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Para aproveitar ao máximo o conteúdo da aula exclusiva 
aos alunos é importante assistir as aulas do Módulo extra 
com a atualização da NOVA NBR 9050:2020.

Nesta aula vamos apresentar estudos de casos reais com 
os itens de atualização da NOVA NBR 9050:2020.

Não vamos apresentar os itens que não foram alterados!

O nosso objetivo é facilitar a compreensão da aplicação 
da NBR 9050 em seus projetos e obras.

Esta aula não pretende esgotar todo o conhecimento e 
informação para aplicação da NBR 9050!

Vamos começar...
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A: CALÇADA
6.12.7 Travessias;
6.12.7.2 Faixas elevadas de travessia;
6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas;
6.12.7.3.4 Rebaixamento de calçadas estreitas;
*Proibido rebaixar toda a esquina.

B: ROTA ACESSÍVEL EXTERNA
6.11.1 Corredores (não mudou com a NOVA NBR 9050:2020;
4.3.7 Proteção contra quedas;

C: ESTACIONAMENTO
6.14 Vagas reservadas;
6.14.2 Circulação de pedestres em estacionamentos (não 
mudou com a NOVA NBR 9050:2020);

D: ENTRADA
3.1.39 X Tabela 6 e item 7.4.2: Utilização acompanhada;
9.2.3 Balcões de atendimento;
10.19 Atendimento ao público;
8.9.3 Assentos Públicos;
5.5.2.2 Módulo de referencia_Sinalização;

Vamos utilizar o conceito da Rota Acessível e 
percorrer a edificação, demonstrando como aplicar 
os itens que foram atualizados com a NOVA NBR 
9050:2020
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E: ROTA ACESSÍVEL INTERNA
5.2.7  Sinalização essencial (Tabela 1);
5.2.8.1.2 Sinalização essencial - localização;;
5.2.9.2.4.1 Braille no corrimão;
5.4.1 Sinalização das portas;
5.4.3 Sinalização do pavimento;
6.11.2.4 Portas;
6.11.2.1 Transposição de portas;

F: CIRCULAÇÃO VERTICAL
6.9.3 Corrimãos;
6.9.4 Degraus isolados;
6.10.3.2 Altura para instalação da plataforma enclausurada;

G: SAÍDA DE EMERGENCIA
6.4.2 Área de resgate;;
5.5.2.2 Sinalização da área de resgate;

Vamos utilizar o conceito da Rota Acessível e 
percorrer a edificação, demonstrando como aplicar 
os itens que foram atualizados com a NOVA NBR 
9050:2020
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A: CALÇADA
6.12.7 Travessias;
6.12.7.2 Faixas elevadas de travessia;
6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas;
6.12.7.3.4 Rebaixamento de calçadas estreitas;
*Proibido rebaixar toda a esquina.

6.12.7.3.4 Em calçadas estreitas onde a largura do passeio 
não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a 
faixa livre com largura de, no mínimo, 1,20 m, pode ser 
feito o rebaixamento de rampas laterais com inclinação 
de até 5 %, ou ser adotada, a critério do órgão de trânsito 
do município, faixa elevada de travessia, ou ainda 
redução do percurso de travessia. A Figura 97 demonstra 
um exemplo
de solução.
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B: ROTA ACESSÍVEL EXTERNA
6.11.1 Corredores (não mudou com a NOVA NBR 9050:2020;
4.3.7 Proteção contra quedas;

4.3.7.3 A instalação de proteção lateral com 
características de guarda corpo em áreas de circulação
elevadas, rampas, terraços sem vedação lateral que 
estejam delimitadas em um ou ambos os lados por
superfície que se incline para baixo com desnível 
superior a 0,60 m e inclinação igual ou superior a 1:2.
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C: ESTACIONAMENTO
6.14 Vagas reservadas;
6.14.2 Circulação de pedestres em estacionamentos (não 
mudou com a NOVA NBR 9050:2020);

6.14.2 Circulação de pedestre em estacionamentos
Todo estacionamento deve garantir uma faixa de 
circulação de pedestre que garanta um trajeto 
seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local 
de interesse. Este trajeto vai compor a rota acessível.
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D: ENTRADA
3.1.39 X Tabela 6 e item 7.4.2: Utilização acompanhada;
9.2.3 Balcões de atendimento;
10.19 Atendimento ao público;
8.9.3 Assentos Públicos;
5.5.2.2 Módulo de referencia_Sinalização;

3.1.39
utilização acompanhada
uso de equipamento com presença de pessoal 
habilitado em todas as etapas do percurso
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D: ENTRADA
3.1.39 X Tabela 6 e item 7.4.2: Utilização acompanhada;
9.2.3 Balcões de atendimento;
10.19 Atendimento ao público;
8.9.3 Assentos Públicos;
5.5.2.2 Módulo de referencia_Sinalização;

9.2.1.4 Balcões de atendimento acessíveis devem 
possuir superfície com largura mínima de 0,90 m e 
altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, 
assegurando-se largura livre mínima sob a superfície 
de 0,80 m.

9.2.3.5 As bilheterias e balcões de informação 
acessíveis devem garantir aproximação lateral
à P.C.R. e circulação adjacente que permita rotação 
de 180°.
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E: ROTA ACESSÍVEL INTERNA
5.2.7  Sinalização essencial (Tabela 1);
5.2.8.1.2 Sinalização essencial - localização;
5.2.9.2.4.1 Braille no corrimão;
5.4.1 Sinalização das portas;
5.4.3 Sinalização do pavimento;
6.11.2.4 Portas;
6.11.2.1 Transposição de portas;

5.2.8.1.2 Em edificações, os elementos de sinalização 
essenciais são informações de sanitários,
banheiros, vestiários, acessos verticais e horizontais, 
números de pavimentos e rota de fuga.
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E: ROTA ACESSÍVEL INTERNA
5.2.7  Sinalização essencial (Tabela 1);
5.2.8.1.2 Sinalização essencial - localização;;
5.2.9.2.4.1 Braille no corrimão;
5.4.1 Sinalização das portas;
5.4.3 Sinalização do pavimento;
6.11.2.4 Portas;
6.11.2.1 Transposição de portas;

5.2.9.2.4.1 As informações em Braille não dispensam a 
sinalização visual e tátil, com caracteres ou símbolos 
em relevo, exceto na sinalização do corrimão (ver 
5.4.3).

5.2.9.2.4.2 Quando a informação em Braille for 
destinada a impressos, dispensa-se o uso de textos
e símbolos em relevo.
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Rota acessível interna
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E: ROTA ACESSÍVEL INTERNA
5.2.7  Sinalização essencial (Tabela 1);
5.2.8.1.2 Sinalização essencial - localização;;
5.2.9.2.4.1 Braille no corrimão;
5.4.1 Sinalização das portas;
5.4.3 Sinalização do pavimento;
6.11.2.4 Portas;
6.11.2.1 Transposição de portas;
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E: ROTA ACESSÍVEL INTERNA
5.2.7  Sinalização essencial (Tabela 1);
5.2.8.1.2 Sinalização essencial - localização;;
5.2.9.2.4.1 Braille no corrimão;
5.4.1 Sinalização das portas;
5.4.3 Sinalização do pavimento;
6.11.2.4 Portas;
6.11.2.1 Transposição de portas;

Rota acessível interna
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F: CIRCULAÇÃO VERTICAL
6.9.3 Corrimãos;
6.9.4 Degraus isolados;
6.10.3.2 Altura para instalação da plataforma enclausurada;

Circulação vertical

6.9.3.2 Os corrimãos devem ser instalados em rampas 
e escadas em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do 
piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do 
degrau (no caso de escadas) ou do patamar, 
acompanhando a inclinação da rampa, conforme 
Figura 76. Devem prolongar-se por, no mínimo, 0,30 
m nas extremidades. No caso de escadas em curva é 
necessário atender 6.8.6.
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F: CIRCULAÇÃO VERTICAL
6.9.3 Corrimãos;
6.9.4 Degraus isolados;
6.10.3.2 Altura para instalação da plataforma 
enclausurada;

6.10.3.2 A plataforma de percurso aberto só é usada 
em percurso até 2,00 m, nos intervalos de 2,00 m 
até 4,00 m somente com caixa enclausurada 
(percurso fechado).

Circulação vertical

Quando se tratar de degrau isolado (ver 6.7.2) a 
instalação de corrimão ou barra de apoio é 
obrigatória e deve atender 6.9.4.1 ou 6.9.4.2.

ebook gratuito, elaborado por Acessibilidade Aplicada, 
com todos os seus direitos reservados. 2021



Saída de emergencia

@
 a

ce
ss

ib
ili

da
de

ap
lic

ad
a

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

G: SAÍDA DE EMERGENCIA
6.4.2 Área de resgate;
5.5.2.2 Sinalização da área de resgate;
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Investir em Acessibilidade é um  ato de 
Responsabilidade Social, garantindo autonomia, 
conforto, segurança e o direito de ir e vir a todos, 
inclusive às pessoas idosas ou com deficiência, 
promovendo sua qualidade de vida e seu 
fortalecimento social”.
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Obrigado

“Nossa missão deve ser ajudar com as melhores 
soluções técnicas e com o melhor  Custo-Benefício 
para deixar imóveis  confortáveis, seguros e 
acessíveis.”

Abraços,
Eduardo Ronchetti
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