário era inferior a 0,80 m x 

1,20 m; vi) a Altura do vão livre abaixo do lavatório em relação ao piso inferior que 0,73 m ou 
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superior a 0,73 m (foram encontrados os seguintes valores: 0,87 m no Edifício I, 0,82 m no 

Edifício II e 0,62 m no Edifício III); vii) inexistência de barras de apoio no lavatório e bacia 

sanitária; viii) altura do comando da torneira inferior ou superior a 1,00 m em relação ao piso 

(os valores encontrados foram: 0,90 m e 0,83 m no Edifício II e 0,94 m no Edifício III); ix) 

inexistência de misturador; x) Área de transferência da bacia sanitária inferior a 0,80 m x 

1,20 m; xi) dimensão da área de banho inferior a 0,90 m x 0,95 m (os valores encontrados 

foram: 1,70 m x 0,70 m e 1,07 m x 0,64 m no Edifício I, 0,77 m x 1,35 m e 0,54 m x 0,95 m 

no Edifício II e 0,81 m x 0,80 m e 0,84 m x 0,85 m no Edifício III); xii) Altura dos registros 

e/ou misturadores da área de banho superior a 1,00 m em relação ao piso (foram 

encontrados os seguintes valores: 1,18 m e 1,17 m no Edifício I; 1,17 m no Edifício II; 1,07 m 

no Edifício III) (ver figuras 76 a 81). 

Tabela 53 - Avaliação comparativa do Tema Banheiro 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

BH1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH2 0,030 9 0,030 11 0,010 4 

BH3 0,020 8 0,020 9 0,000 1 

BH4 0,020 8 0,020 9 0,020 7 

BH5 0,014 6 0,014 7 0,000 1 

BH6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH7 0,085 10 0,021 10 0,028 8 

BH8 0,014 6 0,007 3 0,000 1 

BH9 0,020 8 0,010 5 0,020 7 

BH10 0,020 8 0,010 5 0,000 1 

BH11 0,010 5 0,000 1 0,000 1 

BH12 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH14 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH15 0,007 3 0,011 6 0,005 2 

BH16 0,015 7 0,030 11 0,000 1 

BH17 0,000 1 0,015 8 0,015 5 

BH18 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH20 0,000 1 0,000 1 0,010 4 

BH21 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH22 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH24 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

BH25 0,000 1 0,000 1 0,017 6 

BH26 0,000 1 0,000 1 0,000 1 
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 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

BH27 0,009 4 0,009 4 0,006 3 

BH28 0,000 1 0,038 1 0,000 1 

BH29 0,006 2 0,006 2 0,006 3 

BH30 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

ACESS_HABBHATUAL 0,032 0,029 0,016 

ACESS_ BHMÁX 0,120 0,120 0,120 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB do banheiro, calculados nos Edifício I e 

II, foram, respectivamente, 0,032 e 0,029, o que representa 26,6% e 24,1% do índice 

máximo calculado para cada edifício; tais valores significam que o ambiente dos banheiros 

nestes edifícios são desfavoráveis ao deslocamento do idoso com mobilidade reduzida. No 

Edifício III o índice de 0,016 representa 24,1% do índice máximo calculado, ou seja, o 

banheiro é muito desfavorável ao deslocamento do idoso com mobilidade reduzida.  

As figuras a seguir apresentam alguns destes problemas nos três edifícios. 

Figura 76 – Planta do banheiro 

principal no Edifício I, sem 

escala 

Figura 77 - Planta do banheiro 

principal no Edifício II, sem 

escala 

Figura 78 - Planta do banheiro 

principal no Edifício III, sem 

escala 
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Figura 79 - Tipo do comando da 

torneira irregular no Edifício I 

Figura 80 - Tipo do comando da 

torneira irregular no Edifício II 

Figura 81 - Dimensão da área de 

banho irregular no Edifício III 

   

 Tema Copa 

Tabela 54 - Avaliação comparativa do Tema Copa 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

CP1 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP2 N/E N/E 0,055 5 N/E N/E 

CP3 N/E N/E 0,050 4 N/E N/E 

CP4 N/E N/E 0,040 3 N/E N/E 

CP5 N/E N/E 0,035 2 N/E N/E 

CP6 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP7 N/E N/E 0,100 6 N/E N/E 

CP8 N/E N/E 0,035 2 N/E N/E 

CP9 N/E N/E 0,100 6 N/E N/E 

CP10 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP11 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP12 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP13 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

CP14 N/E N/E 0,000 1 N/E N/E 

ACESS_HABCPATUAL N/E 0,037 N/E 

ACESS_HABCPMÁX N/E 0,090 N/E 

Legenda: NE – não existe 

O cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da copa, no Edifício II, 

mostrou que o valor de 0,037 corresponde a 41,1% do índice máximo calculado para este 

ambiente, ou seja, a copa é parcialmente favorável ao deslocamento do idoso com 
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mobilidade reduzida (tabela 54).  

Os elementos que precisam ser adequados para se obter uma acessibilidade espacial plena 

do ambiente e que obtiveram a pior avaliação foram: Largura da porta (CP1), Tipo de piso 

(CP6); Tipo de controle de comando das janelas (CP10), Altura do comando da janela 

(CP11), Área para manobra de cadeira de rodas (CP12), Faixa livre de circulação entre 

mobiliário (CP13) e Área de aproximação e utilização do mobiliário (CP14). A largura da 

porta era de 0,77 m, inferior a 0,80 m, recomendada; o tipo de tipo era cerâmico liso sem 

tratamento antiderrapante; tipo de controle de comando das janelas com comprometimento 

abertura no modelo do tipo correr (horizontal e vertical – guilhotina) com altura superior a 

1,20 m; área para manobra de cadeira de rodas inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo 

com diâmetro inferior a 1,50 m; faixa livre de circulação entre mobiliário inferior a 0,90 m 

(figura 82); área de aproximação e utilização do mobiliário inferior a 0,80 m x 1,20 m. 

Figura 82 - Faixa livre de circulação entre mobiliário inferior a 0,90 m no Edifício II 

 

 Tema Cozinha 

Na tabela 55 os indicadores que receberam a pior classificação ou a 1ª posição no ranking 

deste tema foram: Tipo de piso (CZ6), Faixa livre de circulação entre mobiliário (CZ13), 

Altura da pia (CZ16), Altura do vão inferior livre abaixo da pia (CZ17). Os problemas de 

acessibilidade encontrados na cozinha estavam associados: i) ao tipo de piso que era 

cerâmico liso sem tratamento antiderrapante; ii) à faixa livre de circulação entre mobiliário  

cujo valor encontrado no Edifício I foi de 0,91 m; 0,87 m no Edifício II e 0,93 m no Edifício III; 

a NBR 9050 recomenda os seguintes valores: inferior a 0,90 m e altura da pia superior a 

0,85 m) e iii) Altura do vão inferior livre abaixo da pia inferior menor que 0,73 m. 
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Tabela 55 - Avaliação comparativa do Tema Cozinha 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

CZ1 0,000 1 0,000 1 0,070 5 

CZ2 0,050 4 0,000 1 N/E N/E 

CZ3 0,0225 3 0,000 1 N/E N/E 

CZ4 0,0225 3 0,0225 3 N/E N/E 

CZ5 0,010 2 0,010 2 N/E N/E 

CZ6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CZ7 0,140 5 0,140 6 0,140 6 

CZ8 0,010 2 0,010 2 0,000 1 

CZ9 0,000 1 0,0225 3 N/E N/E 

CZ10 0,000 1 0,000 1 N/E N/E 

CZ11 0,000 1 0,000 1 N/E N/E 

CZ12 0,000 1 0,120 5 0,060 4 

CZ13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CZ14 0,000 1 0,035 4 0,000 1 

CZ15 0,010 2 0,010 2 0,030 2 

CZ16 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CZ17 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

CZ18 0,000 1 0,000 1 0,050 3 

CZ19 0,0225 3 0,0225 3 0,050 3 

CZ20 0,000 1 0,000 1 0,050 3 

CZ21 N/E N/E N/E N/E 0,050 3 

ACESS_HABCZATUAL 0,035 0,047 0,060 

ACESS_HABCZMÁX 0,120 0,120 0,120 

Legenda: NE – não existe 

Outros problemas identificados em apenas dois dos três edifícios que receberam a pior 

classificação ou a 1ª posição no ranking deste Tema foram: Tipo de controle de comando 

das janelas (CZ10) e Altura do comando da janela (CZ11). O comando da janela do tipo 

guilhotina ou de correr foram encontrados nos Edifícios I e II, com altura superior a 1,00 m 

em relação ao piso (1,50 m no Edifício I e 1,49 m no Edifício II). 

Na 2ª posição do ranking desse tema ficaram: Contraste na cor da porta (CZ5) e 

Comprimento da pia (CZ15); eles apresentaram contraste na cor da porta e comprimento da 

pia superior a 0,80 m. Na 3ª posição do ranking: Altura da maçaneta (CZ4) e Altura do 

comando da torneira (CZ19), pois a altura da maçaneta era superior a 1,00 m em relação ao 

piso (1,08 m no Edifício I e 1,04 m no Edifício II) e a altura do comando da torneira era de 

1,00 m em relação ao piso. Os indicadores CZ4, CZ5, CZ15, e CZ19 encontram-se 
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adequados em relação aos parâmetros de acessibilidade. 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da cozinha, no Edifício I, foi de 0,035 que 

corresponde a 29,1% do índice máximo calculado; nesta situação a cozinha é desfavorável 

ao deslocamento do idoso como mobilidade reduzida. Os aspectos que precisam ser 

melhorados neste ambiente são: largura da porta, tipo de piso, altura do peitoril da janela, 

tipo de controle de comando das janelas, altura do comando da janela, área para manobra 

de cadeira de rodas, faixa livre de circulação entre mobiliário, área de aproximação e 

utilização do mobiliário, altura da pia, altura do vão inferior livre abaixo da pia, tipo do 

comando da torneira e existência de misturador. 

Nos Edifícios II e III, foram encontrados os seguintes valores: 0,047 e 0,060, que 

correspondem, respectivamente, a 39,1% e 50% do índice máximo calculado. Nos dois 

casos a cozinha é parcialmente favorável ao deslocamento do idoso com mobilidade 

reduzida. Os aspectos que precisam ser adequados no Edifício II são: largura da porta, tipo 

da porta, tipo da maçaneta, tipo de piso, tipo de controle de comando das janelas, altura do 

comando da janela, faixa livre de circulação entre mobiliário, altura da pia, altura do vão 

inferior livre abaixo da pia, tipo do comando da torneira e existência de misturador (ver 

figuras 83 e 84). 

No Edifício III, precisam ser adequados os seguintes elementos: tipo de piso, contraste de 

cor entre piso e parede, faixa livre de circulação entre mobiliário, área de aproximação e 

utilização do mobiliário, altura da pia e altura do vão inferior livre abaixo da pia (figura 85). 

Figura 83 - Faixa livre de circulação 

entre mobiliários inferior a 0,90 no 

Edifício I 

Figura 84 - Tipo do comando da 

torneira irregular no Edifício II 

Figura 85 - Presença de 

misturador na cozinha do Edifício 

III 

 

  



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 124 

 

 Tema Área de Serviço 

Tabela 56 - Avaliação comparativa do Tema Área de Serviço 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

AS1 0,050 7 0,050 6 0,000 1 

AS2 0,040 6 N/E N/E 0,000 1 

AS3 0,035 5 N/E N/E 0,000 1 

AS4 0,025 4 N/E N/E 0,025 3 

AS5 0,020 3 N/E N/E 0,000 1 

AS6 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS7 0,100 8 0,100 7 0,100 4 

AS8 0,020 3 0,020 3 0,000 1 

AS9 0,000 1 0,100 7 0,100 4 

AS10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS12 0,000 1 0,045 5 0,000 1 

AS13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS14 0,025 4 0,035 4 0,000 1 

AS15 0,015 2 0,015 2 0,000 1 

AS16 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS17 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS18 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS19 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

AS20 0,000 1 0,000 1 0,020 2 

ACESS_HABASATUAL 0,030 0,033 0,025 

ACESS_HABASMÁX 0,090 0,090 0,100 

Legenda: NE – não existe 

Os indicadores que receberam a mesma posição no ranking no tema Cozinha foram: Tipo 

de piso (AS6), Tipo de controle de comando das janelas (AS10), Altura do comando da 

janela (AS11), Faixa livre de circulação entre mobiliário (AS13), Tipo do tanque (AS16), 

Altura da borda superior do tanque em relação ao piso (AS17), Altura do vão inferior livre 

abaixo do tanque (AS18) e Tipo do comando da torneira (AS19). Os problemas de 

acessibilidade encontrados estavam associados: i) ao tipo de piso que era cerâmico liso, 

sem tratamento antiderrapante; ii) tipo de controle de comando das janelas que compromete 

a facilidade de abertura no modelo do tipo correr (horizontal e vertical – guilhotina); iii) altura 

do comando da janela superior a 1,20 m (1,50 m no Edifício I, 1,60 m no Edifício II e 1,74 m 

no Edifício III); iv) faixa livre de circulação entre mobiliário inferior a 0,90 m; v) tipo do tanque 

com coluna central; vi) altura da borda superior do tanque em relação ao piso superior a 
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0,80 m (0,88 m no Edifício I, 0,82 m no edifico 2 e 0,87 m no Edifício III); vii) altura do vão 

inferior livre abaixo do tanque inexistente ou inferior a 0,73 m e viii) tipo do comando da 

torneira dificultador de uso do tipo cruzeta. 

O índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB da área de serviço, nos Edifícios I, II e III, 

foram de 0,030; 0,033 e 0,025, respectivamente, que correspondem a 33,3%, 36,6% e 25% 

do índice máximo calculado. Nas presentes situações, a área de serviço é desfavorável ao 

deslocamento do idoso (tabela 56). 

Os elementos em comum nos Edifícios I, II e III que precisam ser adequados para garantir 

uma acessibilidade plena do ambiente são: tipo de piso, tipo de controle de comando das 

janelas, altura do comando da janela, faixa livre de circulação entre mobiliário, tipo do 

tanque, altura da borda superior do tanque em relação ao piso, altura do vão inferior livre 

abaixo do tanque e tipo do comando da torneira.  

Ainda no Edifício I, precisam de adequação os seguintes indicadores: altura do peitoril da 

janela, área para manobra de cadeira de rodas e altura do comando da torneira (figura 86). 

No Edifício II é necessário adequar a altura do comando da torneira (figura 87). E, no 

Edifício III, os aspectos que precisam ser melhorados são: largura da porta, tipo da porta, 

tipo da maçaneta, contraste na cor da porta, contraste de cor entre piso e parede, tipo área 

para manobra de cadeira de rodas, área de aproximação e utilização do mobiliário e 

contraste de cor do mobiliário hidráulico em relação ao piso e paredes (figura 88). 

Figura 86 - Tipo de comando da 

torneira irregular no Edifício I 

Figura 87 - Tipo do comando da 

torneira irregular no Edifício II 

Figura 88 - Faixa livre de 

circulação entre mobiliários 

inferior a 0,90 m no Edifício III 
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 Tema Dispositivos e Controles 

Tabela 57 - Avaliação comparativa do Tema Dispositivos e controles 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 
Avaliação 
Ponderada 

Ranking 

DC1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

DC2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

DC3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 

DC4 0,000 1 0,300 2 0,000 1 

ACESS_HABDCATUAL 0,000 0,018 0,000 

ACESS_HABDCMÁX 0,060 0,060 0,070 

Legenda: NE – não existe 

A maioria dos indicadores deste Tema recebeu a pior avaliação nos três edifícios analisados 

(tabela 57). O levantamento em campo mostrou que as alturas dos interruptores eram de 

1,10 m no Edifício I; 1,14 m no Edifício II e 1,07 m no Edifício III (figura 91), no entanto, a 

altura considerada acessível é de 0,60 m e 1,00 m. A análise da altura da tomada mostrou 

que os valores encontrados nos três edifícios foram abaixo do valor recomendado pela NBR 

9050 – entre 0,40 m a 1,00 m do piso. Os valores encontrados foram: 0,25 m no Edifício I 

(figura 89); 0,29 m no Edifício II e 0,21 m no Edifício III. Em relação à altura da campainha, a 

recomendação da NBR 9050 é de 0,40 m a 1,00 m; e os valores encontrados foram: 1,10 m 

no Edifício I; 1,13 m no Edifício II (figura 90) e 1,15 m no Edifício III. 

Em relação ao cálculo do índice de acessibilidade espacial – ACESS-HAB dos dispositivos e 

controles, nos Edifícios I e III, o índice encontrado foi de 0,00 que correspondeu a 0% do 

índice máximo calculado, ou seja, os dispositivos e controles são muito desfavoráveis ao 

idoso com mobilidade reduzida. Os aspectos que precisam ser melhorados neste segmento 

são: altura do interruptor, altura da tomada, altura da campainha e altura do controle de 

interfone/telefone. 

No Edifício II, o índice encontrado foi de 0,018 que corresponde a 30% do índice máximo 

calculado, ou seja, os dispositivos e controles são desfavoráveis ao idoso com mobilidade 

reduzida. Os aspectos que precisam ser melhorados neste segmento são: altura do 

interruptor, altura da tomada e altura da campainha. 
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Figura 89 - Altura irregular da 

tomada do Edifício I 

Figura 90 - Altura acessível do 

interfone do Edifício II 

Figura 91 - Altura do interruptor e 

da tomada do Edifício III  

 

 

 

 Avaliação comparativa por Tema 

Os Temas que apresentaram pior avaliação do ACESS-HAB foram semelhantes nos três 

edifícios. Foram eles: passeio público, circulação no hall do térreo e do apartamento, área 

de serviço e dispositivos e controles. No Edifício I os piores valores estavam relacionados 

aos seguintes Temas: passeio público, acesso ao lote, circulação no hall do térreo e do 

apartamento, varanda, e dispositivos e controles – 38,4% dos indicadores avaliados. No 

Edifício II, as piores avaliações corresponderam aos indicadores: passeio público, rampa, 

circulação no hall do térreo e do apartamento, e dispositivos e controles – 30,7% dos 

indicadores avaliados. No Edifício III os valores mais baixos estavam associados a: passeio 

público, circulação no hall do térreo e do apartamento, banheiro e dispositivos e controles – 

33,3% dos indicadores avaliados. 

A tabela 58 apresenta uma análise comparativa do ACESS-HAB por Tema. As células em 

vermelho apresentam os piores índices parciais por tipo de ambiente e aquelas em verde-

escuro, os melhores índices. Na tabela não há células em verde (claro ou escuro) devido à 

ausência de ambientes muito favoráveis ou favoráveis ao deslocamento dos idosos nesses 

três edifícios. 
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Tabela 58 – Avaliação geral comparativa por tema e global dos três edifícios 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

 
ACESS_HA

BGLOBAL 
ACESS_HA

B parcial 
Classif. 

ACESS_H
ABGLOBAL 

ACESS_H
AB 

parcial 
Classif. 

ACESS_
HABGLOB

AL 

ACESS_
HAB 

parcial 
Classif. 

ACESS_HABPPATUAL 0,035 0,012 Péssimo 0,020 0,010 Péssimo 0,030 0,012 Péssimo 

ACESS_HABALATUAL 0,060 0,018 Péssimo 0,060 0,024 Ruim 0,070 0,028 Ruim 

ACESS_HABAEATUAL 0,060 0,048 Regular 0,060 0,031 Ruim 0,070 0,031 Ruim 

ACESS_HABRAATUAL N/E N/E --- 0,060 0,014 Péssimo N/E N/E --- 

ACESS_HABEAATUAL 0,060 0,050 Regular N/E N/E --- 0,070 0,048 Regular 

ACESS_HABCHATUAL 0,035 0,017 Péssimo 0,020 0,011 Péssimo 0,030 0,014 Péssimo 

ACESS_HABSLATUAL 0,090 0,042 Regular 0,090 0,037 Ruim 0,100 0,035 Ruim 

ACESS_HABVRATUAL 0,060 0,020 Péssimo N/E N/E --- N/E N/E --- 

ACESS_HABDATUAL 0,120 0,036 Ruim 0,120 0,058 Regular 0,120 0,033 Ruim 

ACESS_HABCIATUAL 0,090 0,028 Ruim 0,090 0,045 Regular 0,100 0,021 Ruim 

ACESS_HABBHATUAL 0,120 0,032 Ruim 0,120 0,029 Ruim 0,120 0,016 Péssimo 

ACESS_HABCPATUAL N/E N/E --- 0,090 0,037 Ruim N/E N/E --- 

ACESS_HABCZATUAL 0,120 0,035 Ruim 0,120 0,047 Regular 0,120 0,060 Regular 

ACESS_HABASATUAL 0,090 0,030 Ruim 0,090 0,033 Ruim 0,100 0,025 Ruim 

ACESS_HABDCATUAL 0,060 0,000 Péssimo 0,060 0,018 Péssimo 0,070 0,000 Péssimo 

ACESS_HABGlobal 1,00 0,369 Ruim 1,00 0,394 Ruim 1,00 0,323 Ruim 

 

Legenda: 

0,00-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 

PÉSSIMO RUIM REGULAR BOM ÓTIMO 

Muito desfavorável Desfavorável Parcialmente favorável Favorável Muito favorável 

O índice de acessibilidade global - ACESS-HABGlobal, calculado para os três edifícios 

correspondeu a 0,369, que representa 36,9% da avaliação máxima do Edifício I; 0,394 que 

representa 39,4% da avaliação máxima do Edifício II e 0,323 que representa 32,3% da 

avaliação máxima do Edifício III. Diante desses resultados, podemos afirmar que os três 

edifícios apresentaram desempenhos semelhantes em relação à acessibilidade espacial, ou 

seja, a maioria dos ambientes precisa de adequação, seja ela na disposição ou retirada de 

móveis ou de adequações que exigem a reforma do ambiente. 
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iv) Síntese dos resultados da avaliação técnica 

Os parâmetros estabelecidos pela norma NBR 9050 (ABNT, 2015) nortearam a avaliação 

técnica dos ambientes internos e externos da moradia do idoso e a identificação de suas 

devidas adequações. Na maioria dos ambientes, percebe-se inadequação quanto à 

disposição dos mobiliários; faixa livre menor do que 0,90 m e área de manobra de cadeira 

de rodas insuficiente, bem como área de aproximação de mobiliário. A norma prevê alturas 

para barras de apoio e registros/torneiras, sendo notada irregularidade no momento da 

execução dos mesmos. 

Em relação à avaliação do espaço externo do lote e do edifício os dados mostraram que há 

problemas relacionados ao tipo de piso e seu estado de conservação. Keppe Junior (2007) 

ressalta as variáveis que mais influenciam de maneira negativa ou positiva nas calçadas 

para as pessoas cadeirantes, as quais são o estado de conservação da superfície e material 

usado no piso. Os dados encontrados nesta pesquisa corroboram com a afirmação do autor.  

Na maioria dos ambientes avaliados, a abertura das portas apresenta medida inferior a 

0,80 m. Este valor pode comprometer o deslocamento dos moradores e, em especial, 

aqueles dependentes de cadeira de rodas, bengala ou outro dispositivo para deslocamento. 

Outro problema identificado nos edifícios referiu-se ao modelo de abertura para portas e 

janelas, suas respectivas alturas e tipo de dispositivo para abrir e fechar estes elementos 

não estão de acordo com as recomendações técnicas da norma de acessibilidade brasileira. 

O banheiro foi outro ambiente que apresentou inúmeros problemas de acessibilidade. De 

acordo com Agnelli (2012), o banheiro é o cômodo de maior risco e que deve ter maior 

atenção no ambiente residencial. Para a minimização dos incidentes e perigos à segurança, 

deve-se atentar para área de circulação livre, condições do piso, desníveis, presença de 

obstáculos e facilitadores de deslocamento. O autor cita como facilitadores de uso deste 

ambiente a utilização de tapetes antiderrapantes, a presença de corrimão e barras de apoio, 

oferecendo, assim, maior segurança e conforto no banheiro. 

Em alguns casos, as adequações ergonômicas recomendadas para o ambiente do banheiro 

não são adequadas, pois não seguem rigorosamente as normas técnicas de acessibilidade; 

com isto, no dia a dia o idoso pode sofrer quedas, ter dificuldade de locomoção e utilização 

das peças sanitárias (HAZIN, 2012). 

É importante ressaltar que o Edifício II e III (inaugurado em 1984 e 1976, respectivamente) 

foram construídos em um período que não existia ainda no Brasil a norma técnica de 
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acessibilidade; no entanto, as áreas internas dos ambientes dos apartamentos não eram tão 

reduzidas como ocorre nos edifícios atuais (tabela 59). Em relação aos Edifícios I 

(inaugurado  em 1996) nesse período já existia norma técnica de acessibilidade (disponível 

para utilização desde o ano de 1985). 

Tabela 59 – Quadro de áreas dos apartamentos analisados Edifícios I, II e III 

 Edifício I 

(1996) 

Edifício II 

(1984) 

Edifício III 

(1976) 

Código de 
obras de 
Marilia 
(1969) 

Código de 
obras de 

Marilia (1992, 
2016) 

Ambientes 
acessíveis

2
 

(Milani, 2014; 
Pereira, 2015) 

Ambiente Área (m²) Área (m²) Área (m²) Área (m²) Área (m²) Área (m²) 

Sala de Estar / Jantar 20,17 13,85 15,52 12,00 8,00 13,37 

Varanda 2,10 --- --- -- -- -- 

Dormitório 1 10,08 9,72 12,27 10,00 10,00 7,50 

Dormitório 2 10,05 11,07 11,19 8,00 10,00 7,50 

Dormitório 3 --- --- 11,19 8,00 10,00 7,50 

Circulação 2,81 9,72 11,03 1,20 
Círculo inscrito 

mínimo de 
0,90 m 

0,85 

Banheiro 1 2,92 11,07 3,60 3,00 2,50 3,60 

Banheiro 2 --- --- 3,52 3,00 2,50 3,60 

Banheiro Serviço 2,20 1,86 1,40 2,00 1,50 -- 

Cozinha 13,37 6,04 13,22 6,00 4,00 5,17 

Copa --- 3,52 --- 6,00 4,00 -- 

Área de serviço 5,93 2,27 3,78 4,00 2,50 2,55 

Ao analisar o ambiente da Sala/Sala de Jantar pode-se observar que a área útil destes 

ambientes nos três edifícios são maiores que a área útil mínima presente no Código de 

Obras do Município de Marilia vigente na época de aprovação e construção destes edifícios 

e nas referências pesquisadas. Os problemas de acessibilidade espacial detectados na 

vistoria técnica referiam-se: à Largura da porta (SL1), Altura da maçaneta (SL4) e Tipo de 

piso (SL6), Área para manobra de cadeira de rodas (SL12); Faixa livre de circulação entre 

mobiliário (SL13), e Área de aproximação e utilização do mobiliário (SL14). A maioria destes 

problemas não está relacionada à concepção projetual, mas com a forma de utilização do 

espaço, por este motivo sua adaptação torna-se de fácil resolução pelo morador. A exceção 

está no indicador largura da porta, cuja recomendação atual é que a porta principal tenha no 

mínimo 0,90 m. 

                                                 

2
 As medidas dos ambientes acessíveis são baseadas nos estudos realizados pelas autoras Milani, 2014 

(dormitórios e banheiros) e Pereira, 2015 (sala, circulação, cozinha e área de serviço).  
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Em relação ao ambiente dos Dormitórios pode-se observar que a área útil destes ambientes 

nos três edifícios também são maiores que a área útil mínima presente no Código de Obras 

de 1969 e 1992 e nas referências pesquisadas. Os problemas de acessibilidade espacial 

detectados na vistoria técnica referiram-se: à Largura da porta (D1), Tipo de piso (D6), 

Contraste de cor entre piso e parede (D8), Altura do peitoril da janela (D9), Tipo de controle 

de comando das janelas (D10) e Altura do comando da janela (D11), Faixa livre de 

circulação entre mobiliário (D13) e Área de aproximação e utilização do mobiliário (D14). 

Parte destes problemas está relacionada à concepção projetual como as alturas das janelas 

e largura de porta, sendo que os demais problemas podem ser resolvidos por adaptação por 

parte do morador. 

A análise do ambiente dos banheiros mostrou que a área útil nos Edifícios II e III são 

maiores que a área útil mínima presente no Código de Obras de 1969, porém os banheiros 

de serviço possuem área útil menor do que a recomendada segundo o Código da época. No 

Edifício I pode-se observar que a área útil tanto do banheiro de uso comum quanto o 

banheiro de serviço são maiores que a área útil mínima presente no Código de Obras do 

Município de Marilia vigente na época de aprovação e construção destes edifícios. Os 

problemas de acessibilidade espacial detectados na vistoria técnica referiram-se: à Largura 

da porta (BH1), Tipo de piso (BH6), Altura do comando da janela (BH11), Área para 

manobra de cadeira de rodas (BH12), Faixa livre de circulação entre mobiliário (BH13), Área 

de aproximação e utilização do mobiliário (BH14), Altura do vão inferior livre abaixo do 

lavatório em relação ao piso (BH18), Existência de barras de apoio no lavatório (BH19), Tipo 

do comando da torneira (BH20), Altura do comando da torneira (BH21), Existência de 

misturador (BH22), Área de transferência da bacia sanitária (BH24), Altura da bacia sanitária 

(BH25), Existência de barras de apoio na bacia sanitária (BH26), Dimensão da área de 

banho (BH28) e Altura dos registros e/ou misturadores da área de banho (BH30). A grande 

maioria dos problemas identificados neste ambiente está relacionada à concepção projetual 

e a forma como foi concebida a disposição das peças sanitárias, sua adequação espacial 

depende da reforma deste ambiente. 

Em relação à acessibilidade dos banheiros, Milani (2014) observa que os pontos que 

normalmente precisam de adequação nos ambientes residenciais são: boxe do chuveiro 

para facilitar o deslocamento da cadeira de rodas, localização e altura das barras de apoio, 

altura do assento, válvula de descarga, altura de lavatório e altura do vão inferior livre abaixo 

do lavatório. Em relação ao ambiente dos dormitórios o autor destaca que os quartos devem 

apresentar juntamente com o banheiro o menor impacto possível na vida do idoso, ou seja, 

o ambiente deve ter piso antiderrapante, assim como deve-se evitar degraus e desníveis, 
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possibilitar área mínima para o giro de cadeira de rodas, a altura do peitoril de janelas e dos 

guardas corpos devem ser acessível assim como fechos de fácil manuseio e boa ventilação.  

Ao analisar o ambiente da cozinha pode-se observar que a área útil destes ambientes nos 

três edifícios são maiores que a área útil mínima presente no Código de Obras do Município 

de Marilia (1969, 1992) e nas referências pesquisadas. Os problemas de acessibilidade 

espacial detectados foram: Tipo de piso (CZ6), Tipo de controle de comando das janelas 

(CZ10) e Altura do comando da janela (CZ11), Faixa livre de circulação entre mobiliário 

(CZ13), Altura da pia (CZ16), Altura do vão inferior livre abaixo da pia (CZ17), Tipo do 

comando da torneira (CZ18) e Existência de misturador (CZ20). Tais problemas podem ser 

sanados com a alteração do revestimento, troca dos dispositivos utilizados na cozinha e 

alteração na disposição do mobiliário. 

Em relação à área de serviço pode-se observar que a área útil deste ambiente no Edifício I é 

maior que a área útil mínima presente no Código de Obras do Município de Marilia vigente 

na época de aprovação e construção destes edifícios. Nos Edifícios II e III, este ambiente 

possui área útil menor do que a recomendada pelo Código de Obras de 1969. Os problemas 

de acessibilidade espacial detectados na vistoria técnica referiram-se: ao Tipo de piso 

(AS6), Tipo de controle de comando das janelas (AS10), Altura do comando da janela 

(AS11), Área para manobra de cadeira de rodas (AS12), Faixa livre de circulação entre 

mobiliário (AS13), Tipo do tanque (AS16), Altura da borda superior do tanque em relação ao 

piso (AS17), Altura do vão inferior livre abaixo do tanque (AS18), Tipo do comando da 

torneira (AS19) e Altura do comando da torneira (AS20). Assim como no ambiente da 

cozinha, os problemas identificados estavam relacionados à concepção projetual (área, tipo 

de tanque, altura do vão livre abaixo do tanque) e sua adaptação para tornar o ambiente 

acessível está associada à reforma desse espaço. 

De acordo com Hazin (2012), o projeto residencial deve ser concebido a fim de satisfazer a 

segurança, o conforto e a afetividade do morador com o espaço. A segurança do morador 

está relacionada ao tipo de material utilizado nos ambientes, a presença de dispositivos com 

alturas adequadas, permitindo assim que se tenha espaço suficiente para o deslocamento 

do usuário (ABNT, 2015). 

 

5.3 Análise comparativa dos resultados 

O objetivo desta análise foi verificar se há uma repetição dos problemas de acessibilidade 

espacial nas habitações sob o ponto de vista dos usuários/moradores e dos especialistas. 
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As tabelas 60 a 64 apresentam a avaliação comparativa entre o nível de satisfação dos 

moradores e a analise por vistoria técnica referente à acessibilidade espacial nos três 

edifícios. As células na cor cinza-escuro representam os valores que receberam a mesma 

posição no ranking entre a avaliação do morador e do especialista e as células na cor cinza-

claro aquelas avaliações que receberam ordenamentos próximos. 

Tabela 60 – Comparação entre as avaliações dos moradores e do especialista Tema Sala 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador Morador Especialista Morador Especialista Morador Especialista 

Largura da porta 5 1 2 1 3 1 

Tipo da maçaneta 3 4 6 4 6 5 

Tipo de piso 2 1 5 1 1 1 

Tipo de controle de 
comando das janelas 

6 N/E 1 1 2 1 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

6 1 8 1 5 7 

Legenda: NE – não existe 

Dos cinco indicadores que puderam ser comparados no ambiente da sala, 40% receberam a 

mesma ordenação entre os moradores e os especialistas nos dois edifícios. Foram eles: tipo 

de piso e tipo de comando das janelas. Não houve um consenso no ordenamento dos 

indicadores entre os três edifícios, sendo que cada um deles apresentou diferenciação nos 

principais problemas de acessibilidade que devem receber adequação. 

De acordo com os dados apresentados pode-se observar um consenso entre as avaliações 

dos moradores e dos especialistas na maioria dos itens avaliados nos três edifícios. No 

Edifício I 40% das avaliações foram próximas, e nos Edifício II e III este valor foi de 20%. 

Tabela 61 – Comparação entre as avaliações dos moradores e do especialista Tema Dormitório 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador Morador Especialista Morador Especialista Morador Especialista 

Largura da porta 5 1 4 1 4 1 

Tipo da maçaneta 3 5 2 6 3 6 

Tipo de piso 1 1 9 1 1 1 

Tipo de controle de 
comando das janelas 

4 1 5 1 2 1 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

6 1 8 1 7 3 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 134 

 

Em relação à análise do ambiente do dormitório os dados acima mostram que apenas o 

indicador Tipo de piso obteve a mesma posição no ordenamento da avaliação realizada 

pelos moradores e especialistas, que correspondeu a 20% dos indicadores avaliados nos 

Edifícios I e III. Este consenso na avaliação do piso ocorreu pois, em função da faixa etária 

dos entrevistados, eles já sabem que piso cerâmico embora seja prático para a 

manutenção/limpeza, quando molhado ou encerado pode facilitar a queda. Dos demais 

indicadores avaliados apenas o tipo de controle de comando das janelas, no Edifício III 

obteve ordenamento próximo em relação aos dois grupos analisados. 

Tabela 62 – Comparação entre as avaliações dos moradores e do especialista Tema Cozinha 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador Morador Especialista Morador Especialista Morador Especialista 

Largura da porta 9 1 8 1 6 5 

Tipo da maçaneta 2 3 9 1 6 N/E 

Tipo de piso 3 1 3 1 1 1 

Tipo de controle de 
comando das janelas 

1 1 1 1 2 N/E 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

6 1 10 1 8 1 

Legenda: NE – não existe 

Os dados apresentados na tabela 62 referente à avaliação da cozinha mostram que 20% 

dos indicadores receberam a mesma avaliação nos três edifícios. O indicador Tipo de 

controle de comando das janelas foi considerado o pior problema de acessibilidade nos 

edifícios I e II e o indicador Tipo de piso obteve a mesma classificação no Edifício III.  

Os indicadores que obtiveram classificações próximas nas avaliações dos moradores e dos 

especialistas foram: Largura da porta (Edifício III) e Tipo da maçaneta (Edifício I). Os demais 

indicadores obtiveram pontuações e ordenamentos distintos entre os dois grupos de 

avaliadores. 

Para o tema banheiro, há semelhança no indicador tipo de controle de comando das janelas 

no Edifício III, apresentando baixa avaliação pela existência de dificuldade de manuseio do 

comando da janela e sua altura elevada, bem como presença de duto de ventilação. 

A dimensão da área do banho nos três edifícios apresentam índices medianos, visto que de 

acordo com os moradores poderia ser maior, porém atualmente não sentem dificuldades 

para o banho. 
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Tabela 63 – Comparação entre as avaliações dos moradores e do especialista Tema Banheiro 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador Morador Especialista Morador Especialista Morador Especialista 

Largura da porta 8 1 2 1 9 1 

Tipo da maçaneta 3 8 1 9 11 1 

Tipo de piso 1 1 3 1 4 1 

Tipo de controle de 
comando das janelas 

11 8 9 5 2 1 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

7 1 5 1 8 1 

Dimensão da área de 
banho 

2 1 4 1 3 1 

Existência de barras de 
apoio na área de banho 

4 2 6 2 6 3 

Embora não apresentem em sua maioria barras de apoio, os moradores não veem como 

ameaçador a falta deste item. Já o especialista avalia como um item muito necessário e que 

apresenta a pior colocação no ranking. 

Tabela 64 – Comparação entre as avaliações dos moradores e do especialista Tema Área de Serviço 

 Edifício I Edifício II Edifício III 

Indicador Morador Especialista Morador Especialista Morador Especialista 

Largura da porta 4 7 3 6 6 1 

Tipo da maçaneta 3 5 5 N/E 3 1 

Tipo de piso 1 1 2 1 2 1 

Tipo de controle de 
comando das janelas 

2 1 1 1 1 1 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

7 1 4 1 4 1 

Na área de serviço há semelhança de ranking no indicador tipo de controle de comando da 

janela. Pior avaliado, apresenta dificuldade de uso e manuseio, por conta do desgaste de 

uso e má conservação. Isso reflete na má avaliação do especialista e na insatisfação do 

morador/usuário.  

Segundo Bins Ely e Dorneles (2006), os ambientes devem proporcionar conforto e 

segurança de maneira a facilitar o deslocamento, como placas, sinalização tátil, 

diferenciação de cores e contrastes para os ambientes, itens facilitadores na percepção do 
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idoso que garantem e previnem quedas e acidentes. Os pisos, paredes e mobiliários devem 

ter diferenciação de cores para diminuir a dificuldade de se perceber os limites de cada 

ambiente e não serem confundidos. Em relação à segurança há necessidade de implantar 

pisos antiderrapantes a fim de evitar quedas. 

A facilidade de utilização dos mobiliários está relacionada a fatores como a altura e área de 

alcance dos objetos desejados. Para evitar esforços desnecessários e acidentes, é 

necessário que se repense altura de prateleiras, gabinetes e armários de quarto e cozinha, 

sendo que mobiliários devem ser excluídos da faixa de circulação dos ambientes e 

passagem nos corredores para melhor fluxo e mobilidade do idoso (BINS ELY; DORNELES, 

2006; MILANI, 2014). 

A adoção do Desenho Universal juntamente dos requisitos de acessibilidade espacial 

garante uma melhor qualidade do espaço a fim de contribuir para que as pessoas, sejam 

elas temporária ou permanentemente impossibilitadas quanto a sua mobilidade, consigam 

de maneira autônoma manusear equipamentos e acessar ambientes de maneira confortável 

e segura (PEREIRA, 2007; SODRÉ; RAPOSO; BRAIDA, 2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção de edifícios que incorporem a acessibilidade espacial e a adequação de 

edifícios construídos antes da vigência de leis e normatizações técnicas sobre esta temática 

é um fator determinante para que o morador idoso, independente de sua restrição de 

mobilidade, possa ter ambientes mais seguros. 

Para identificar se as construções voltadas à moradia estão adequadas para receber 

moradores idosos, uma demanda crescente no país, esta pesquisa teve por objetivo 

principal o desenvolvimento de um instrumento para avaliar a acessibilidade espacial em 

habitações destinadas para tal grupo. 

O referencial teórico sobre o impacto que o processo de envelhecimento pode causar no 

desempenho das atividades diárias do idoso permitiu que identificássemos quais são as 

possíveis limitações que o idoso pode ter em cada ambiente da moradia, seja ela uma 

residência térrea ou um apartamento. Esses elementos foram inseridos para aferir o nível de 

satisfação dos moradores em relação à moradia e na proposição do instrumento de auditoria 

técnica para avaliar a habitação. 

A aplicação de entrevistas aos moradores idosos de três edifícios residenciais permitiu a 

identificação dos principais problemas de acessibilidade espacial que podem acometer os 

moradores. Os principais problemas de acessibilidade apontados pelos moradores estão 

relacionados à segurança e conforto dos seguintes ambientes: sala, dormitório, cozinha, 

banheiro e área de serviço e no manuseio de equipamentos e/ou mobiliários dentro de suas 

habitações. Dentre os problemas elencados pelos moradores destacamos: Segurança na 

utilização do ambiente quando o piso está molhado ou encerado, Facilidade para abrir e 

fechar a porta (maçaneta), Facilidade para abrir e fechar a janela, Facilidade de utilização do 

mobiliário e Espaço destinado para o Box para utilização do chuveiro. 

Problemas como ventilação e iluminação natural, dimensão e formato do ambiente, tipo de 

piso, largura de porta e disposição de peças hidrossanitárias estão relacionadas às etapas 

de projeto e execução da obra. Outros problemas como área disponível de circulação do 

ambiente, disposição do mobiliário existente e a facilidade na utilização do mobiliário estão 

relacionados à forma como cada morador dispõe seu mobiliário, pode comprometer e/ou 
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dificultar a mobilidade dentro do ambiente. 

O instrumento proposto (indicadores e o índice) foi elaborado com o objetivo de realizar um 

amplo diagnóstico sobre a acessibilidade espacial na habitação de moradores idosos. Os 

indicadores incorporam os principais aspectos que podem contribuir para a utilização plena 

dos ambientes residenciais por um usuário utilizador de qualquer dispositivo que auxilie o 

seu deslocamento.  

A ferramenta proposta permitiu identificar, em uma escala de 1 a 5, o grau de acessibilidade 

espacial de cada ambiente de um edifício residencial, identificando se o ambiente é 

favorável ou não ao idoso. Diante desses aspectos, o instrumento mostrou-se válido e 

adequado aos objetivos propostos. 

Nas três aplicações do instrumento, realizadas nesta pesquisa, pode-se observar que os 

procedimentos empregados para o cálculo do ACESS-HAB mostraram-se válidos e 

refletiram de forma fidedigna as principais dificuldades encontradas nos edifícios 

residenciais, e em especial, nos apartamentos analisados. 

A partir da aplicação do índice de acessibilidade espacial para habitação - ACESS-HAB os 

aspectos levantados que merecem destaque nos três edifícios, pois apresentaram pior 

avaliação foram: passeio público, rampa do acesso externo (ao edifício), circulação no hall 

do térreo e do apartamento, varanda e dispositivos e controles. Além destes espaços ou 

elementos, no Edifício I também foi considerado um problema de acessibilidade o acesso ao 

lote e à varanda. No Edifício II, foi a rampa. E, no Edifício III os piores problemas foram 

aqueles encontrados nos dois edifícios. 

O índice de acessibilidade global - ACESS-HABGlobal, calculado para os três edifícios 

corresponderam a 0,369, que representa 36,9% da avaliação máxima do Edifício I; 0,394 

que representa 39,4% da avaliação máxima do Edifício II e 0,323 que representa 32,3% da 

avaliação máxima do Edifício III. Diante desses resultados, podemos afirmar que os três 

edifícios apresentaram desempenhos semelhantes em relação à acessibilidade espacial, ou 

seja, a maioria dos ambientes precisa de adequação, seja ela na disposição ou retirada de 

móveis ou de adequações que exigem a reforma do ambiente. 

A análise comparativa entre as entrevistas e a vistoria técnica mostrou que dos cinco 

indicadores que puderam ser comparados no ambiente da Sala, 40% receberam a mesma 

ordenação entre os moradores e os especialistas dos Edifícios II e III. Foram eles: tipo de 

piso e tipo de comando das janelas. 
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Em relação à análise do ambiente do Dormitório apenas o indicador Tipo de piso foi 

considerado um problema de acessibilidade tanto pelos moradores quanto pelos  

especialistas. Na Cozinha, 20% dos indicadores receberam a mesma avaliação nos três 

edifícios. O indicador Tipo de controle de comando das janelas foi considerado o pior 

problema de acessibilidade nos Edifícios I e II e o indicador Tipo de piso obteve a mesma 

classificação no Edifício III. 

A avaliação do ambiente do Banheiro mostrou que a dimensão da área do banho nos três 

edifícios foi identificada como sendo um problema de acessibilidade. Na Área de Serviço, os 

dois grupos de avaliadores identificaram que o indicador tipo de controle de comando da 

janela obteve a pior avaliação. Tal avaliação foi associada ao desgaste de uso e má 

conservação deste controle. 

Essa análise comparativa permitiu identificar que há uma repetição dos problemas de 

acessibilidade detectados na aplicação do questionário e na auditoria técnica. 

A partir dos resultados apresentados é possível afirmar que os resultados encontrados 

também podem ser atribuídos a falta de conhecimento técnico por parte dos moradores na 

realização das reformas dos ambientes e ao ano de construção dos edifícios analisados 

(1996, 1984, 1976). É importante ressaltar que os Edifícios II e III (inaugurados em 1984 e 

1976, respectivamente) foram construídos em um período que não existia ainda no Brasil a 

norma técnica de acessibilidade; no entanto, as áreas internas dos ambientes dos 

apartamentos não eram tão reduzidas como ocorre nos edifícios atuais. Em relação ao 

Edifício I (inaugurado em 1996) nesse período já existia norma técnica de acessibilidade 

(disponível para utilização desde o ano de 1985). 

A diminuição dos ambientes internos ou externos de algumas áreas dos Edifícios tem 

comprometido a acessibilidade espacial dos apartamentos estudados. Acredita-se que esta 

diminuição espacial possa interferir no nível de satisfação dos usuários em relação à 

utilização, disposição e área dos ambientes.  

Este trabalho pode contribuir com a proposição de um instrumento de avaliação da 

acessibilidade espacial em moradias destinadas a idosos. A partir da adoção dos 

procedimentos metodológicos propostos, os resultados permitem a implantação de ações 

governamentais associadas à área de acessibilidade sobre ambientes residenciais 

destinados a eles. 

A ferramenta e o Índice de acessibilidade espacial da habitação – ACESS-HAB pode 

contribuir como um instrumento para o diagnóstico da acessibilidade e para a formulação de 
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programas, projetos e políticas públicas que incorporem a acessibilidade espacial como 

sendo um fator prioritário para o desenvolvimento de novos edifícios residenciais que 

possam ser utilizados por idosos. 

Sugere-se, para investigações futuras, a avaliação da aplicabilidade da metodologia 

proposta em outros edifícios construídos após a vigência das normatizações técnicas e 

legislação sobre acessibilidade e a análise da distribuição dos pesos dos indicadores 

propostos tendo como referência a visão de outros especialistas da área. Novas pesquisas 

podem contribuir com o aperfeiçoamento do instrumento, bem como para conhecer a 

realidade de habitações destinadas aos idosos em outras cidades brasileiras.  
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APÊNDICE A - AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ESPACIAL 

ATRAVÉS DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS MORADORES  

Sexo (   ) Feminino            (   ) Masculino 

Idade:  

(   ) 60 a 69 anos (   ) 70 a 79 anos  (   ) 80 a 89 anos   (   ) acima de 90 anos 

Estado Civil:   (   ) Solteiro    (   ) Casado    (   ) Divorciado    (   ) Viúvo(a) 

Possui alguma dificuldade de locomoção ou outro tipo de limitação?  

(   ) Sim    (   ) Não   Qual? _____________________________________________. 

N° de pessoas que residem na casa: __________ 

 

II - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO AOS AMBIENTES INTERNOS 

DO APARTAMENTO 

SALA Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a área de circulação da sala em 
relação aos móveis existentes (Sente falta 
de espaço para andar?). 

      

Avalie a disposição das do mobiliário 
existente para utilização da sala. 

      

Avalie a facilidade de utilização do mobiliário 
da sala. 

      

Avalie a segurança na utilização da sala 
quando o piso está molhado ou encerado. 

      

Avalie a ventilação natural da sala 

(quantidade de janelas existentes). 

      

A ventilação natural é suficiente nos dias de 
calor? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Avalie a iluminação natural da Sala.       

Avalie a largura da porta de entrada.       

Avalie a facilidade para abrir e fechar a porta 
de entrada (maçaneta). 

      

Avalie a facilidade para abrir e fechar a       
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SALA Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

janela. 

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na Sala? 

(    ) Sim      (    ) Não   Qual?_____________________ 

QUARTO Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a área de circulação do quarto em 
relação aos móveis existentes (Sente falta 
de espaço para andar?). 

      

Avalie a disposição do mobiliário existente 
para utilização do quarto. 

      

Avalie a facilidade de utilização do 
mobiliário do quarto. 

      

Avalie a segurança na utilização do quarto 
quando o piso está molhado ou encerado. 

      

Avalie a ventilação natural do quarto.       

A ventilação natural do quarto é suficiente 
nos dias de calor? 

(   ) Sim    (   ) Não 

Avalie a iluminação natural do Quarto.       

Avalie a largura da porta.       

Avalie a facilidade para abrir e fechar a 
porta (maçaneta). 

      

Avalie a facilidade para abrir e fechar a 
janela. 

      

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula no Quarto? 

(    ) Sim    (    ) Não    Qual?_____________________ 

COZINHA Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a área de circulação da cozinha em 
relação aos móveis existentes (Sente falta 
de espaço para andar?). 

      

Avalie a disposição do mobiliário existente 
para utilização da cozinha. 

      

Avalie a facilidade em relação ao uso do 
mobiliário da cozinha. 

      

Avalie a segurança na utilização da cozinha 
quando o piso está molhado. 

      

Avalie a ventilação natural existente.       

Avalie se a ventilação natural da cozinha é 
suficiente nos dias de calor? Ou quando o 
forno está ligado? 

      

Avalie a iluminação natural da Cozinha.       

Avalie a largura da porta.       

Avalie a facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta). 

      

Avalie a facilidade para abrir e fechar a       
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COZINHA Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

janela. 
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Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na Cozinha? 

(    ) Sim  (    ) Não  Qual?_____________________ 

BANHEIRO Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a área de circulação do banheiro em 
relação às peças sanitárias (Sente falta de 
espaço para andar?). 

      

Avalie a disposição das peças sanitárias 
para utilização do banheiro. 

      

Avalie a facilidade em utilização do 
mobiliário do banheiro. 

      

Avalie a segurança na utilização do banheiro 
quando o piso está molhado. 

      

Avalie a ventilação natural existente (A 
ventilação é suficiente nos dias de calor?). 

      

Avalie a iluminação natural do Banheiro.       

Avalie a quantidade de barras de apoio.       

Avalie a altura das barras de apoio.       

Avalie a largura da porta.       

Avalie a facilidade para abrir e fechar a porta 
(maçaneta). 

      

Avalie a facilidade para abrir e fechar a 
janela. 

      

Avalie o espaço destinado para o Box para 
utilização do chuveiro. 

      

Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula no Banheiro? 

(    ) Sim  (    ) Não    Qual?_____________________ 

ÁREA DE SERVIÇO Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a área de circulação da área de 
serviço em relação aos móveis existentes 
(Sente falta de espaço para andar?). 

      

Avalie a disposição do mobiliário existente 
para a utilização da área de serviço. 

      

Avalie a facilidade de utilização do 
mobiliário da área de serviço. 

      

Avalie a segurança na utilização da área de 
serviço quando o piso está molhado. 

      

Avalie a ventilação natural existente (A 
ventilação é suficiente nos dias de calor?). 

      

Avalie a iluminação natural da Área de 
Serviço. 

      

Avalie a largura da porta.       

Avalie a facilidade para abrir e fechar a 
porta (maçaneta). 

      

Avalie a facilidade para abrir e fechar a 
janela. 
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Costuma esbarrar em algum mobiliário quando circula na Área de Serviço? 

(    ) Sim  (    ) Não    Qual?_____________________ 

III - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO APARTAMENTO EM GERAL 

APARTAMENTO Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo N/A 

Avalie a temperatura do seu apartamento 
no inverno. 

      

Avalie a temperatura do seu apartamento 
no verão. 

      

Avalie a altura dos interruptores.       

Avalie a altura das tomadas.       

Avalie a largura dos corredores internos do 
apartamento. 

      

Você consegue ouvir o vizinho do apartamento ao lado ou do piso superior/ inferior quando ele conversa? 

(  ) Sim       (  ) Não  

1. Há alguma mudança que o(a) senhor(a) gostaria de fazer dentro da sua casa hoje? Qual? 

 

 

 

2. O(a) Senhor(a) acha que os seus móveis lhe atrapalham na hora de andar de um cômodo para o outro? 

 

 

 

3. O(a) Senhor(a) considera que sua casa tem cômodos apertados? Quais? 

 

 

 

4. O(a) Senhor(a) já fez alguma reforma ou adaptação em sua casa para facilitar o dia-a-dia? Qual? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre esclarecido – TCLE 
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APÊNDICE C – Modelo de planilha de avaliação técnica 

Tabela 65 - Avaliação do Tema Passeio Público 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura efetiva Faixa livre para circulação de 
pedestre na calçada. 

Largura da faixa livre em frente ao lote analisado 
menor do que 1,20 m ou ausência de faixa livre. 

0,00  

Largura da faixa livre em frente ao lote analisado entre 
1,20 m (mín. admissível) e 1,50 m (mínimo). 

0,50  

Largura da faixa livre em frente ao lote analisado acima 
de 1,50 m (mínimo). 

1,00  

Tipo de piso Refere-se ao conforto do usuário 

na utilização das calçadas de 
acordo com o material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, 

paralelepípedo, concreto polido, pedras em geral) ou 
com alto e baixo relevo que provoque trepidação 
(mosaico português, ladrilho hidráulico, concreto 
estampado) ou ausência de pavimentação, ou com 
faixas de grama em frente ao lote analisado. 

0,00  

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, piso intertravado, 
concreto bruto, ladrilho hidráulico sem relevo) em frente 
ao lote analisado. 

1,00  

Estado de 
conservação da 
superfície do piso 

Condição do piso da calçada, 
expressa em termos de 
qualidade de manutenção. 

Condição péssima, piso esburacado com material 
solto, deformações no piso devido as raízes das 
árvores. 

0,00  

Condição regular, existência de pequenas rachaduras 
e desgaste do material. 

0,5  

Condição excelente, sem problemas de rachaduras. 1,00  

Inclinação 
longitudinal 

Inclinação da calçada referente 
ao comprimento do lote. 

Inclinação superior a 10%. 0,00  

Inclinação até 10%. 0,50  

Sem inclinação. 1,00  

Inclinação transversal Inclinação da calçada em 
relação a sua largura. 

Inclinação superior a 3%. 0,00  

Inclinação entre 2% a 3%. 0,50  

Inclinação máxima de 2%. 1,00  

Desnível Diferença de altura entre pisos 
da calçada. Quando a altura 
ultrapassar 20mm é considerado 
como degrau. 

Desnível superior a 20 mm da calçada em frente ao 
lote analisado ou entre 5mm e 20 mm sem tratamento 
de desnível ideal. 

0,00  

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50% na calçada em frente ao lote 
analisado. 

0,50  

Desnível inferior a 5 mm na calçada em frente ao lote 
analisado. 

1,00  

Altura livre Altura mínima entre o piso da 
calçada e a copa de árvores. 

Altura inferior a 2,10 m na calçada em frente ao lote 
analisado. 

0,00  

Altura igual ou superior a 2,10 m na calçada em frente 
ao lote analisado. 

1,00  
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Tabela 66 - Avaliação do Tema Acesso ao Lote 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura do portão Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 

espaços ou ambiente. 

Largura do portão de entrada inferior a 0,80 m.  0,00  

Largura igual a 0,80 m.  0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo de piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do lote de acordo 
com o material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, concreto 
polido, pedras em geral) ou com alto e baixo relevo 
que provoque trepidação (mosaico português, ladrilho 
hidráulico, concreto estampado) ou com faixas de 
grama.  

0,00  

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, piso intertravado, 
concreto bruto, ladrilho hidráulico sem relevo).  

1,00  

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00  

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%. 

0,50  

Desnível inferior a 5 mm.  1,00  

Tabela 67 - Avaliação do Tema Acesso Externo (ao Edifício) 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da porta Espaço/abertura que permite a 

passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00  

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00  

Tipo da maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor. 0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00  

Sinalização tátil 
(alerta/direcional) 

Dispositivo instalado no piso 
detectável pelo contraste tátil e 
pelo contraste visual, para 

indicar caminhos preferenciais 
de circulação e alertar existência 
de obstáculos, desníveis, 
rampas, escadas, equipamentos 
ou indicar mudança de direção. 

Ausência de sinalização tátil. 0,00  

Presença de sinalização tátil. 1,00  

Largura da faixa livre Largura livre disponível para 
circulação dos usuários. 

Largura da faixa livre menor do que 1,20 m.  0,00  

Largura da faixa livre entre 1,20 m (mín. admissível) e 
1,50 m (mínimo). 

0,50  

Largura da faixa livre acima de 1,50 m (mínimo). 1,00  

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do lote de acordo 
com o material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, concreto 
polido, pedras em geral) ou com alto e baixo relevo que 
provoque trepidação (mosaico português, ladrilho 
hidráulico, concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00  

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, piso intertravado, 
concreto bruto, ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00  

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00  

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50  
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INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Tabela 68 - Avaliação do Tema Rampa do Acesso Externo (ao Edifício) 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da rampa Largura da superfície de piso 
com declividade igual ou 
superior a 5 %. 

Largura inferior a 1,20 m. 0,00  

Largura entre 1,20 m a 1,50 m. 1,00  

Tipo de piso da 
rampa 

Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso 
da rampa: escorregadio, rugoso 
ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, concreto 
polido, pedras em geral) ou com alto e baixo relevo que 
provoque trepidação (mosaico português, ladrilho 
hidráulico, concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00 

 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, piso intertravado, 
concreto bruto, ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00 
 

Inclinação da rampa Refere ao limite máximo de 
inclinação expressa em 
porcentagem para que a rampa 
seja considerada acessível, 
mensurada a partir da altura do 
desnível existente e o 
comprimento da projeção 
horizontal. 

Inclinação superior a 8,33%. 0,00 

 

Inclinação entre 5% a 8,33%. 1,00 

 

Existência de patamar 
na rampa quando há 
mudança de direção 

Segmento da rampa sem 
inclinação destinada a descanso 

temporário entre uma direção e 
outra. 

Inexistente. 0,00 
 

Existente. 1,00  

Dimensão do patamar 
da rampa 

Tamanho do segmento da 
rampa sem inclinação destinada 
a descanso temporário. 

Dimensão menor que a largura da rampa. 0,00  

Dimensão igual ou maior à largura da rampa. 1,00  

Corrimão na rampa Refere-se à altura do dispositivo 
usado para apoio do usuário 
com segurança na utilização da 
rampa. 

Sem corrimão. 0,00  

Corrimão em apenas uma altura ou apenas em um dos 
lados da rampa. 

0,50 
 

Presença do corrimão nos dois lados da rampa e em 
duas alturas (H = 0,70 m e H = 0,92 m). 

1,00 
 

Tipo do material do 
corrimão na rampa 

Tipo do material utilizado para o 
dispositivo de apoio do usuário. 

Material flexível e maleável. 0,00  

Material rígido. 1,00  

Tamanho do espaço 
livre entre a parede e 
o corrimão da rampa 

Dimensão do espaço de 
afastamento entre a parede ou 
outro obstáculo do corrimão. 

Espaço inferior a 4 cm. 0,00  

Espaço igual ou superior a 4 cm. 1,00  

Largura/diâmetro do 

corrimão da rampa 
Diâmetro da seção circular ou 
elíptica do corrimão. 

Largura inferior a 3 cm ou superior a 4,5  cm. 0,00  

Largura entre 3 cm e 4,5 cm. 1,00  

Tamanho do 
prolongamento do 
corrimão da rampa 

Tamanho do corrimão que se 
prolonga paralelamente ao 
patamar. 

Tamanho inferior a 30 cm. 0,00  

Tamanho igual ou superior a 30 cm. 1,00  

Altura do guarda 
corpo da rampa 

Altura da barreira protetora 
vertical, maciça ou não, 
delimitando as faces laterais 
abertas da rampa, servindo 
como proteção contra eventuais 
quedas de um nível para outro. 

Inexistente ou Altura inferior a 1,05 m. 0,00 

 

Altura mínima de 1,05 m. 1,00 
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Tabela 69 - Avaliação do Tema Escada do Acesso Externo (ao Edifício) 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da escada Refere-se à largura mínima para 
escadas em rotas acessíveis. 

Largura inferior a 1,20 m. 0,00  

Largura igual a 1,20 m. 0,50  

Largura superior a 1,20 m. 1,00  

Tipo de piso da 
escada 

Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso 
da escada: escorregadio, rugoso 
ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, concreto 
polido, pedras em geral) ou com alto e baixo relevo 
que provoque trepidação (mosaico português, ladrilho 
hidráulico, concreto estampado, porcelanato) ou com 
faixas de grama. 

0,00 

 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, piso intertravado, 
concreto bruto, ladrilho hidráulico sem relevo). 

1,00 
 

Altura do espelho da 
escada 

Altura do degrau da escada. Altura inferior a 16 cm e superior a 18 cm. 0,00  

Altura entre 16 cm e 18 cm. 1,00  

Profundidade do 
degrau da escada 

Largura do piso da escada. Profundidade inferior a 28 cm e superior a 32 cm. 0,00  

Profundidade entre 28 cm e 32 cm. 1,00  

Existência de patamar 
quando há mudança 
de direção na escada 

Segmento da rampa sem 
inclinação destinada a descanso 
temporário entre uma direção e 
outra. 

Inexistente. 0,00 
 

Existente. 1,00  

Dimensão do patamar 
da escada 

Tamanho do segmento entre os 

lances da escada a cada 3,20 m 
de desnível e sempre que houver 
mudança de direção. 

Dimensão longitudinal mínima inferior a 1,20 m. 0,00  

Dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. 1,00 
 

Tipo do material do 
corrimão da escada 

Tipo do material utilizado para o 
dispositivo de apoio do usuário. 

Material flexível e maleável. 0,00  

Material rígido. 1,00  

Corrimão da escada Refere-se à altura do dispositivo 
usado para apoio do usuário com 
segurança na utilização da 
escada. 

Sem corrimão. 0,00  

Corrimão em apenas uma altura ou apenas em um 
dos lados da escada. 

0,50 
 

Presença do corrimão nos dois lados da escada e em 
duas alturas (H = 0,70 m e H = 0,92 m). 

1,00 
 

Tamanho do espaço 
livre entre a parede e 
o corrimão da escada 

Dimensão do espaço de 
afastamento entre a parede ou 
outro obstáculo do corrimão. 

Espaço inferior a 4 cm. 0,00  

Espaço igual a 4 cm. 0,50  

Espaço superior a 4 cm. 1,00  

Largura/diâmetro do 
corrimão da escada 

Diâmetro da seção circular ou 

elíptica do corrimão. 
Largura inferior a 3 cm ou superior a 4,5 cm. 0,00  

Largura entre 3 cm e 4,5 cm. 1,00  

Tamanho do 
prolongamento do 
corrimão da escada 

Tamanho do corrimão que se 
prolonga paralelamente ao 
patamar. 

Tamanho inferior a 30 cm. 0,00  

Tamanho igual a 30 cm. 0,50  

Tamanho superior a 30 cm. 1,00  

Altura do guarda 
corpo da escada 

Altura da barreira protetora 
vertical, maciça ou não, 
delimitando as faces laterais 
abertas da escada, servindo 
como proteção contra eventuais 
quedas de um nível para outro. 

Inexistente ou Altura inferior a 1,05 m. 0,00 
 

Altura mínima de 1,05 m. 1,00 

 

Existência de 
sinalização visual 
localizada na borda 
do piso da escada 

Existência do dispositivo aplicado 
aos pisos e espelhos em suas 
bordas laterais e/ou nas 
projeções dos corrimãos, 
contrastante com o piso 
adjacente, preferencialmente 
fotoluminescente ou 
retroiluminado. 

Inexistente. 0,00 
 

Existente. 1,00 

 

Largura da 
sinalização visual 
localizada na borda 
do piso da escada 

Largura do dispositivo aplicado 
aos pisos e espelhos em suas 
bordas laterais e/ou nas 
projeções dos corrimãos, 
contrastante com o piso 
adjacente, preferencialmente 
fotoluminescente ou 
retroiluminado. 

Largura da sinalização inferior a 7 cm de comprimento 
e largura inferior a 3 cm. 

0,00 

 

Largura da sinalização igual ou maior que a projeção 
dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm de 
comprimento e 3 cm de largura. 

1,00 
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Tabela 70 - Avaliação do Tema Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de roda executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato). 

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete). 

1,00 

 

Sinalização tátil 
(alerta/direcional) 

Dispositivo instalado no piso 
detectável pelo contraste tátil e 

pelo contraste visual, para 
indicar caminhos preferenciais 
de circulação e alertar existência 
de obstáculos, desníveis, 
rampas, escadas, equipamentos 
ou indicar mudança de direção. 

Ausência de sinalização tátil. 0,00 

 

Presença de sinalização tátil.  1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor entre 
piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Tabela 71 - Avaliação do Tema Sala 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 

espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato).  

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
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INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

plano do ambiente. Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  

Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário  

Área para que o usuário possa 
utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Tabela 72 - Avaliação do Tema Varanda 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 

tipo abrir ou pivotante. 
1,00 

 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00  

Contraste na cor da 

porta 
Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato).  

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm.  1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  
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INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 

diâmetro de 1,50 m. 
0,50 

 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Tabela 73 - Avaliação do Tema Dormitório 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALLIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo 
responsável por abrir ou fechar 

a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor. 0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do 
usuário na utilização do 
material do piso: escorregadio, 
rugoso ou trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato).  

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 

Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 

sem tratamento de desnível ideal. 
0,00 

 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  

Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando 
da janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra 
de cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de Área destinada à circulação Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  
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INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALLIAR 

circulação entre 
mobiliário 

entre os mobiliários dentro do 
ambiente. Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa 

utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Tabela 74 - Avaliação do Tema Circulação interna 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura do corredor Largura livre disponível para 
circulação dos usuários. 

Largura menor do que 0,90 m. 0,00  

Largura entre 0,90 m e 1,20 m. 0,50  

Largura acima de 1,50 m. 1,00  

Extensão do corredor Comprimento destinado aos 
corredores internos. 

Extensão superior a 4,00 m. 0,00  

Extensão igual ou inferior a 4,00 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 

na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 

geral, madeira encerada, porcelanato). 
0,00 

 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor entre 
piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Tabela 75 - Avaliação do Tema Banheiro 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 

passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 

Presença de material liso (piso cerâmico,  pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato).  

0,00 
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escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 

degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  

Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 

diâmetro de 1,50 m. 
0,50 

 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa 
utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Contraste de cor das 
louças sanitárias em 
relação ao piso e 
paredes 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente em contraste 
com as louças sanitárias. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque apenas 1 destes planos. 

0,50 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque todos os planos. 

1,00 
 

Tipo do Lavatório Tipologia do lavatório e suas 
características. 

Lavatório com coluna central. 0,00  

Lavatório do tipo suspenso ou sem coluna central. 1,00  

Altura da borda 
superior do lavatório 
em relação ao piso 

Medida da borda superior do 
lavatório até o piso. 

Altura da borda superior do lavatório inferior a 0,78 m e 
superior a 0,80 m. 

0,00 
 

Altura da borda superior do lavatório entre 0,78 m e 
0,80 m. 

1,00 
 

Altura do vão inferior 
livre abaixo do 
lavatório em relação 
ao piso 

Altura do espaço situado abaixo 
do lavatório. 

Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00  

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00 
 

Existência de barras 
de apoio no lavatório 

Existência do dispositivo 
responsável pelo apoio e 
segurança do usuário ao utilizar 
o lavatório. 

Inexistente. 0,00  

Existente. 1,00 
 

Tipo do comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a 
torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro dispositivo 
dificultador de uso. 

0,00 
 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico ou outro 
dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
 

Altura do comando da 
torneira 

Altura do comando do 
dispositivo responsável por 
ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em relação ao piso. 0,00  

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00  

Existência de Existência do dispositivo Inexistente. 0,00  
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misturador responsável por ligar o 
misturador. Existente. 1,00  

Tipo do misturador Tipo do comando do dispositivo 

responsável por ligar o 
misturador. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro dispositivo 

dificultador de uso. 
0,00 

 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico ou outro 
dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
 

Área de transferência 
da bacia sanitária 

Área destinada à transferência 
do usuário da cadeira de rodas 
até a bacia sanitária. 

Inexistente ou área inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Existente e área de 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Altura da bacia 
sanitária 

Altura referente a borda superior 
do acento sanitário até o piso. 

Altura inferior a 0,43 m e superior a 0,45 m. 0,00  

Altura entre 0,43 m a 0,45 m. 1,00  

Existência de barras 
de apoio na bacia 
sanitária 

Existência do dispositivo 
responsável pelo apoio e 
segurança do usuário ao utilizar 
a bacia sanitária. 

Inexistência de barras de apoio. 0,00  

Existente – barras de apoio lateral e ao fundo. 1,00 
 

Altura do dispositivo 
de acionamento da 
descarga 

Altura do piso até o dispositivo 
de acionamento da descarga. 

Altura superior a 1,00 m. 0,00  

Altura máxima de 1,00 m. 1,00  

Dimensão da área de 
banho 

Dimensão mínima destinada à 
área de banho. 

Dimensão inferior a 0,90 m x 0,95 m. 0,00  

Dimensão mínima de 0,90 m x 0,95 m. 1,00  

Existência de barras 
de apoio na área de 
banho 

Existência do dispositivo 
responsável pelo apoio e 
segurança do usuário ao utilizar 

a área de banho. 

Inexistência de barras de apoio. 0,00  

Existente- uma única barra de apoio: lateral ou ao 
fundo. 

0,5 
 

Existente – barras de apoio lateral e ao fundo. 1,00  

Altura dos registros 
e/ou misturadores da 
área de banho 

Altura do dispositivo responsável 
por ligar/desligar o chuveiro e/ou 
misturadores. 

Distância inferior a 0,45 m da parede lateral do boxe e 
altura inferior ou superior a 1,00 m em relação ao piso. 

0,00 
 

Distância mínima de 0,45 m da parede lateral do boxe 
e altura de 1,00 m em relação ao piso. 

1,00 
 

Tabela 76 - Avaliação do Tema Copa 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso.  1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico, pedras em 
geral, madeira encerada, porcelanato). 

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 
20mm é considerado como 
degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
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plano do ambiente. Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  

Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário  

Área para que o usuário possa 
utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Tabela 77 - Avaliação do Tema Cozinha 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas. 

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00  

Contraste na cor da 
porta 

Diferenciação da cor da porta 
em relação ao ambiente. 

Pintura sem contraste de cor.  0,00  

Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 
na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico,  pedras em 
geral , madeira encerada, porcelanato). 

0,00 
 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 20 
mm é considerado como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 

entre piso e parede 
Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  
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janela 
Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrado no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa 
utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 
segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Comprimento da pia Comprimento da área de 
trabalho da cozinha. 

Comprimento inferior a 0,80 m. 0,00  

Comprimento mínimo ou superior a 0,80 m. 1,00  

Altura da pia Medida da borda superior da pia 
até o piso. 

Altura inferior a 0,85 m e superior a 0,85 m. 0,00  

Altura de 0,85 m. 1,00  

Altura do vão inferior 
livre abaixo da pia 

Altura do espaço situado abaixo 
da pia. 

Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00  

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00  

Tipo do comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a 
torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro dispositivo 
dificultador de uso. 

0,00 
 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico ou outro 
dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
 

Altura do comando da 
torneira 

Altura do comando do 
dispositivo responsável por 
ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em relação ao piso. 0,00  

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00  

Existência de 
misturador 

Existência do dispositivo 
responsável por ligar o 
misturador. 

Inexistente. 0,00  

Existente. 1,00  

Tipo do misturador Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar o 

misturador. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro dispositivo 
dificultador de uso. 

0,00 
 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico ou outro 
dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
 

Tabela 78 - Avaliação do Tema Área de Serviço 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Largura da Porta Espaço/abertura que permite a 
passagem de pessoas entre 
espaços ou ambiente. 

Largura inferior a 0,80 m. 0,00  

Largura igual a 0,80 m. 0,50  

Largura superior a 0,80 m. 1,00  

Tipo da Porta Tipo de manobra de abertura 
das folhas. 

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada na porta do tipo correr. 

0,00 
 

Facilidade total na abertura encontrada nas portas do 
tipo abrir ou pivotante. 

1,00 
 

Tipo da Maçaneta Tipo do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Modelo bolota ou outro modelo. 0,00  

Modelo tipo alavanca. 1,00  

Altura da Maçaneta Altura do dispositivo responsável 
por abrir ou fechar a porta. 

Altura inferior a 0,80 m ou superior a 1,10 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso. 1,00  

Contraste na cor da Diferenciação da cor da porta Pintura sem contraste de cor.  0,00  
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porta em relação ao ambiente. Pintura com cores contrastantes entre a porta e o 
batente, e em relação aos demais ambientes. 

1,00 
 

Tipo de Piso Refere-se ao conforto do usuário 

na utilização do material do piso: 
escorregadio, rugoso ou 
trepidante. 

Presença de material liso (piso cerâmico,  pedras em 

geral , madeira encerada, porcelanato).  
0,00 

 

Presença de material regular, firme, antiderrapante e 
antitrepidante (piso cerâmico poroso, pedras naturais 
sem polimento, madeira não encerada cerâmico com 
textura, granilite sem polimento, carpete).  

1,00 

 

Desnível Diferença de altura entre pisos. 
Quando a altura ultrapassar 20 
mm é considerado como degrau. 

Desnível superior a 20 mm ou entre 5 mm e 20 mm 
sem tratamento de desnível ideal. 

0,00 
 

Desnível entre 5 mm e 20 mm tratados com inclinação 
máxima de 50%.  

0,50 
 

Desnível inferior a 5 mm. 1,00  

Contraste de cor 
entre piso e parede 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

1,00 
 

Altura do peitoril da 
janela 

Altura destinada às janelas. Altura inferior a 1,00 m. 0,00  

Altura mínima de 1,00 m. 1,00  

Tipo de controle de 
comando das janelas 

Tipo de manobra / 
movimentação para a abertura 
das folhas das janelas.  

Comprometimento na facilidade de abertura é 
encontrada no modelo do tipo correr (horizontal e 
vertical – guilhotina). 

0,00 
 

Facilidade total na abertura é encontrada nos modelos 
do tipo abrir ou pivotante ou basculante. 

1,00 
 

Altura do comando da 
janela 

Altura referente ao dispositivo 
responsável pela abertura da 
janela. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,20 m. 1,00  

Área para manobra de 
cadeira de rodas¹ 

Área que permite o usuário de 
cadeira de rodas executar um 
giro de 360º no ambiente. 

Área inferior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro inferior a 1,50 m. 

0,00 
 

Área mínima de 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro de 1,50 m. 

0,50 
 

Área superior a 0,80 m x 1,20 m ou um círculo com 
diâmetro superior a 1,50 m. 

1,00 
 

Faixa livre de 
circulação entre 
mobiliário 

Área destinada à circulação 
entre os mobiliários dentro do 
ambiente. 

Faixa livre de circulação inferior a 0,90 m. 0,00  

Faixa livre de circulação igual ou superior a 0,90 m. 1,00  

Área de aproximação 
e utilização do 
mobiliário 

Área para que o usuário possa 
utilizar os mobiliários da 
residência com conforto e 

segurança. 

Área de aproximação inferior a 0,80 m x 1,20 m. 0,00  

Área de aproximação de 0,80 m x 1,20 m. 0,50  

Área de aproximação superior a 0,80 m x 1,20 m. 1,00  

Contraste de cor do 
mobiliário hidráulico 
em relação ao piso e 
paredes 

Diferenciação de cores ou 
material que demarque cada 
plano do ambiente em contraste 
com as peças da área de 

serviço. 

Ausência de cor contrastante ou material que 
demarque estes planos. 

0,00 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque apenas 1 destes planos. 

0,50 
 

Presença de cor contrastante ou material que 
demarque todos os planos. 

1,00 
 

Tipo do tanque Características tipológicas do 
tanque destinado á área de 
serviço.  

Tanque do tipo com coluna central. 0,00  

Tanque do tipo suspenso sem coluna central. 1,00  

Altura da borda 
superior do tanque 
em relação ao piso 

Medida da borda superior do 
tanque até o piso. 

Altura da borda superior do lavatório inferior a 0,78 m e 
superior a 0,80 m. 

0,00 
 

Altura da borda superior do lavatório entre 0,78 m e 
0,80 m. 

1,00 
 

Altura do vão inferior 
livre abaixo do tanque 

Altura do espaço situado abaixo 
do tanque. 

Área livre inexistente ou inferior a 0,73 m. 0,00  

Área livre igual ou superior a 0,73 m. 1,00  

Tipo do comando da 
torneira 

Tipo do comando do dispositivo 
responsável por ligar/desligar a 
torneira. 

Comando do tipo giro, cruzeta ou outro dispositivo 
dificultador de uso. 

0,00 
 

Comando do tipo alavanca, sensor eletrônico ou outro 
dispositivo facilitador de uso. 

1,00 
 

Altura do comando da 
torneira 

Altura do comando do 
dispositivo responsável por 
ligar/desligar a torneira. 

Altura inferior ou superior a 1,00 m em relação ao piso. 0,00  

Altura de 1,00 m em relação ao piso. 1,00  
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Tabela 79 - Avaliação do Tema Dispositivos e Controles 

INDICADOR DEFINIÇÃO FORMA DE ANÁLISE PTOS AVALIAR 

Altura do interruptor Altura referente ao comando do 
interruptor. 

Altura inferior a 0,60 m e superior a 1,00 m. 0,00  

Altura entre 0,60 m e 1,00 m. 1,00  

Altura da tomada Altura referente ao ponto de 
tomada. 

Altura inferior a 0,40 m ou superior a 1,00 m. 0,00  

Altura ente 0,40 m e 1,00 m. 1,00  

Altura da campainha Altura referente ao comando da 
campainha. 

Altura inferior a 0,40 m ou superior a 1,00 m. 0,00  

Altura ente 0,40 m e 1,00 m. 1,00  

Altura do controle de 
interfone/telefone 

Altura referente ao comando de 
interfone e telefone. 

Altura inferior a 0,80 m e superior a 1,20 m. 0,00  

Altura entre 0,80 m e 1,20 m. 1,00  
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS 

MORADORES DO EDIFÍCIO I 

Tabela 80 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Morador 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

Morador 3 5 5 5 5 4 5 5 2 5 

Morador 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 

Morador 5 5 5 2 -- 5 5 4 4 5 

Morador 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Morador 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Tabela 81 - Normalização dos dados referente ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Morador 2 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,070 0,116 0,116 0,116 

Morador 3 0,122 0,122 0,122 0,122 0,098 0,122 0,122 0,049 0,122 

Morador 4 0,119 0,119 0,071 0,095 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Morador 5 0,143 0,143 0,057 -- 0,143 0,143 0,114 0,114 0,143 

Morador 6 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Morador 7 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Média 0,120 0,120 0,101 0,104 0,116 0,113 0,116 0,105 0,120 

Desvio 
Padrão 

0,011 0,011 0,025 0,014 0,014 0,022 0,004 0,025 0,011 

Ranking 7 7 1 2 6 4 5 3 7 

Tabela 82 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Morador 2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

Morador 3 5 5 5 1 5 5 5 1 2 

Morador 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 

Morador 5 5 5 1 -- 5 5 4 -- 4 

Morador 6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Morador 7 5 5 3 4 5 5 5 -- 5 

Tabela 83 - Normalização dos dados referente ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 0,093 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,093 

Morador 2 0,095 0,119 0,119 0,119 0,095 0,119 0,119 0,119 0,095 

Morador 3 0,147 0,147 0,147 0,029 0,147 0,147 0,147 0,029 0,059 

Morador 4 0,119 0,119 0,071 0,095 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Morador 5 0,172 0,172 0,034 -- 0,172 0,172 0,138 -- 0,138 

Morador 6 0,116 0,116 0,116 0,093 0,116 0,116 0,093 0,116 0,116 

Morador 7 0,135 0,135 0,081 0,108 0,135 0,135 0,135 -- 0,135 

Média 0,125 0,132 0,098 0,094 0,129 0,132 0,124 0,100 0,108 

Desvio 
Padrão 

0,033 0,021 0,038 0,033 0,025 0,021 0,018 0,039 0,028 

Ranking 6 8 2 1 7 8 5 3 4 

Tabela 84 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5  CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 

Morador 2 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 

Morador 3 2 2 2 1 4 5 4 4 1 -- 

Morador 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

Morador 5 5 4 1 -- 4 4 4 4 -- 1 

Morador 6 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 

Morador 7 5 5 5 4 4 3 4 5 -- 5 

Tabela 85 - Normalização dos dados referente ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5  CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 0,095 0,119 0,119 0,119 0,095 0,119 0,048 0,095 0,095 0,095 

Morador 2 0,095 0,119 0,119 0,119 0,095 0,119 0,048 0,095 0,095 0,095 

Morador 3 0,080 0,080 0,080 0,040 0,160 0,200 0,160 0,160 0,040 -- 

Morador 4 0,106 0,106 0,106 0,085 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,064 

Morador 5 0,185 0,148 0,037 -- 0,148 0,148 0,148 0,148 -- 0,037 

Morador 6 0,106 0,106 0,064 0,085 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

Morador 7 0,125 0,125 0,125 0,100 0,100 0,075 0,100 0,125 -- 0,125 

Média 0,113 0,115 0,093 0,091 0,116 0,125 0,102 0,119 0,089 0,087 

Desvio 
Padrão 

0,035 0,021 0,033 0,029 0,027 0,040 0,044 0,026 0,028 0,032 

Ranking 6 7 4 3 8 10 5 9 2 1 
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Tabela 86 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5  BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 4 4 4 2 5 5 -- -- 4 4 -- 4 

Morador 2 4 4 4 2 5 5 -- -- 4 4 5 4 

Morador 3 2 2 2 1 2 1 --  -- 2 1 4 1 

Morador 4 3 5 2 4 4 3 5 5 5 5 5 2 

Morador 5 5 5 5 2 4 4 -- -- 4 -- 4 5 

Morador 6 5 5 5 5 5 5 -- -- 5 5 5 4 

Morador 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabela 87 - Normalização dos dados referente ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 0,111 0,111 0,111 0,056 0,139 0,139 -- -- 0,111 0,111 -- 0,111 

Morador 2 0,098 0,098 0,098 0,049 0,122 0,122 -- -- 0,098 0,098 0,122 0,098 

Morador 3 0,111 0,111 0,111 0,056 0,111 0,056 -- -- 0,111 0,056 0,222 0,056 

Morador 4 0,063 0,104 0,042 0,083 0,083 0,063 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,042 

Morador 5 0,132 0,132 0,132 0,053 0,105 0,105 -- -- 0,105 -- 0,105 0,132 

Morador 6 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 -- -- 0,102 0,102 0,102 0,082 

Morador 7 0,085 0,085 0,085 0,068 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 

Média 0,100 0,106 0,097 0,067 0,107 0,096 0,094 0,094 0,102 0,093 0,123 0,086 

Desvio 
Padrão 

0,022 0,014 0,028 0,020 0,020 0,030 0,014 0,014 0,009 0,022 0,050 0,031 

Ranking 8 10 7 1 11 6 4 4 9 3 12 2 

Tabela 88 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

Morador 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

Morador 3 5 4 5 1 4 5 2 2 1 

Morador 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Morador 5 5 5 -- -- 5 5 5 -- 1 

Morador 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Morador 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Tabela 89 - Normalização dos dados referente ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
 

Morador 1 0,119 0,119 0,119 0,095 0,119 0,119 0,095 0,095 0,119 

Morador 2 0,119 0,119 0,119 0,095 0,119 0,119 0,095 0,095 0,119 

Morador 3 0,172 0,138 0,172 0,034 0,138 0,172 0,069 0,069 0,034 

Morador 4 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Morador 5 0,192 0,192 -- -- 0,192 0,192 0,192 -- 0,038 

Morador 6 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 
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AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

Morador 7 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Média 0,134 0,130 0,125 0,086 0,130 0,134 0,113 0,100 0,093 

Desvio 
Padrão 

0,033 0,029 0,024 0,026 0,029 0,033 0,038 0,017 0,039 

Ranking 8 6 5 1 6 8 4 3 2 
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APÊNDICE E – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS 

MORADORES DO EDIFÍCIO II 

Tabela 90 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Morador 2 4 4 3 -- 4 4 4 4 3 

Morador 3 5 4 5 5 3 4 2 4 4 

Morador 4 5 3 5 4 2 4 4 5 3 

Morador 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

Morador 6 4 4 4 4 5 2 4 4 4 

Morador 7 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

Tabela 91 - Normalização dos dados referente ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,091 

Morador 2 0,133 0,133 0,100 -- 0,133 0,133 0,133 0,133 0,100 

Morador 3 0,139 0,111 0,139 0,139 0,083 0,111 0,056 0,111 0,111 

Morador 4 0,143 0,086 0,143 0,114 0,057 0,114 0,114 0,143 0,086 

Morador 5 0,122 0,122 0,122 0,098 0,098 0,098 0,098 0,122 0,122 

Morador 6 0,114 0,114 0,114 0,114 0,143 0,057 0,114 0,114 0,114 

Morador 7 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,098 0,098 0,073 

Média 0,127 0,115 0,122 0,117 0,107 0,107 0,104 0,119 0,100 

Desvio 
Padrão 

0,012 0,015 0,015 0,013 0,030 0,025 0,024 0,015 0,017 

Ranking 9 5 8 6 4 3 2 7 1 

Tabela 92 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 5 5 5 -- 4 4 4 5 5 

Morador 2 5 4 3 -- 4 4 4 -- 5 

Morador 3 5 5 5 5 4 4 2 4 5 

Morador 4 3 3 3 4 3 4 5 -- 2 

Morador 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

Morador 6 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

Morador 7 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
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Tabela 93 - Normalização dos dados referente ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 0,135 0,135 0,135 -- 0,108 0,108 0,108 0,135 0,135 

Morador 2 0,172 0,138 0,103 -- 0,138 0,138 0,138 -- 0,172 

Morador 3 0,128 0,128 0,128 0,128 0,103 0,103 0,051 0,103 0,128 

Morador 4 0,111 0,111 0,111 0,148 0,111 0,148 0,185 -- 0,074 

Morador 5 0,061 0,091 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Morador 6 0,122 0,122 0,098 0,098 0,098 0,098 0,122 0,122 0,122 

Morador 7 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,098 0,098 0,073 

Média 0,122 0,121 0,117 0,123 0,114 0,120 0,118 0,116 0,118 

Desvio 
Padrão 

0,018 0,016 0,013 0,018 0,014 0,019 0,041 0,015 0,035 

Ranking 8 7 3 9 1 6 4 2 5 

Tabela 94 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

Morador 2 5 4 2 -- 4 4 2 4 4 -- 

Morador 3 4 3 4 4 1 1 2 3 5 1 

Morador 4 3 3 3 4 3 2 4 4 -- -- 

Morador 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

Morador 6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

Morador 7 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 

Tabela 95 - Normalização dos dados referente ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 0,109 0,109 0,109 0,087 0,087 0,087 0,087 0,109 0,109 0,109 

Morador 2 0,172 0,138 0,069 -- 0,138 0,138 0,069 0,138 0,138 -- 

Morador 3 0,143 0,107 0,143 0,143 0,036 0,036 0,071 0,107 0,179 0,036 

Morador 4 0,115 0,115 0,115 0,154 0,115 0,077 0,154 0,154 -- -- 

Morador 5 0,128 0,103 0,077 0,103 0,103 0,077 0,103 0,103 0,103 0,103 

Morador 6 0,095 0,095 0,095 0,095 0,119 0,119 0,095 0,095 0,095 0,095 

Morador 7 0,139 0,139 0,083 0,083 0,111 0,083 0,083 0,111 0,083 0,083 

Média 0,129 0,115 0,099 0,094 0,101 0,088 0,095 0,117 0,118 0,085 

Desvio 
Padrão 

0,026 0,017 0,026 0,030 0,033 0,033 0,029 0,021 0,035 0,029 

Ranking 10 7 5 3 6 2 4 8 9 1 

Tabela 96 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5  BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

I

F
ÍC

I

O
 I

I Morador 1 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

Morador 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
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BH1 BH2 BH3 BH4 BH5  BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

Morador 3 3 3 4 3 4 3 4 5 2 2 5 4 

Morador 4 3 4 5 4 3 4 -- -- 4 2 4 3 

Morador 5 4 4 4 3 4 4 -- -- 4 5 5 4 

Morador 6 5 5 2 4 4 3 -- -- 4 4 5 5 

Morador 7 5 5 5 4 5 5 -- -- 4 4 4 3 

Tabela 97 - Normalização dos dados referente ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 0,094 0,094 0,094 0,094 0,075 0,075 0,094 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

Morador 2 0,075 0,075 0,094 0,075 0,075 0,075 0,094 0,094 0,075 0,075 0,094 0,094 

Morador 3 0,071 0,071 0,095 0,071 0,095 0,071 0,095 0,119 0,048 0,048 0,119 0,095 

Morador 4 0,083 0,111 0,139 0,111 0,083 0,111 -- -- 0,111 0,056 0,111 0,083 

Morador 5 0,098 0,098 0,098 0,073 0,098 0,098 -- -- 0,098 0,122 0,122 0,098 

Morador 6 0,122 0,122 0,049 0,098 0,098 0,073 -- -- 0,098 0,098 0,122 0,122 

Morador 7 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 -- -- 0,091 0,091 0,091 0,068 

Média 0,094 0,098 0,098 0,088 0,091 0,088 0,095 0,096 0,085 0,081 0,105 0,091 

Desvio 
Padrão 

0,019 0,019 0,027 0,015 0,014 0,019 0,001 0,022 0,021 0,025 0,018 0,018 

Ranking 7 11 10 3 6 4 8 9 2 1 12 5 

Tabela 98 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 5 5 5 4 4 4 4 4 2 

Morador 2 4 4 4 4 4 4 4 -- 2 

Morador 3 4 4 4 3 4 4 3 5 1 

Morador 4 3 3 5 4 5 4 4 4 2 

Morador 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Morador 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Morador 7 3 4 3 3 5 5 4 4 3 

Tabela 99 - Normalização dos dados referente ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
I 

Morador 1 0,135 0,135 0,135 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,054 

Morador 2 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 -- 0,067 

Morador 3 0,125 0,125 0,125 0,094 0,125 0,125 0,094 0,156 0,031 

Morador 4 0,088 0,088 0,147 0,118 0,147 0,118 0,118 0,118 0,059 

Morador 5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

Morador 6 0,128 0,128 0,128 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Morador 7 0,088 0,118 0,088 0,088 0,147 0,147 0,118 0,118 0,088 

Média 0,116 0,120 0,126 0,107 0,125 0,121 0,112 0,119 0,073 

Desvio 
Padrão 

0,020 0,016 0,020 0,016 0,018 0,016 0,013 0,019 0,029 
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AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

Ranking 4 6 9 2 8 7 3 5 1 
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APÊNDICE F – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS 

MORADORES DO EDIFÍCIO III 

Tabela 100 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Morador 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

Morador 3 4 4 5 -- 4 4 4 5 4 

Morador 4 5 5 5 2 5 5 4 5 4 

Morador 5 5 4 5 -- 5 4 4 5 4 

Morador 6 4 5 3 4 -- 4 4 4 4 

Morador 7 5 4 4 3 5 5 5 4 4 

Morador 8 5 5 4 1 5 5 5 5 5 

Tabela 101 - Normalização dos dados referente ao ambiente Sala 

 
SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Morador 2 0,105 0,105 0,105 0,105 0,132 0,132 0,105 0,105 0,105 

Morador 3 0,118 0,118 0,147 -- 0,118 0,118 0,118 0,147 0,118 

Morador 4 0,125 0,125 0,125 0,050 0,125 0,125 0,100 0,125 0,100 

Morador 5 0,139 0,111 0,139 -- 0,139 0,111 0,111 0,139 0,111 

Morador 6 0,125 0,156 0,094 0,125 -- 0,125 0,125 0,125 0,125 

Morador 7 0,128 0,103 0,103 0,077 0,128 0,128 0,128 0,103 0,103 

Morador 8 0,125 0,125 0,100 0,025 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Média 0,122 0,120 0,116 0,079 0,126 0,122 0,116 0,123 0,113 

Desvio 
Padrão 

0,010 0,017 0,019 0,037 0,008 0,007 0,010 0,015 0,010 

Ranking 7 5 4 1 9 6 3 8 2 

Tabela 102 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 Morador 1 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

Morador 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

Morador 3 5 5 4 -- 4 4 4 4 4 

Morador 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 

Morador 5 5 4 4 -- 4 4 4 4 4 



INSTRUMENTO PARA AVALIAR A ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA HABITAÇÃO DESTINADA A MORADORES IDOSOS | 181 

 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Morador 6 5 5 5 -- 4 4 4 4 4 

Morador 7 3 4 4 3 5 5 5 4 4 

Morador 8 5 5 5 1 5 5 5 5 5 

Tabela 103 - Normalização dos dados referente ao ambiente Dormitório 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 0,122 0,098 0,098 0,098 0,122 0,122 0,122 0,122 0,098 

Morador 2 0,105 0,105 0,105 0,105 0,132 0,132 0,105 0,105 0,105 

Morador 3 0,147 0,147 0,118 -- 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

Morador 4 0,122 0,122 0,122 0,024 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Morador 5 0,152 0,121 0,121 -- 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Morador 6 0,143 0,143 0,143 -- 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Morador 7 0,081 0,108 0,108 0,081 0,135 0,135 0,135 0,108 0,108 

Morador 8 0,122 0,122 0,122 0,024 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

Média 0,124 0,121 0,117 0,067 0,123 0,123 0,120 0,117 0,113 

Desvio 
Padrão 

0,039 0,017 0,014 0,039 0,007 0,007 0,008 0,007 0,009 

Ranking 9 6 4 1 7 7 5 3 2 

Tabela 104 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5  CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 5 4 4 4 3 5 3 5 5 -- 

Morador 2 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

Morador 3 5 5 4 1 5 4 5 5 5 -- 

Morador 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 -- 

Morador 5 4 4 4 -- 4 4 4 4 4 -- 

Morador 6 5 5 4 4 4 4 5 -- -- 2 

Morador 7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Morador 8 5 5 5 5 5 4 5 5 5 -- 

Tabela 105 - Normalização dos dados referente ao ambiente Cozinha 

 
CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 0,132 0,105 0,105 0,105 0,079 0,132 0,079 0,132 0,132 -- 

Morador 2 0,071 0,095 0,095 0,095 0,119 0,119 0,119 0,095 0,095 0,095 

Morador 3 0,128 0,128 0,103 0,026 0,128 0,103 0,128 0,128 0,128 -- 

Morador 4 0,119 0,119 0,119 0,048 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 -- 

Morador 5 0,125 0,125 0,125 -- 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 -- 

Morador 6 0,152 0,152 0,121 0,121 0,121 0,121 0,152 -- -- 0,061 

Morador 7 0,103 0,103 0,103 0,077 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 

Morador 8 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 -- 

Média 0,118 0,118 0,111 0,084 0,113 0,114 0,117 0,116 0,116 0,086 
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CZ1 CZ2 CZ3 CZ4 CZ5 CZ6 CZ7 CZ8 CZ9 CZ10 

Desvio 
Padrão 

0,024 0,018 0,011 0,036 0,016 0,014 0,021 0,014 0,014 0,022 

Ranking 10 9 3 1 4 5 8 6 6 2 

Tabela 106 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 

Morador 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

Morador 3 5 5 5 -- 4 2 -- -- 5 5 -- 4 

Morador 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 3 

Morador 5 4 4 4 4 2 2 -- -- 4 4 4 4 

Morador 6 5 2 4 -- 5 -- 5 5 4 4 1 1 

Morador 7 4 5 4 3 4 3 -- -- 4 4 -- 4 

Morador 8 3 5 5 3 3 1 -- -- 5 5 5 4 

Tabela 107 - Normalização dos dados referente ao ambiente Banheiro 

 
BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 BH8 BH9 BH10 BH11 BH12 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 0,098 0,098 0,078 0,078 0,078 0,059 0,078 0,098 0,078 0,098 0,078 0,078 

Morador 2 0,068 0,068 0,091 0,091 0,091 0,068 0,091 0,091 0,091 0,091 0,068 0,091 

Morador 3 0,143 0,143 0,143 -- 0,114 0,057 -- -- 0,143 0,143 -- 0,114 

Morador 4 0,098 0,098 0,098 0,098 0,059 0,059 0,078 0,078 0,078 0,098 0,098 0,059 

Morador 5 0,111 0,111 0,111 0,111 0,056 0,056 -- -- 0,111 0,111 0,111 0,111 

Morador 6 0,139 0,056 0,111 -- 0,139 -- 0,139 0,139 0,111 0,111 0,028 0,028 

Morador 7 0,114 0,143 0,114 0,086 0,114 0,086 -- -- 0,114 0,114 -- 0,114 

Morador 8 0,077 0,128 0,128 0,077 0,077 0,026 -- -- 0,128 0,128 0,128 0,103 

Média 0,106 0,106 0,109 0,090 0,091 0,059 0,097 0,102 0,107 0,112 0,085 0,087 

Desvio 
Padrão 

0,027 0,032 0,020 0,013 0,029 0,018 0,029 0,026 0,023 0,017 0,036 0,031 

Ranking 9 8 11 4 5 1 6 7 10 12 2 3 

Tabela 108 - Avaliação do nível de satisfação dos moradores em relação ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Morador 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 

Morador 3 4 4 4 -- 4 5 5 4 3 

Morador 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 

Morador 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Morador 6 4 4 4 -- 5 5 4 -- 1 

Morador 7 4 4 4 3 4 5 4 3 3 

Morador 8 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
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Tabela 109 - Normalização dos dados referente ao ambiente Área de Serviço 

 
AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

E
D

IF
ÍC

IO
 I
II
 

Morador 1 0,114 0,114 0,114 0,091 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

Morador 2 0,086 0,086 0,114 0,114 0,143 0,143 0,114 0,114 0,086 

Morador 3 0,121 0,121 0,121 -- 0,121 0,152 0,152 0,121 0,091 

Morador 4 0,122 0,122 0,122 0,098 0,122 0,122 0,122 0,122 0,049 

Morador 5 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,086 

Morador 6 0,148 0,148 0,148 -- 0,185 0,185 0,148 -- 0,037 

Morador 7 0,118 0,118 0,118 0,088 0,118 0,147 0,118 0,088 0,088 

Morador 8 0,119 0,119 0,119 0,048 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Média 0,118 0,118 0,121 0,092 0,129 0,137 0,125 0,113 0,084 

Desvio 
Padrão 

0,017 0,017 0,011 0,025 0,024 0,025 0,016 0,012 0,028 

Ranking 4 4 6 2 8 9 7 3 1 
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APÊNDICE G – PLANILHAS DE VISTORIA TÉCNICA DO EDIFÍCIO I 

Tabela 110 - Avaliação do Tema Passeio Público 

Tema Indicador 
 

Peso Avaliação 

Passeio 
Público 

P -0,035  

Largura efetiva PP1 0,250 1,000 

Tipo de piso PP2 0,100 0,000 

Estado de conservação da superfície do piso PP3 0,070 1,000 

Inclinação longitudinal PP4 0,200 0,000 

Inclinação transversal PP5 0,180 0,000 

Desnível PP6 0,180 0,000 

Altura Livre PP7 0,020 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  =  0,012 

 ACESS_HAB PPMÁX  =  0,035 

Tabela 111 - Avaliação do Tema Acesso ao Lote 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso ao 
Lote 

P – 0,060 

Tipo de piso AL2 0,040 0,000 

Desnível AL3 0,060 0,500 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,018 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 

Tabela 112 - Avaliação do Tema Acesso Externo (ao Edifício)  

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso 
Externo (ao 
edifício) 

P – 0,060 

Largura da porta AE1 0,130 1,000 

Tipo da porta AE2 0,100 1,000 

Tipo da maçaneta AE3 0,100 0,000 

Altura da maçaneta AE4 0,100 1,000 

Contraste na cor da porta AE5 0,090 1,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) AE6 0,100 0,000 

Largura da faixa livre AE7 0,125 1,000 

Tipo de Piso AE8 0,125 0,000 

Desnível AE9 0,130 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,048 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 
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Tabela 113 - Avaliação do Tema Escada do Acesso Externo (ao Edifício)  

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Escada do 
Acesso 
Externo (ao 
edifício) 

P – 0,060 

Largura da escada EA1 0,150 1,000 N/E 

Tipo de piso da escada EA2 0,080 0,000 N/E 

Altura do espelho da escada EA3 0,120 1,000 N/E 

Profundidade do degrau da escada EA4 0,120 1,000 N/E 

Existência de patamar quando há mudança 
de direção na escada 

EA5 0,100 1,000 
N/E 

Dimensão do patamar da escada EA6 0,090 1,000 N/E 

Tipo do material do corrimão da escada EA7 0,020 1,000 1,000 

Corrimão da escada EA8 0,070 0,500 0,500 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o 
corrimão da escada 

EA9 0,020 1,000 1,000 

Largura/diâmetro do corrimão da escada EA10 0,060 1,000 1,000 

Tamanho do prolongamento do corrimão da 
escada 

EA11 0,020 0,000 0,000 

Altura  do guarda corpo da escada EA12 0,070 0,000 0,000 

Existência de sinalização visual localizada 
na borda do piso da escada 

EA13 0,040 1,000 
N/E 

Largura da sinalização visual localizada na 
borda do piso da escada 

EA14 0,040 1,000 
N/E 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,050 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 

Tabela 114 - Avaliação do Tema Circulação na área do elevador  (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Circulação 
na área do 
elevador (no 
hall do térreo 
e no hall do 
apartamento) 

P – 0,035 

Área para manobra de cadeira de rodas CH1 0,300 1,000 0,000 

Tipo de piso CH2 0,200 0,000 0,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) CH3 0,100 0,000 0,000 

Desnível CH4 0,300 1,000 0,500 

Contraste de cor entre piso e parede CH5 0,100 1,000 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,017 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,035 

Tabela 115 - Avaliação do Tema Sala 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Sala 

P – 0,090 

Largura da porta SL1 0,115 0,000 

Tipo da porta SL2 0,090 1,000 

Tipo da maçaneta SL3 0,075 1,000 

Altura da maçaneta SL4 0,070 1,000 

Contraste na cor da porta SL5 0,060 1,000 

Tipo de piso SL6 0,105 0,000 

Desnível SL7 0,115 1,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 

Contraste de cor entre piso e parede SL8 0,060 1,000 

Área para manobra de cadeira de rodas SL12 0,110 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário SL13 0,100 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário SL14 0,100 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,042 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 116 - Avaliação do Tema Varanda 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Varanda 

P – 0,060 

Largura da porta VR1 0,135 1,000 

Tipo da porta VR2 0,090 0,000 

Tipo da maçaneta VR3 0,075 0,000 

Altura da maçaneta VR4 0,070 1,000 

Contraste na cor da porta VR5 0,065 1,000 

Tipo de piso VR6 0,120 0,000 

Desnível VR7 0,135 0,000 

Contraste de cor entre piso e parede VR8 0,070 1,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  VR9 0,130 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário VR10 0,110 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,020 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 

Tabela 117 - Avaliação do Tema Dormitório 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Dormitório 

P – 0,120 

Largura da porta D1 0,100 0,000 0,000 

Tipo da porta D2 0,055 1,000 1,000 

Tipo da maçaneta D3 0,050 1,000 1,000 

Altura da maçaneta D4 0,040 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta D5 0,035 1,000 1,000 

Tipo de piso D6 0,080 0,000 0,000 

Desnível D7 0,100 1,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede D8 0,035 0,000 0,000 

Altura do peitoril da janela D9 0,100 0,000 0,000 

Tipo de controle de comando das janelas D10 0,085 0,000 0,000 

Altura do comando da janela D11 0,085 0,000 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  D12 0,095 0,500 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário D13 0,070 0,000 0,000 

Área de aproximação e utilização do 
mobiliário 

D14 0,070 0,000 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,036 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 
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Tabela 118 - Avaliação do Tema Circulação Interna 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Circulação 
Interna 

P - 0,090 

Largura do corredor CI1 0,210 0,000 

Extensão do corredor CI2 0,100 1,000 

Área para manobra de cadeira de rodas CI3 0,210 0,000 

Tipo de piso CI4 0,190 0,000 

Desnível CI5 0,210 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CI6 0,080 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,028 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 119 - Avaliação do Tema Banheiro 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Banheiro 

P – 0,120 

Largura da porta BH1 0,085 0,000 0,000 

Tipo da porta BH2 0,030 1,000 1,000 

Tipo da maçaneta BH3 0,020 1,000 1,000 

Altura da maçaneta BH4 0,020 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta BH5 0,014 1,000 1,000 

Tipo de piso BH6 0,060 0,000 0,000 

Desnível BH7 0,085 1,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede BH8 0,014 1,000 1,000 

Altura do peitoril da janela BH9 0,020 1,000 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas BH10 0,020 1,000 1,000 

Altura do comando da janela BH11 0,020 1,000 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  BH12 0,075 0,000 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário BH13 0,050 0,000 0,000 

Área de aproximação e utilização do 
mobiliário 

BH14 0,050 0,000 0,000 

Contraste de cor das louças sanitárias em 
relação ao piso e paredes 

BH15 0,014 0,500 0,500 

Tipo do lavatório BH16 0,030 1,000 0,000 

Altura da borda superior do lavatório em 
relação ao piso 

BH17 0,030 0,000 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo do 
lavatório em relação ao piso 

BH18 0,030 0,000 0,000 

Existência de barras de apoio no lavatório BH19 0,025 0,000 0,000 

Tipo do comando da torneira BH20 0,020 0,000 0,000 

Altura do comando da torneira BH21 0,017 0,000 0,000 

Existência de misturador BH22 0,020 0,000 0,000 

Área de transferência da bacia sanitária BH24 0,075 0,000 0,000 

Altura da bacia sanitária BH25 0,017 0,000 0,000 

Existência de barras de apoio na bacia 
sanitária 

BH26 0,025 0,000 0,000 

Altura do dispositivo de acionamento da 
descarga 

BH27 0,017 1,000 0,000 

Dimensão da área de banho BH28 0,075 0,000 0,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Existência de barras de apoio na área de 
banho 

BH29 0,025 0,500 0,000 

Altura dos registros e/ou misturadores da 
área de banho 

BH30 0,017 0,000 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,032 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 120 - Avaliação do Tema Cozinha 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Cozinha 

P – 0,120 

Largura da porta CZ1 0,140 0,000 

Tipo da porta CZ2 0,050 1,000 

Tipo da maçaneta CZ3 0,0225 1,000 

Altura da maçaneta CZ4 0,0225 1,000 

Contraste na cor da porta CZ5 0,010 1,000 

Tipo de piso CZ6 0,100 0,000 

Desnível CZ7 0,140 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CZ8 0,010 1,000 

Altura do peitoril da janela CZ9 0,0225 0,000 

Tipo de controle de comando das janelas CZ10 0,0225 0,000 

Altura do comando da janela CZ11 0,0225 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  CZ12 0,120 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CZ13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CZ14 0,070 0,000 

Comprimento da pia CZ15 0,010 1,000 

Altura da pia CZ16 0,050 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo da pia CZ17 0,050 0,000 

Tipo do comando da torneira CZ18 0,0225 0,000 

Altura do comando da torneira CZ19 0,0225 1,000 

Existência de misturador CZ20 0,0225 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,035 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 121 - Avaliação do Tema Área de Serviço 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Área de 
Serviço 

P – 0,090 

Largura da porta AS1 0,100 0,500 

Tipo da porta AS2 0,040 1,000 

Tipo da maçaneta AS3 0,035 1,000 

Altura da maçaneta AS4 0,025 1,000 

Contraste na cor da porta AS5 0,020 1,000 

Tipo de piso AS6 0,060 0,000 

Desnível AS7 0,100 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede AS8 0,020 1,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 

Altura do peitoril da janela AS9 0,100 0,000 

Tipo de controle de comando das janelas AS10 0,075 0,000 

Altura do comando da janela AS11 0,075 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  AS12 0,090 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário AS13 0,050 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário AS14 0,050 0,500 

Contraste de cor do mobiliário hidráulico em relação ao 
piso e paredes 

AS15 0,015 1,000 

Tipo do tanque AS16 0,040 0,000 

Altura da borda superior do tanque em relação ao piso AS17 0,040 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo do tanque AS18 0,020 0,000 

Tipo do comando da torneira AS19 0,025 0,000 

Altura do comando da torneira AS20 0,020 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,030 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 122 - Avaliação do Tema Dispositivos e Controles 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Dispositivos 
e Controles 

P – 0,060 

Altura do interruptor DC1 0,300 0,000 

Altura da tomada DC2 0,300 0,000 

Altura da campainha DC3 0,100 0,000 

Altura do controle de interfone/telefone DC4 0,300 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,000 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 
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APÊNDICE H – PLANILHAS DE VISTORIA TÉCNICA DO EDIFÍCIO II 

Tabela 123 - Avaliação do Tema Passeio Público 

Tema Indicador 
 

Peso Avaliação 

Passeio 
Público 

P – 0,020 

Largura efetiva PP1 0,250 1,000 

Tipo de piso PP2 0,100 0,000 

Estado de conservação da superfície do piso PP3 0,070 0,500 

Inclinação longitudinal PP4 0,200 0,500 

Inclinação transversal PP5 0,180 0,000 

Desnível PP6 0,180 0,500 

Altura Livre PP7 0,020 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,010 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,020 

Tabela 124 - Avaliação do Tema Acesso ao Lote 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso ao 
Lote 

P – 0,060 

Largura do portão AL1 0,400 1,000 

Tipo de piso AL2 0,200 0,000 

Desnível AL3 0,400 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,024 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 

Tabela 125 - Avaliação do Tema Acesso Externo (ao Edifício)  

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso 
Externo (ao 
edifício) 

P – 0,060 

Largura da porta AE1 0,130 1,000 

Tipo da porta AE2 0,100 1,000 

Tipo da maçaneta AE3 0,100 0,000 

Altura da maçaneta AE4 0,100 1,000 

Contraste na cor da porta AE5 0,090 0,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) AE6 0,100 0,000 

Largura da faixa livre AE7 0,125 0,500 

Tipo de Piso AE8 0,125  0,000 

Desnível AE9 0,130 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,031 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 
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Tabela 126 - Avaliação do Tema Rampa do Acesso Externo (ao Edifício) 

Tema Indicador  Peso  Avaliação 

Rampa do 
Acesso (ao 
Edifício) 

P – 0,060 

Largura da rampa RA1 0,240 1,000 

Tipo de piso da rampa RA2 0,140 0,000 

Inclinação da rampa RA3 0,200 0,000 

Existência de patamar na rampa quando há mudança 
de direção 

RA4 0,160 0,000 

Corrimão na rampa RA6 0,130 0,000 

Altura do guarda corpo da rampa RA11 0,130 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,014 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 

Tabela 127 - Avaliação do Tema Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Circulação 
na área do 
elevador (no 
hall do térreo 
e no hall do 
apartamento) 
P – 0,020 

Área para manobra de cadeira de rodas CH1 0,300 1,000 1,000 

Tipo de piso CH2 0,200 0,000 0,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) CH3 0,100 0,000 0,000 

Desnível CH4 0,300 0,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CH5 0,100 1,000 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,011 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,020 

Tabela 128 - Avaliação do Tema Sala 

Tema Indicador  Peso  Avaliação  

Sala 

P – 0,090 

Largura da porta SL1 0,100 0,000 

Tipo da porta SL2 0,055 1,000 

Tipo da maçaneta SL3 0,050 1,000 

Altura da maçaneta SL4 0,040 1,000 

Contraste na cor da porta SL5 0,035 1,000 

Tipo de piso SL6 0,080 0,000 

Desnível SL7 0,100 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede SL8 0,035 1,000 

Altura do peitoril da janela SL9 0,100 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas SL10 0,085 0,000 

Altura do comando da janela SL11 0,085 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  SL12 0,095 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário SL13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário SL14 0,070 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,037 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 
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Tabela 129 - Avaliação do Tema Dormitório 

Tema Indicador  Peso  Avaliação 1 Avaliação 2 

Dormitório 

P – 0,120 

Largura da porta D1 0,100 0,000 0,000 

Tipo da porta D2 0,055 1,000 1,000 

Tipo da maçaneta D3 0,050 1,000 1,000 

Altura da maçaneta D4 0,040 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta D5 0,035 1,000 1,000 

Tipo de piso D6 0,080 0,000 0,000 

Desnível D7 0,100 1,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede D8 0,035 1,000 1,000 

Altura do peitoril da janela D9 0,100 1,000 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas D10 0,085 0,000 0,000 

Altura do comando da janela D11 0,085 0,000 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  D12 0,095 0,500 0,500 

Faixa livre de circulação entre mobiliário D13 0,070 0,000 0,000 

Área de aproximação e utilização do 
mobiliário 

D14 0,070 0,000 0,500 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,058 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 130 - Avaliação do Tema Circulação Interna 

Tema Indicador  Peso  Avaliação  

Circulação 
Interna 

P - 0,090 

Largura do corredor CI1 0,210 0,500 

Extensão do corredor CI2 0,100 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas CI3 0,210 0,500 

Tipo de piso CI4 0,190 0,000 

Desnível CI5 0,210 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CI6 0,080 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,045 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 131 - Avaliação do Tema Banheiro 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Banheiro 

P – 0,120 

Largura da porta BH1 0,085 0,000 0,000 

Tipo da porta BH2 0,030 1,000 1,000 

Tipo da maçaneta BH3 0,020 1,000 1,000 

Altura da maçaneta BH4 0,020 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta BH5 0,014 1,000 1,000 

Tipo de piso BH6 0,060 0,000 0,000 

Desnível BH7 0,085 0,000 0,500 

Contraste de cor entre piso e parede BH8 0,014 0,000 1,000 

Altura do peitoril da janela BH9 0,020 0,000 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas BH10 0,020 1,000 0,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Altura do comando da janela BH11 0,020 0,000 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  BH12 0,075 0,000 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário BH13 0,050 0,000 0,000 

Área de aproximação e utilização do 
mobiliário 

BH14 0,050 0,000 0,000 

Contraste de cor das louças sanitárias em 
relação ao piso e paredes 

BH15 0,014 0,500 1,000 

Tipo do lavatório BH16 0,030 1,000 1,000 

Altura da borda superior do lavatório em 
relação ao piso 

BH17 0,030 0,000 1,000 

Altura do vão inferior livre abaixo do 
lavatório em relação ao piso 

BH18 0,030 0,000 0,000 

Existência de barras de apoio no lavatório BH19 0,025 0,000 0,000 

Tipo do comando da torneira BH20 0,020 0,000 0,000 

Altura do comando da torneira BH21 0,017 0,000 0,000 

Existência de misturador BH22 0,020 0,000 0,000 

Área de transferência da bacia sanitária BH24 0,075 0,000 0,000 

Altura da bacia sanitária BH25 0,017 0,000 0,000 

Existência de barras de apoio na bacia 
sanitária 

BH26 0,025 0,000 0,000 

Altura do dispositivo de acionamento da 
descarga 

BH27 0,017 1,000 0,000 

Dimensão da área de banho BH28 0,075 0,000 1,000 

Existência de barras de apoio na área de 
banho 

BH29 0,025 0,500 0,000 

Altura dos registros e/ou misturadores da 
área de banho 

BH30 0,017 0,000 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,029 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 132 - Avaliação do Tema Copa 

Tema Indicador  Peso  Avaliação  

Copa 

P – 0,090 

Largura da porta CP1 0,100 0,000 

Tipo da porta CP2 0,055 1,000 

Tipo da maçaneta CP3 0,050 1,000 

Altura da maçaneta CP4 0,040 1,000 

Contraste na cor da porta CP5 0,035 1,000 

Tipo de piso CP6 0,080 0,000 

Desnível CP7 0,100 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CP8 0,035 1,000 

Altura do peitoril da janela CP9 0,100 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas CP10 0,085 0,000 

Altura do comando da janela CP11 0,085 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  CP12 0,095 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CP13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CP14 0,070 0,000 
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Tema Indicador  Peso  Avaliação  

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,037 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 133 - Avaliação do Tema Cozinha 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Cozinha 

P – 0,120 

Largura da porta CZ1 0,140 0,000 

Tipo da porta CZ2 0,050 0,000 

Tipo da maçaneta CZ3 0,0225 0,000 

Altura da maçaneta CZ4 0,0225 1,000 

Contraste na cor da porta CZ5 0,010 1,000 

Tipo de piso CZ6 0,100 0,000 

Desnível CZ7 0,140 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CZ8 0,010 1,000 

Altura do peitoril da janela CZ9 0,0225 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas CZ10 0,0225 0,000 

Altura do comando da janela CZ11 0,0225 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  CZ12 0,120 1,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CZ13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CZ14 0,070 0,500 

Comprimento da pia CZ15 0,010 1,000 

Altura da pia CZ16 0,050 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo da pia CZ17 0,050 0,000 

Tipo do comando da torneira CZ18 0,0225 0,000 

Altura do comando da torneira CZ19 0,0225 1,000 

Existência de misturador CZ20 0,0225 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,047 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 134 - Avaliação do Tema Área de Serviço 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Área de 
Serviço 

P – 0,090 

Largura da porta AS1 0,100 0,500 

Tipo de piso AS6 0,075 0,000 

Desnível AS7 0,100 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede AS8 0,020 1,000 

Altura do peitoril da janela AS9 0,100 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas AS10 0,085 0,000 

Altura do comando da janela AS11 0,085 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  AS12 0,090 0,500 

Faixa livre de circulação entre mobiliário AS13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário AS14 0,070 0,500 

Contraste de cor do mobiliário hidráulico em relação ao 
piso e paredes 

AS15 0,015 1,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 

Tipo do tanque AS16 0,055 0,000 

Altura da borda superior do tanque em relação ao piso AS17 0,055 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo do tanque AS18 0,020 0,000 

Tipo do comando da torneira AS19 0,040 0,000 

Altura do comando da torneira AS20 0,020 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,033 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,090 

Tabela 135 - Avaliação do Tema Dispositivos e Controles 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Dispositivos 
e Controles 

P – 0,060 

Altura do interruptor DC1 0,300 0,000 

Altura da tomada DC2 0,300 0,000 

Altura da campainha DC3 0,100 0,000 

Altura do controle de interfone/telefone DC4 0,300 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,018 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,060 
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APÊNDICE I – PLANILHAS DE VISTORIA TÉCNICA DO EDIFÍCIO III 

Tabela 136 - Avaliação do Tema Passeio Público 

Tema Indicador 
 

Peso Avaliação 

Passeio 
Público 

P – 0,030 

Largura efetiva PP1 0,250 1,000 

Tipo de piso PP2 0,100 0,000 

Estado de conservação da superfície do piso PP3 0,070 0,500 

Inclinação longitudinal PP4 0,200 0,500 

Inclinação transversal PP5 0,180 0,000 

Desnível PP6 0,180 0,000 

Altura Livre PP7 0,020 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,012 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,030 

Tabela 137 - Avaliação do Tema Acesso ao Lote 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso ao 
Lote 

P – 0,070 

Largura do portão AL1 0,400 1,000 

Tipo de piso AL2 0,200 0,000 

Desnível AL3 0,400 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,028 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,070 

Tabela 138 - Avaliação do Tema Acesso Externo (ao Edifício)  

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Acesso 
Externo (ao 
edifício) 

P – 0,070 

Largura da porta AE1 0,130 0,500 

Tipo da porta AE2 0,100 1,000 

Tipo da maçaneta AE3 0,100 0,000 

Altura da maçaneta AE4 0,100 0,000 

Contraste na cor da porta AE5 0,090 1,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) AE6 0,100 0,000 

Largura da faixa livre AE7 0,125 0,500 

Tipo de Piso AE8 0,125 0,000 

Desnível AE9 0,130 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,031 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,070 
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Tabela 139 - Avaliação do Tema Escada do Acesso Externo (ao Edifício) 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Escada do 
Acesso 
Externo (ao 
edifício) 

P – 0,070 

Largura da escada EA1 0,150 1,000 

Tipo de piso da escada EA2 0,080 0,000 

Altura do espelho da escada EA3 0,120 1,000 

Profundidade do degrau da escada EA4 0,120 1,000 

Existência de patamar quando há mudança de direção 
na escada 

EA5 0,100 1,000 

Dimensão do patamar da escada EA6 0,090 1,000 

Tipo do material do corrimão da escada EA7 0,035 1,000 

Corrimão da escada EA8 0,070 0,500 

Tamanho do espaço livre entre a parede e o corrimão 
da escada 

EA9 0,035 1,000 

Largura/diâmetro do corrimão da escada EA10 0,050 0,000 

Tamanho do prolongamento do corrimão da escada EA11 0,035 0,000 

Altura do guarda corpo da escada EA12 0,070 0,000 

Existência de sinalização visual localizada na borda do 
piso da escada 

EA13 0,045 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,048 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,070 

Tabela 140 - Avaliação do Tema Circulação na área do elevador (no hall do térreo e no hall do 

apartamento) 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 

Circulação 
na área do 
elevador (no 
hall do térreo 
e no hall do 
apartamento) 

P – 0,030 

Área para manobra de cadeira de rodas CH1 0,300 1,000 0,500 

Tipo de piso CH2 0,200 0,000 0,000 

Sinalização tátil (alerta/direcional) CH3 0,100 0,000 0,000 

Desnível CH4 0,300 1,000 0,000 

Contraste de cor entre piso e parede CH5 0,100 1,000 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,014 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,030 

Tabela 141 - Avaliação do Tema Sala 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Sala 

P – 0,100 

Largura da porta SL1 0,100 0,000 

Tipo da porta SL2 0,055 1,000 

Tipo da maçaneta SL3 0,050 1,000 

Altura da maçaneta SL4 0,040 1,000 

Contraste na cor da porta SL5 0,035 0,000 

Tipo de piso SL6 0,080 0,000 

Desnível SL7 0,100 0,000 

Contraste de cor entre piso e parede SL8 0,035 0,000 

Altura do peitoril da janela SL9 0,100 0,000 
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Tema Indicador  Peso Avaliação 

Tipo de controle de comando das janelas SL10 0,085 0,000 

Altura do comando da janela SL11 0,085 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas SL12 0,095 0,500 

Faixa livre de circulação entre mobiliário SL13 0,070 1,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário SL14 0,070 0,500 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,035 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,100 

Tabela 142 - Avaliação do Tema Dormitório 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 

Dormitório 

P – 0,120 

Largura da porta D1 0,100 0,000 0,000 0,000 

Tipo da porta D2 0,055 1,000 1,000 1,000 

Tipo da maçaneta D3 0,050 1,000 1,000 1,000 

Altura da maçaneta D4 0,040 1,000 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta D5 0,035 0,000 0,000 0,000 

Tipo de piso D6 0,080 0,000 0,000 0,000 

Desnível D7 0,100 0,000 0,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e 
parede 

D8 0,035 0,000 0,000 0,000 

Altura do peitoril da janela D9 0,100 0,000 0,000 0,000 

Tipo de controle de comando 
das janelas 

D10 0,085 0,000 0,000 0,000 

Altura do comando da janela D11 0,085 0,000 0,000 0,000 

Área para manobra de 
cadeira de rodas  

D12 0,095 0,500 1,000 0,500 

Faixa livre de circulação 
entre mobiliário 

D13 0,070 0,000 1,000 0,000 

Área de aproximação e 
utilização do mobiliário 

D14 0,070 0,000 0,500 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,033 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 143 - Avaliação do Tema Circulação Interna 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Circulação 
Interna 

P – 0,100 

Largura do corredor CI1 0,210 0,000 

Extensão do corredor CI2 0,100 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas CI3 0,210 0,000 

Tipo de piso CI4 0,190 0,000 

Desnível CI5 0,210 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CI6 0,080 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,021 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,100 
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Tabela 144 - Avaliação do Tema Banheiro 

Tema Indicador  Peso Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 3 

Banheiro 

P – 0,120 

Largura da porta BH1 0,085 0,000 0,000 0,000 

Tipo da porta BH2 0,030 0,000 0,000 1,000 

Tipo da maçaneta BH3 0,020 0,000 0,000 0,000 

Altura da maçaneta BH4 0,020 1,000 1,000 1,000 

Contraste na cor da porta BH5 0,014 0,000 0,000 0,000 

Tipo de piso BH6 0,060 0,000 0,000 0,000 

Desnível BH7 0,085 0,000 0,000 1,000 

Contraste de cor entre piso e 
parede 

BH8 0,014 0,000 0,000 0,000 

Altura do peitoril da janela BH9 0,020 1,000 1,000 1,000 

Tipo de controle de comando 
das janelas 

BH10 0,020 0,000 0,000 0,000 

Altura do comando da janela BH11 0,020 0,000 0,000 0,000 

Área para manobra de cadeira 
de rodas  

BH12 0,075 0,000 0,000 0,000 

Faixa livre de circulação entre 
mobiliário 

BH13 0,050 0,000 0,000 0,000 

Área de aproximação e 
utilização do mobiliário 

BH14 0,050 0,000 0,000 0,000 

Contraste de cor das louças 
sanitárias em relação ao piso 
e paredes 

BH15 0,014 0,500 0,500 0,000 

Tipo do lavatório BH16 0,030 0,000 0,000 N/E 

Altura da borda superior do 
lavatório em relação ao piso 

BH17 0,030 0,000 1,000 N/E  

Altura do vão inferior livre 
abaixo do lavatório em relação 
ao piso 

BH18 0,030 0,000 0,000 N/E 

Existência de barras de apoio 
no lavatório 

BH19 0,025 0,000 0,000 N/E 

Tipo do comando da torneira BH20 0,020 0,000 1,000 N/E 

Altura do comando da torneira BH21 0,017 0,000 0,000 N/E 

Existência de misturador BH22 0,020 0,000 0,000 0,000 

Área de transferência da bacia 
sanitária 

BH24 0,075 0,000 0,000 0,000 

Altura da bacia sanitária BH25 0,017 1,000 1,000 1,000 

Existência de barras de apoio 
na bacia sanitária 

BH26 0,025 0,000 0,000 0,000 

Altura do dispositivo de 
acionamento da descarga 

BH27 0,017 0,000 1,000 0,000 

Dimensão da área de banho BH28 0,075 0,000 0,000 N/E 

Existência de barras de apoio 
na área de banho 

BH29 0,025 0,000 0,500 N/E 

Altura dos registros e/ou 
misturadores da área de 
banho 

BH30 0,017 0,000 0,000 N/E 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,016 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 
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Tabela 145 - Avaliação do Tema Cozinha 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Cozinha 

P – 0,120 

Largura da porta CZ1 0,140 0,500 

Tipo de piso CZ6 0,100 0,000 

Desnível CZ7 0,140 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede CZ8 0,030 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas CZ12 0,120 0,500 

Faixa livre de circulação entre mobiliário CZ13 0,070 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário CZ14 0,070 0,000 

Comprimento da pia CZ15 0,030 1,000 

Altura da pia CZ16 0,050 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo da pia CZ17 0,050 0,000 

Tipo do comando da torneira CZ18 0,050 1,000 

Altura do comando da torneira CZ19 0,050 1,000 

Existência de misturador CZ20 0,050 1,000 

Tipo do misturador CZ21 0,050 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,060 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,120 

Tabela 146 - Avaliação do Tema Área de Serviço 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Área de 
Serviço 

P – 0,100 

Largura da porta AS1 0,100 0,000 

Tipo da porta AS2 0,040 0,000 

Tipo da maçaneta AS3 0,035 0,000 

Altura da maçaneta AS4 0,025 1,000 

Contraste na cor da porta AS5 0,020 0,000 

Tipo de piso AS6 0,060 0,000 

Desnível AS7 0,100 1,000 

Contraste de cor entre piso e parede AS8 0,020 0,000 

Altura do peitoril da janela AS9 0,100 1,000 

Tipo de controle de comando das janelas AS10 0,075 0,000 

Altura do comando da janela AS11 0,075 0,000 

Área para manobra de cadeira de rodas  AS12 0,090 0,000 

Faixa livre de circulação entre mobiliário AS13 0,050 0,000 

Área de aproximação e utilização do mobiliário AS14 0,050 0,000 

Contraste de cor do mobiliário hidráulico em relação ao 
piso e paredes 

AS15 0,015 0,000 

Tipo do tanque AS16 0,040 0,000 

Altura da borda superior do tanque em relação ao piso AS17 0,040 0,000 

Altura do vão inferior livre abaixo do tanque AS18 0,020 0,000 

Tipo do comando da torneira AS19 0,025 0,000 

Altura do comando da torneira AS20 0,020 1,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,025 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,100 
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Tabela 147 - Avaliação do Tema Dispositivos e Controles 

Tema Indicador  Peso Avaliação 

Dispositivos 
e Controles 

P – 0,070 

Altura do interruptor DC1 0,300 0,000 

Altura da tomada DC2 0,300 0,000 

Altura da campainha DC3 0,100 0,000 

Altura do controle de interfone/telefone DC4 0,300 0,000 

 ACESS_HABPPATUAL  = 0,000 

 ACESS_HAB PPMÁX  = 0,070 
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ANEXO 1 Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 
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