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AULA 1 - NBR 9050:2020



Eduardo Ronchetti



AULA 1
OBJETIVO:



PARTICIPEM E ASSINEM A
LISTA DE PRESENÇA



AGUENTA FIRME!

… sem conexão ...



ACESSIBILIDADE
COMUNICACIONAL DO EVENTO

… sem conexão ...



FRASE:
“Não somos movidos por metas ou 
objetivos mas sim por propósitos.”



NBR 9050 : 1985 NBR 9050 : 2015

NBR 9050 : 2004

Em 2004 o corrimão 
inferior era obrigatório 
apenas em escolas.
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PORQUE OCORREM AS ATUALIZAÇÕES NA NBR 9050?1



NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

O QUE NÃO MUDOU COM A NOVA NBR 9050: 2020: OS PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS NÃO MUDARAM
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O QUE NÃO MUDOU?2



O QUE NÃO MUDOU COM A NOVA NBR 9050: 2020: O ESCOPO DA NBR 9050 NÃO MUDOU
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“Esta Norma visa proporcionar a 
utilização de maneira autônoma, 
independente e segura do ambiente,
edificações, mobiliário, equipamentos 
urbanos e elementos à maior 
quantidade possível de pessoas,
independentemente de idade, estatura 
ou limitação de mobilidade ou 
percepção.”

“Esta Norma visa proporcionar a 
utilização de maneira autônoma, 
independente e segura do ambiente,
edificações, mobiliário, equipamentos 
urbanos e elementos à maior 
quantidade possível de pessoas,
independentemente de idade, estatura 
ou limitação de mobilidade ou 
percepção.”

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020
O QUE NÃO MUDOU?3



32%

40 % 

Quem se beneficia com 
ambientes acessíveis?



USO DE LINHA GUIA COMO SINALIZAÇÃO DIRECIONAL
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5.2.4.2 Direcional
Sinalização utilizada para indicar 
direção de um percurso ou a 
distribuição de elementos de um 
espaço e de uma edificação. Na forma 
visual, associa setas indicativas de 
direção a textos, figuras ou símbolos. 
Na forma tátil, utiliza recursos como 
linha guia ou piso tátil. Na forma 
sonora, utiliza recursos de áudio para 
explanação de direcionamentos e 
segurança, como em alarmes e rotas 
de fuga.

5.2.4.2 Direcional
Sinalização utilizada para indicar 
direção de um percurso ou a distribuição 
de elementos de um
espaço e de uma edificação. Na forma 
visual, associa setas indicativas de 
direção a textos, figuras ou símbolos. Na 
forma tátil, utiliza recursos como guia de 
balizamento ou piso tátil. Na forma 
sonora, utiliza recursos de áudio para 
explanação de direcionamentos e 
segurança, como em alarmes e rotas
de fuga.

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PEQUENAS PALAVRINHAS COM GRANDE SIGNIFICADO4



ESTUDO DE CASO REAL
LINHA GUIA

ITEM 3.1.25 DA NBR 9050:2020



O VÃO LIVRE DEVE SER MEDIDO ENTRE OS BATENTES, COM TOLERÂNCIA DE MAIS OU MENOS 20 MM
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Admite-se menos 20 mm nas dimensões 
dos vãos livres.

Considerando que a largura da cadeira de rodas padronizada é de 70 cm, conforme figura 2 da NBR 
9050:2020, entende-se que um vão de 78 cm, ou seja, com 80 centímetros medido entre os batentes 
descontando 2 cm da espessura da folha da porta, é necessário para a passagem de uma pessoa na 
cadeira de rodas.

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

LARGURA MÍNIMA MEDIDA ENTRE BATENTES NAS PORTAS5



CURSO ONLINE DE 
ACESSIBILIDADE

ATUALIZADO COM A NOVA NBR 9050:2020

Tire TODAS as suas dúvidas de 
acessibilidade e faça projetos, laudos e 
obras acessíveis. 
Aprenda a incrível Fórmula da Rota 
Acessível!
Tenha mais e melhores clientes, 
aprenda quanto cobrar e deixe um 
legado com o seu trabalho.

Aplique a acessibilidade sem medo de 
errar e sem esquecer nenhum item das 
leis e normas técnicas.













ACESSO VITALÍCIO



ACESSO VITALÍCIO A TUDIO



CURSO ONLINE DE 
ACESSIBILIDADE

ATUALIZADO COM A NOVA NBR 9050:2020

DESCONTO DE R$ 450,00

BÔNUS DA CONSULTORIA ONLINE 
DISPONÍVEL PARA QUEM SE 
INSCREVER NAS PRÓXIMAS 24 
HORAS.

SORTEIO DE 5 KITS DE AMOSTRAS DE 
PISO TÁTIL E MAPA TÁTIL PARA 
QUEM ADQUIRIR O CURSO NAS 
PRÓXIMAS 24 HORAS.
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“...medidos da face superior até o ponto 
central do piso do degrau...!”

A FORMA DE MEDIR A ALTURA DO CORRIMÃO FOI ALTERADA

“…medidos da face superior até o bocel 
ou quina do degrau…”

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

MEDIR A ALTURA DOS CORRIMÃOS PELA QUINA DO DEGRAU6



ESTUDO DE CASO REAL
CORRIMÃOS



NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

@
ac

es
si

b
ili

d
ad

ea
p

lic
ad

a

A MANEIRA DE GARANTIR O ACESSO ÀS PISCINAS MUDOU

Atenção ao nível máximo da água em relação 
à borda do banco (10 cm) para poder utilizá-lo.

Acrescentar um recorte embaixo do banco 
para auxiliar na aproximação frontal.
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MEIOS DE GARANTIR ACESSO ÀS PISCINAS

RAMPA
10.12.2.3 Quando o acesso for por rampa. A 
inclinação pode ser de no máximo 8,33 % 
e o piso deve atender às especifIcações 
desta Norma. A rampa deve ter corrimão 
nos dois lados, a 0,70 m do piso.

DEGRAUS SUBMERSOS

BANCO DE TRANSFERENCIA

EQUIPAMENTO DE TRANSFERENCIA
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MEIOS DE GARANTIR 
ACESSO ÀS PISCINAS
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MUDAR A POSIÇÃO DO PROLONGAMENTO AUXILIA NA SEGURANÇA E FACILITA A COMPREENSÃO

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PROLONGAMENTO DOS CORRIMÃOS9
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ERRATA NBR 9050:2020 PUBLICADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021
de cada pavimento, deve ser previsto no mínimo um espaço 

reservado à P.C.R. a cada 500 pessoas de sua lotação

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

ERRATA: ÁREAS DE RESGATE NA ESCADA DE EMERGENCIA
10

6.4.4 Nas áreas de resgate, deve ser 
previsto no mínimo um M.R. a cada 
500 pessoas de lotação, por 
pavimento, sendo no mínimo um por 
pavimento e um para cada escada e 
elevador de emergência.

6.4.2.2 Nas áreas de resgate deve ser 
previsto no mínimo um espaço 
reservado para P.C.R., por pavimento, 
a cada 500 pessoas de lotação do 
edifício, para cada escada e elevador 
de emergência.

Volta como era em 2015



Acessibilidade é um nicho de 
mercado, capaz de deixar um 
legado com o seu trabalho.



PRÓXIMA AULA...

… VAMOS MOSTRAR COMO ADAPTAR A 
SUA CARREIRA PARA PROSPERAR...



MUITO OBRIGADO


