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Esta é uma publicação da Editora
Nosso Trânsito, escrita com base na
NBR 9050 da ABNT e inserido alguns complementos e exemplos para
melhor entendimento da norma.
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DEFINIÇÕES
Área de aproximação: espaço sem obstáculos para que a pessoa que utiliza cadeira de rodas possa manobrar, deslocar-se,
aproximar-se e utilizar o mobiliário ou o
elemento com autonomia e segurança.
Área de resgate: área com acesso direto
para uma saída, destinada a manter em segurança pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, enquanto
aguardam socorro em situação de sinistro.
Área de transferência: espaço necessário
para que uma pessoa utilizando cadeira
de rodas possa se posicionar próximo ao
mobiliário para o qual necessita transferirse para um acento fico (uma carteira por
exemplo).
Calçada rebaixada: rampa construída ou
implantada na calçada ou passeio, destinada a promover a concordância de nível
entre estes e o leito carroçável.
Deficiência: redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente ou de mobilidade
e de utilização de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos,
em caráter temporário ou permanente.
Espaço acessível: espaço que pode ser
percebido e utilizado em sua totalidade
por todas as pessoas, inclusive aquelas com
mobilidade reduzida.
Faixa elevada: elevação do nível do leito
carroçável composto de área plana elevada,
sinalizada com faixa de travessia de pedestres e rampa de transposição para veículos,
destinada a promover a concordância entre
os níveis das calçadas em ambos os lados
da via.
Pessoa com mobilidade reduzida: aquela
que, temporária ou permanentemente, tem
limitada sua capacidade de relacionar-se
com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por
pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa
com deficiência, idosa, obesa, gestante en-

tre outros.
Rampa: inclinação da superfície de piso,
longitudinal ao sentido de caminhamento.
Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%.
Rota acessível: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma
autônoma e segura por todas as pessoas,
inclusive aquelas com deficiência. A rota
acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de
travessia de pedestres, rampas, etc. A rota
acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc.
Rota de fuga: trajeto contínuo, devidamente protegido proporcionado por portas, corredores, antecâmaras, passagens externas,
balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros dispositivos de saída ou combinações
destes, a ser percorrido pelo usuário, em
caso de um incêndio de qualquer ponto da
edificação até atingir a via pública ou espaço externo, protegido do incêndio.
Rota de interesse: trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e/ou internos de espaços
e edificações que devam necessariamente
ser acessados pelo cadeirante ou pessoal
com restrição de mobilidade, sempre de
forma autônoma e segura.
Módulo de referência (M.R): espaço padrão ocupado pela PCR, composto por largura e profundidade.
P.C.R: Pessoa em cadeira de rodas.
P.M.R: pessoa com mobilidade reduzida.
P.O: pessoa obesa.
L.H: linha do horizonte

PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS

ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES

Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas as medidas
entre 5% a 95% da população brasileira, ou
seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada.

Para que um Centro de Formação de Condutores possa ser considerado acessível de
forma autônoma para um cadeirante ou
pessoa com restrições de locomoção, deve
atender diversos requisitos, sendo:

Largura mínima de circulação entre
as Rotas de Interesse (Área de circulação Livre)
Para que um único cadeirante se desloque
com segurança, a largura mínima é de 0,90
m. Havendo grande fluxo de pessoas (incluindo os cadeirantes), esta distância deverá ser multiplicada, permitindo mão e
contramão.

Figura 01

MÓDULO DE REFERÊNCIA

Figura 03

Largura para transposição de obstáculos isolados
Figura 02

Importante: cadeiras de rodas com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg
e as motorizadas até 60 kg (para calculo de
peso em elevadores e plataformas móveis
verticais mecanizadas)

A largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão de no máximo 0,40 m deve ser de 0,80
m, conforme figura abaixo. Para obstáculos
isolados com extensão acima de 0,40 m a
largura da área livre deve ser de 0,90 m,
permitindo a autonomia de locomoção pelo
cadeirante.
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Largura para transposição de obstáculos isolados - Exemplo

Figura 04

Áreas de Manobra
Importante lembrar que para um cadeirante manobrar sua cadeira de rodas para
qualquer lado, ele necessita de uma área
livre, a qual não deve ter um diâmetro menor que 1,5 metros. Sendo assim a sala de
aula de um CFC que atenda os cadeirantes
deve ter este espaço com livre acesso (veja
a imagem abaixo).

Figura 05
a) 0,90 m para corredores de uso comum
com extensão até 4,00 m;
b) 1,20 m para corredores de uso comum
com extensão até 10,00 m
c) 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m, permitindo se necessário
a manobra de retorno.

Figura 07

Figura 06

Corredores e Esquinas
Os corredores devem ser dimensionados de
acordo com o fluxo de pessoas, assegurando
uma faixa livre de barreiras ou obstáculos.
As larguras mínimas para corredores em
edificações e equipamentos urbanos são:

Figura 08

Figura 09 - Corredores

Portas
O mecanismo de acionamento das portas deve requerer força humana direta igual ou inferior a 36 N, que equivale a mover uma porta que ofereça um peso (massa) de em média
3,6 kg. As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas
maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.
Quando localizadas em rotas acessíveis, recomenda-se que as portas tenham na sua parte
inferior, inclusive no batente, revestimento resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso.

Figura 10

Figura 11

Área de Transferência
No caso dos CFC’s não se faz necessário, desde que a sala de aula possua uma área de
aproximação que permita a utilização da cadeira de rodas conjuntamente com uma carteira com altura adequada e o alcance manual frontal com superfície de trabalho ideais.
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Figura 12

Bebedouros
Condições gerais - deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis
por pavimento, respeitando o mínimo de
um, e eles devem estar localizados em rotas acessíveis;

dos de modo a permitir a aproximação lateral de uma P.C.R;
Quando houver copos descartáveis, o local
para retirada deles deve estar à altura de no
máximo 1,20 m do piso.

Altura e localização da bica - a bica deve
estar localizada no lado frontal do bebedouro, possuir altura de 0,90 m e permitir
a utilização por meio de copo, conforme
figura;
Controles de acionamento da bica - devem
estar localizados na frente do bebedouro ou
na lateral próximo à borda;
Área de aproximação - o bebedouro acessível deve possuir altura livre inferior de no
mínimo 0,73 m do piso e um avanço frontal
de no máximo 0,50 m sob (abaixo) do bebedouro;
Bebedouros do tipo garrafão - o acionamento de bebedouros do tipo garrafão, filtros com célula fotoelétrica ou outros modelos, assim como o manuseio dos copos,
devem estar posicionados na altura entre
0,80 m e 1,20 m do piso acabado, localiza-

Figura 13

Empunhadura
Objetos tais como corrimãos e barras de
apoio, entre outros, devem ter seção circular com diâmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e
devem estar afastados no mínimo 4,0 cm da
parede ou outro obstáculo. Quando o objeto for embutido em nichos deve-se prever
também uma distância livre mínima de 15
cm, conforme figura abaixo.

Figura 14

Símbolos

Símbolo internacional de sanitários acessíveis

Símbolo internacional de acesso - para indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliário e
equipamentos urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Figura 16
Sinalização vertical em espaço interno
para estacionamento de veículos que sejam conduzidos ou que transportem deficientes físicos

Figura 15
Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez) - deve ser utilizado em todos os locais, equipamentos,
produtos, procedimentos ou serviços para
pessoa com deficiência auditiva (surdez).

Figura 18

Figura 17
Rampa

Figura 16

Figura 19
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Grelhas e juntas de dilatação
As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de
circulação. Quando instaladas transversalmente em rotas acessíveis, os vãos resultantes
devem ter, no sentido transversal ao movimento, dimensão máxima de 15 mm, conforme
figura abaixo.

Figura 20

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres
Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.
A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12) – Veja o método prático de
definição de inclinação.

Figura 21

Capachos, forrações, carpetes e
tapetes
Capachos - devem ser embutidos no piso
e nivelados de maneira que eventual desnível não
exceda 5 mm.
Carpetes e forrações - devem ter as bordas firmemente fixadas ao piso e devem ser
aplicados de maneira a evitar enrugamento
da superfície. A altura da felpa do carpete
em rota acessível não deve ser superior a 6
mm. Deve ser evitado o uso de manta ou
forro sob o carpete. Deve-se optar por carpetes com maior resistência a compressão
e desgaste, que devem ser confeccionados
em felpa laçada com fios bem torcidos, com
no mínimo, 10 tufos por cm².
Tapetes - devem ser evitados em rotas
acessíveis.

Vegetação
Os elementos da vegetação tais como ramos pendentes, plantas entouceiradas, galhos de arbustos e de árvores não devem
interferir com a faixa livre de circulação.
Muretas, orlas, grades ou desníveis no entorno da vegetação não devem interferir na
faixa livre de circulação.
Nas áreas adjacentes à rota acessível não
são recomendadas plantas dotadas de espinhos, produtoras de substâncias tóxicas,
invasivas (que invadem o espaço), com manutenção constante, que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que
tornem o piso escorregadio ou cujas raízes
possam danificar o pavimento.

DESNÍVEIS
Desníveis de qualquer natureza devem
ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais
desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinação
máxima de 1:2 (50%), conforme figura 22.
Desníveis superiores a 15 mm devem ser
considerados como degraus, não podendo
ser adaptados com rampa.

Rampas
A inclinação das rampas, conforme figura
23, deve ser calculada segundo a seguinte
equação

i=

h x 100
c

onde:
i é a inclinação, em porcentagem;

h é a altura do desnível;
c é o comprimento da projeção
horizontal.

Figura 22
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Figura 23
As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela abaixo.
Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50 m de percurso.
Inclinação admissível em Desníveis máximos de cada Número máximo de seguicada seguimento de rampa
seguimento de rampa
mentos de rampa
i (%)
m (h)
5,00 (1:20)

1,50

Sem limite

5,00 (1:20) < i <= 6,25
(1:16)

1,00

Sem limite

6,25 (1:16) < i <= 8,33
(1:12)

0,80

15

Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente
a tabela acima, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 12,5% (1:8),
conforme tabela abaixo.
Inclinação admissível em Desníveis máximos de cada Número máximo de seguicada seguimento de rampa
seguimento de rampa
mentos de rampa
i (%)
m (h)
8,33 (1:12) <= i < 10,00
(1:10)

0,20

4

10,00 (1:10) <= i <= 12,5
(1:8)

0,075

1

A inclinação transversal não pode exceder
2% em rampas internas e 3% em rampas
externas. A projeção dos corrimãos pode
incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em até
10 cm de cada lado.
A largura das rampas deve ser estabelecida
de acordo com o fluxo de pessoas. A largura
livre mínima recomendável para as rampas
em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o
mínimo admissível 1,20 m.
Quando não houver paredes laterais as
rampas devem incorporar guias de balizamento com altura mínima de 5 cm (0,05
m), instaladas ou construídas nos limites da
largura da rampa e na projeção dos guardacorpos, conforme figura abaixo.

A “altura” é o desnível que a rampa vence,
medida na vertical, e o “comprimento” é a
extensão horizontal percorrida de um ponto
a outro do percurso, ou seja, do ponto mais
baixo para o ponto mais alto.
Todos os valores devem estar na mesma unidade, ou seja, se a altura entrar em centímetros, o comprimento também terá de entrar
em centímetros. Se a rampa vencer 8 centímetros numa extensão de 2 metros, usaremos para o cálculo 8 cm e 200 cm.
Exemplo prático de medição da inclinação:
Importante: para que o resultado final esteja
correto, a rampa deve ter inclinação constante e uniforme.
Olhando para a fórmula, o que verificamos
é que se o comprimento medido for 1 metro
(ou 100 centímetros, que é o mesmo), o valor
da altura vencida pela rampa será idêntico ao
valor da inclinação.

Figura 24

Método Prático de Definição do Limite de Inclinação da Rampa
A norma ABNT trás a limitação de inclinação em porcentagem, o que se torna bastante complicado de aplicar na prática, por
tal motivo, refizemos a fórmula para utilizar medidas métricas, veja abaixo:
Importante: 8,33 % de inclinação não é a
mesma coisa que 8,33º (graus) de inclinação, nem mesmo 8,33 cm de desnível.

Vejamos então:
Inclinação = altura (cm) x 100 : 100 (cm)
Conclusão
Se 100 a dividir por 100 dá 1, então:
Inclinação (%) = altura (cm)

Para aplicar esta forma de medição da inclinação no terreno, bastara usar um nível de
bolha que tenha 1 (um) metro de compriA fórmula de cálculo desta percentagem é: mento. Se o nível for mais curto, podemos
afixá-lo em uma régua ou sarrafo que meça
Inclinação(%) = altura x 100 : compri- exatamente 1 (um) metro.
mento (a percentagem de inclinação da
rampa é igual ao produto da altura por 100, 1. Escolha a direção em que quer medir a
inclinação;
dividido pelo comprimento);
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2. Coloque o nível na posição horizontal, a
tocar com um dos seus extremos no pavimento;
3. Usando uma fita métrica, meça na vertical, no extremo oposto do nível, a altura
que vai do pavimento até à base do nível
(figura 24);
4. O valor que obtiver é idêntico ao valor
da inclinação.

Figura 24

Patamares das rampas
No início e no término da rampa devem ser previstos patamares (áreas planas) com dimensão longitudinal mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m,
além da área de circulação adjacente, conforme figura 25.

Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis
Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis devem estar associados à rampa ou equipamento de transporte vertical..

Figura 25

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
Os sanitários acessíveis devem obedecer
aos parâmetros no que diz respeito à instalação de bacia, mictório, lavatório, acessórios e barras de apoio, além das áreas de
circulação, transferência, aproximação e
alcance.
Devem ser localizados em rotas acessíveis,
próximos à circulação principal, preferencialmente próximo ou integrados às demais
instalações sanitárias, e ser devidamente
sinalizados.

estar fixadas ou justapostas nas paredes ou
ter desenvolvimento contínuo até o ponto
de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários
de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de
deslocamento das mãos.
Quando executadas em material metálico,
as barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação devem ser de material
resistente à corrosão, e com aderência.

Figura 26
Figura 28

Áreas de Transferência para bacia
sanitária e área de manobra

Figura 27

Os boxes para bacia sanitária devem garantir as áreas para transferência diagonal,
lateral e perpendicular, bem como área de
manobra para rotação de 180º.

Barras de apoio
Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um esforço mínimo de 1,5 KN
(suportar aproximadamente um peso/massa
de 150 kg) em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente fixadas em paredes ou divisórias a uma
distância mínima destas de 4 cm da face
interna da barra. Suas extremidades devem

Transferência Lateral
Figura 29
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Alavanca de descarga
O acionamento da descarga deve estar a
uma altura de 1,00 m, do seu eixo ao piso
acabado, e ser preferencialmente do tipo
alavanca ou com mecanismos automáticos.
Recomenda-se que a força de acionamento
humano seja inferior a 23 N (acionada por
um peso/massa de em média 2,5 kg).

Papeleiras
Transferência Perpendicular
Figura 30
Em caso de reformas, quando for impraticável a instalação de boxes com as dimensões que atendam às condições acima
especificadas, são admissíveis boxes com
dimensões mínimas, de forma que atendam
pelo menos uma forma de transferência, ou
se considere área de manobra externamente ao boxe. Neste caso, as portas devem ter
1,00 m de largura.

As papeleiras embutidas ou que avancem
até 0,10 m em relação à parede devem estar
localizadas a uma altura de 0,50 m a 0,60
m do piso acabado e a distância máxima de
0,15 m da borda frontal da bacia, conforme
figura abaixo. No caso de papeleiras que
por suas dimensões não atendam ao anteriormente descrito, devem estar alinhadas
com a borda frontal da bacia e o acesso ao
papel deve estar entre 1,00 m e 1,20 m do
piso acabado conforme figuras 32 e 33.

Vista superior
Figura 31

Figura 33

Figura 32

Vaga para veículos
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou seja conduzido por pessoas
com deficiência devem ter um dos formatos abaixo:

Figura 34

Figura 35

Figura 36
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