RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO
Resposta à solicitação da 39ª Promotoria de Justiça de Goiânia realizada pelo Ofício nº
145/2016
1- DO PROCESSO E OBJETIVOS

Atendendo a solicitação do Ofício nº 145/2016 da 39ª Promotoria de Justiça de Goiânia, o CAU/GO
efetuou a visita técnica ao Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), dia 25 de agosto de 2016, às
8:50 horas, com o objetivo de constatar as atuais condições de acessibilidade das dependências da escola.
2- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) está localizado na Rua 233, s/n, Setor Leste
Universitário, Goiânia-GO. Segundo o sítio eletrônico da instituição, o CEJA “tem por finalidade propiciar o
desenvolvimento integral do aluno, prepará-lo para o acesso às competências básicas, facilitando sua
inserção no mundo do trabalho, em estudos superiores e ao mesmo tempo capacitando-o para interagir
socialmente, de forma sadia e responsável. Dotá-lo de criatividade e senso crítico para exercer a cidadania de
forma plena e digna. Isso inclui ter consciência de que ao ser transformado, possa também transformar a
sociedade em que vive.” Segundo o relato da Diretora, Profª Carlene, que nos atendeu, o prédio foi
construído com a finalidade para qual está destinado e possui salas de aula, auditório, cantina, biblioteca,
laboratório de informática, salas administrativas e direção.

IMAGEM 01 – Vista aérea CEJA Universitário.
Fonte: Google Earth 26/08/16

A Sra. Divina, que nos acompanhou durante a vistoria do edifício, relatou que a escola recebe
cadeirantes nos períodos vespertino e noturno e que há alunos com outros tipos de deficiências, inclusive
visuais. A escola não atende crianças, é totalmente voltada para adultos.
O edifício possui 2 andares, sendo o térreo e o segundo pavimento. Porém, o pavimento térreo está
dividido em 3 níveis distintos assim denominados neste relatório: Nível 1 – mesmo nível do acesso, onde
estão o pátio, as escadas, o elevador, a cantina e a copiadora; Nível 2 – nível 49 cm mais alto que o 1, onde
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estão a secretaria, direção, biblioteca, laboratório e sanitários; Nível 3 – nível mais baixo que o 1, onde está o
auditório.
3 – MOTIVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

O Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil para investigar

e resolver as

irregularidades apontadas no Relatório Técnico LTPE nº 032/2014, relativas à falta de acessibilidade para as
pessoas com deficiência nas instalações do CEJA.
Consta nos autos o Termo de Declaração firmado em audiência em que é feita alusão ao cronograma
de obras para conclusão da reforma no CEJA com possível término no mês de julho de 2015. Após a data, o
Ministério Público Estadual solicitou à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Estado de
Goiás (SEDUCE) informações sobre o andamento da obra. A SEDUCE informou que foram realizados todos
os serviços para manutenção corretiva e acessibilidade do CEJA Universitário, inclusive com a instalação de
elevador de duas paradas.
A partir deste esclarecimento da SEDUCE, o Ministério Público, através do Ofício nº 145/2016,
solicitou ao CAU/GO que realizasse vistoria na referida instituição de ensino produzindo relatório técnico
acerca das efetivas condições de acessibilidade, que segue abaixo.
4 – DOS FATOS CONSTATADOS

A visita deu-se no dia 25 de agosto de 2016, às 8:50 horas, pela analista técnica Giovana
Jacomini e pelo gerente de fiscalização Edinei Barros. Os agentes do CAU/GO foram recebidos pela
Diretora da instituição, Profª Carlene e, posteriormente, acompanhados pela Sra. Divina durante a vistoria no
prédio.
O portão de acesso à instituição está localizado em frente à faixa de pedestre. O meio-fio possui
rebaixo adequado para cadeirantes, porém, a sinalização tátil não está em acordo com a NBR 9050/2015
(Imagem 03) e o piso, assim como o revestimento de toda a calçada, está com avarias (imagem 02). A
mudança de revestimento entre o piso externo (calçada) e interno no portão também está comprometida com
pequenos danos. O portão é amplo e o sistema de abertura é de correr, porém, o trilho não constitui um
obstáculo.

IMAGEM 02 – Acesso CEJA.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
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IMAGEM 03 – Rebaixamento de Calçada NBR 9050/2015.
Fonte: Figura 93 NBR 9050/2015 p.80.

A edificação está 75 cm acima do nível da calçada. Para vencer este desnível, foi construída uma
rampa ao lado do portão. A rampa possui sinalização tátil, porém, ela existe somente na extensão da rampa,
não há continuidade do podotátil ao fim da mesma, nem mesmo até a porta de entrada do prédio (Imagem
04). Os guarda-corpos e corrimãos estão fora do padrão estabelecido pela NBR 9050/2015 porque não
possuem corrimãos de duas alturas: “6.6.2.6 Toda rampa deve possuir corrimão de duas alturas em cada lado,
conforme demonstrado na Figura 72. (NBR 9050/2015, p. 59)” (Imagem 06). O guarda-corpo não possui a
altura mínima recomendável de 0,92 m, tendo sido instalado com 0,84 m de altura (Imagem 05).

IMAGEM 04 – Interrupção da sinalização tátil.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
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IMAGEM 06 – Figura 72 Guia de Balizamento – elementos
de segurança para rampas.
Fonte: NBR 9050/2016 p. 60.

IMAGEM 05 – Rampa de acesso à edificação.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

A rampa possui dimensões suficientes para rotação em 90º na mudança de sentido (mínimo de 1,20
x 1,20 m), porém, em um dos patamares de manobra foi colocado um cinzeiro que reduz o espaço de
manobra e age como um obstáculo (Imagem 07). A inclinação da rampa é adequada, abaixo de 8,33%. A
escada existente também apresenta problemas nos guarda-corpos e corrimãos, que estão com inclinação e
altura fora dos padrões, além da ausência de sinalização tátil e de avarias no revestimento do piso (Imagem
08).

IMAGEM 07 – Obstáculo em área de manobra.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
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IMAGEM 08 – Escada de acesso à edificação.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

Próximo à porta de acesso ao prédio e na rota acessível1 a partir da rampa, existe um telefone público
que cria uma barreira no deslocamento. O equipamento diminui a dimensão do corredor e não há nenhum
tipo de sinalização de alerta, o que gera risco de acidente para pessoas com deficiência visual (Imagem 09).

IMAGEM 09 – Rota acessível com barreira.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
1

6.1.1.2 A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos
de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. (NBR 9050/2015 p.
54).
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Na porta de acesso à edificação existe um pequeno desnível que apresenta uma rampa precária
porque ela não está em toda a extensão do vão. O trilho da porta foi corretamente embutido no piso deixando
o percurso livre. O capacho não está instalado de forma adequada, pois está solto (Imagem 10):
6.3.7 Capachos, forrações, carpetes, tapetes e similares: Devem ser evitados em rotas
acessíveis. Quando existentes, devem ser firmemente fixados ao piso, embutidos ou
sobrepostos e nivelados de maneira que eventual desnível não exceda 5 mm. As superfícies
não podem ter enrugamento e as felpas ou forros não podem prejudicar o deslocamento das
pessoas. (NBR 9050/2015, p. 56).

IMAGEM 10 – Porta de acesso a edificação.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

No acessar ao prédio, existe um pátio coberto (Nível 1) que dá acesso ao auditório (Nível 3), a área
administrativa/direção (Nível 2), as escadas e elevador, que conduz ao segundo pavimento e para a cantina.
O balcão da cantina, por onde são distribuídos os alimentos, tem 0,93 m de altura, portanto, mais alto que o
recomendado para acesso de cadeirantes. O balcão ainda não apresenta vão livre sob ele para que o
cadeirante consiga avançar sob ele e ter acesso pleno (Imagem 11). O mesmo se repete no balcão da
copiadora que é ainda mais alto, com 1,20 m de altura. O bebedouro público também não possui
acessibilidade plena.

IMAGEM 11 – Cantina e bebedouro público sem acessibilidade.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
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No Nível 2, onde concentra a direção, biblioteca, secretaria, laboratório de informática e sala de
aula, além dos sanitários do térreo, está numa cota 0,49 m mais alta que o do pátio (Nível 1). Para vencer este
desnível foi construída uma rampa como alternativa a escada, que não possui nenhum tipo de sinalização tátil
de alerta, nem corrimão. A rampa tem três patamares: o primeiro com inclinação muito elevada, acima de
20%, o segundo com 8,90 % (acima do máximo recomendado de 8,33%) e o último com 12,5%, inclinação
permitida (em reformas, para desníveis de até 0,075m). O último patamar vence um desnível de 0,08 m. O
guarda-corpo e corrimão da rampa não estão em acordo com o orientado pela NBR 9050/2015 (Imagem 06).
A altura final do guarda-corpo é de 0,79 m, não existe corrimão de duas alturas, nem guia de balizamento.
Ressalta-se, ainda, a inexistência de corrimão na parede que faz o fechamento da rampa em um dos lados
(Imagem 12).

IMAGEM 12 – Rampa de acesso ao patamar da Direção e outros.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

Os acessos à coordenação, direção e secretaria possuem desníveis entre 15 e 20 mm, o que torna
necessário a adequação com a instalação de pequena rampa com inclinação de 50%2 (Imagem 13). O balcão
de atendimento na secretaria, apresar de ter um pequeno vão livre para aproximação das pernas, possui altura
de 1,13 m, impedindo o uso pleno e universal de todos (Imagem 14). Segundo a NBR 9050/2015, no item
9.2.1.4, “Balcões de atendimento acessíveis devem possuir superfície com largura mínima de 0,90 me altura
entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m.”.
A biblioteca possui porta com vão de 0,79 cm com uma maçaneta redonda, inadequada para pessoas
com alguma discapacidade manual. As prateleiras impedem a abertura total da porta, tornando o acesso
2

6.3.4.1 Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5
mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2
(50 %), conforme Figura 68. Desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus,
conforme 6.7. (NBR 9050/2015 p. 55).
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inadequado. A circulação pela biblioteca também é comprometida pelos móveis (Imagens 15 e 16). No
corredor de acesso à essas salas estão instalados alguns móveis que impedem a circulação plena pelo local
assim como o acesso às salas, como acontece, principalmente, em frente à porta do laboratório de
informática e da sala de aula 09 (Imagem 17).

IMAGEM 13 – acesso a coordenação com desnível.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

IMAGEM 14 – balcão da secretaria.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

IMAGEM 15 – Acesso à biblioteca.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

IMAGEM 16 – Circulação biblioteca.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.
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IMAGEM 17 – Corredor com obstáculos.
Fonte: Edinei Barros 25/08/2016.

Ainda no Nível 2, encontram-se os sanitários masculino e feminino do térreo. Ambos são idênticos e
possuem um boxe adaptado cada. São boxes com dimensões de 1,30 x 1,10 m , portanto, que não
possibilitam a rotação em 360º (diâmetro de 1,50 m circunscrito no espaço) conforme orienta a NBR
9050/2015, desobedecendo a mesma até mesmo para casos de reforma, quando ela é mais branda e exige
área de circulação de 1,50 x 1,20 m (Imagens 18 e 19). O acesso é adequado em dimensões, porém, as portas
do sanitário e do boxe precisam ser manipuladas simultaneamente, dificultando o uso pleno e autônomo do
sanitário (Imagem 20). As bacias estão mais baixas que o adequado, com altura final de 0,39 m do piso
acabado, sendo que o ideal é que tenha entre 0,43 m e 0,45 m. As barras estão ligeiramente mais altas que o
adequado, com 0,80 m quando a norma orienta que seja 0,75 m. A barra de apoio paralela, além de possuir
medida inferior a 0,80 m, está instalada de forma incorreta. A circulação entre a bancada da pia e a parede
possui somente 0,75 m (Imagens 21e 22).

IMAGEM 18 – Sanitário Acessível.
Fonte: NBR 9050/2016 p. 87.
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IMAGEM 19 – Sanitário Acessível em caso de reforma.
Fonte: NBR 9050/2016 p. 88.

IMAGEM 20 – Abertura do boxe adaptado.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 21 – Boxe adaptado.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.
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IMAGEM 22 – Recomendações para instalação de barras de apoio.
Fonte: NBR 9050/2016 p. 92 e 93.

A partir do nível do pátio, tem-se o acesso ao auditório da escola, que está num nível 0,36 m mais
baixo. O acesso acontece por escada, sem corrimão ou qualquer tipo de sinalização tátil de alerta (Imagem
23) ou por rampa. A porta de acesso a rampa tem 0,84 m de vão e não há desníveis. O espaço para manobra
em 90º no patamar não é adequado porque tem 1,07 x 1,20 m, quando o adequado é 1,20 x 1,20 m. O guardacorpo não observa a norma ao ter 0,80 m de altura e não há corrimãos em duas alturas, assim como inexiste a
guia de balizamento na lateral sem alvenaria (Imagem 06). A inclinação é maior que 12%, portanto, acima do
máximo orientado pela NBR 9050/2015 de 8,33% (Imagem 24). A circulação pelo auditório é adequada,
porém, o palco não é acessível (Imagem 25).
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IMAGEM 23 – Acesso ao auditório por degraus.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 24 – Acesso ao auditório por rampa.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 25 – Palco sem acessibilidade.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

O acesso ao segundo pavimento, onde está a maioria das salas de aula, pode ser realizado por escada
ou elevador. A escada não possui nenhum tipo de sinalização e o guarda-corpo é inadequado porque foi
instalado com a inclinação errada provocando diferença de alturas entre a base da escada e o topo, causando
insegurança para todos os usuários (Imagem 26). O guarda corpo deve ser uniforme por toda sua extensão ter
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altura mínima de 110 cm sendo tolerado até 90 cm (NBR 14718) e, na escada em questão, o guarda-corpo
tem 90 cm no topo da escada e apenas 81 cm na base. O elevador possui o módulo com dimensões de 1,13 m
x 0,93 m (Imagem 27), portanto menor que o módulo de referência3 do cadeirante, que, segundo a NBR
9050/2015, é de 1,20 x 0,80 m (Imagem 28). O local de instalação é adequado, com pleno espaço de
circulação e manobra em frente ao elevador nos dois pavimentos.

IMAGEM 26 – Escada com guarda-corpo inadequado.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 27 – Módulo do elevador.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 28 – Módulo de referência.
Fonte: NBR 9050/2016 p. 08.

3

Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando
cadeira de rodas motorizadas ou não. (NBR 9050/2015 p. 8)
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No segundo pavimento a circulação é ampla e o acesso à maioria das salas é adequado (Imagem 28),
com exceção da sala 02, que tem um desnível provocado pelo trilho da porta de correr e a sala 03 que se
localiza no fim de um corredor que não permite manobra de dispositivos sobre rodas (Imagem 29). O
bebedouro é acessível e existe um sanitário adaptado, com acesso exclusivo, ou seja, fora dos sanitários
públicos, que é a formatação ideal (Imagem 30). Este sanitário acessível tem dimensões adequadas ao
mínimo estabelecido em caso de reformas (Imagem 19), porém, possui a bacia sanitária baixa, com 40 cm de
altura e as barras mais altas que o recomendado (Imagem 22), com mais de 80 cm de altura (Imagem 31). O
diâmetro de empunhadura das barras também extrapola o mínimo indicado e a torneira possui registro
inadequado para a manipulação por pessoas com deficiência nas mãos, sendo o de tipo alavanca o
recomendado para banheiros acessíveis e em geral, tornando seu uso universal.

IMAGEM 28 – Corredor 2º andar.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 29 – Acesso sala 03.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

IMAGEM 30 – Sanitário com acesso exclusivo.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.
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IMAGEM 31 – Sanitário adaptado.
Fonte: Edinei Barros 25/08/16.

5 – CONCLUSÕES

Na avaliação realizada, percebe-se que houve uma clara intenção de adequação do espaço
edificado para atender às pessoas com deficiência, porém, observa-se que aconteceram algumas
falhas. No acesso, a rampa possui inclinação adequada, porém, não observa a normatização para
guarda-corpo e corrimãos, fato que se repete nas outras rampas e escadas da instituição. Muitas
vezes, as dimensões são adequadas, porém, obstáculos (móveis e equipamentos) foram colocados
diminuindo o espaço e prejudicando o deslocamento. A NBR 9050/2015 também não foi
plenamente observada nas instalações sanitárias e alguns itens precisam ser revisados e adequados.
Outro problema presente refere à adaptação para os deficientes visuais. A sinalização tátil na
rampa é insuficiente porque ela guia somente este percurso específico, sendo interrompida antes
mesmo do acesso ao prédio. Deve-se considerar que não há necessidade do deficiente visual realizar
o percurso maior que é pela rampa. O portador de problemas de visão tem plenas condições de uso
da escada se ela está sinalizada de forma adequada. Fato que deve repetir por toda a edificação,
dando condições plenas e universais de uso do espaço.
Concluindo, ressalta-se que o espaço deve ser adequado para o uso pleno por todas as
pessoas, independente da sua capacidade física; que o livre deslocamento é um direito de todos os
cidadãos e que, por isso, a rota acessível deve ser universal e atender a todos os indivíduos
permitindo-lhes o máximo de independência e segurança possível. Observa-se que várias melhorias
aconteceram no espaço, porém, algumas outras adaptações ainda são necessárias para o pleno
atendimento às necessidades de acessibilidade, sendo várias delas muito simples, como a
reorganização dos móveis, por exemplo.
Essas foram as constatações realizadas e o que se tem a relatar.
Goiânia, 29 de agosto de 2016.
_________________________________________

Arq. Urb. Giovana Lacerda Jacomini
-Analista TécnicaMatrícula CAU/GO nº 45
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