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LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania.

Histórico

Histórico 



LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

DIREITO À VIDA

À REABILITAÇÃO

À SAÚDE

À EDUCAÇÃO

À MORADIA

AO TRABALHO

À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER

AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE

Histórico

Histórico 



LEI Nº 6.138, DE 26 DE ABRIL DE 2018

Estudo de acessibilidade

Estudo contendo as rotas acessíveis da

edificação, o detalhamento dos banheiros e

dos sanitários acessíveis localizados em áreas

abertas ao público ou em áreas de uso

comum da edificação e o leiaute da unidade

imobiliária que demonstre a possibilidade da

adequação ao desenho universal.

Histórico



DECRETO Nº 39.272, DE 02 DE AGOSTO DE 2018

Art. 42. Na etapa de estudo prévio,

são verificadas a adequação do estudo

preliminar ao memorial descritivo deferido,

a adequação do estudo de acessibilidade às

normas técnicas de acessibilidade e a

documentação entregue.

Histórico



DECRETO Nº 39.272, DE 02 DE AGOSTO DE 2018

Art. 48. A conclusão desta etapa ocorre por meio do

deferimento do estudo preliminar e

do estudo de acessibilidade e da entrega do

anteprojeto.

Histórico
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Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser 

objeto de citação em Regulamentos Técnicos. 

Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos 

Regulamentos Técnicos podem determinar 

outras datas para exigência dos requisitos 

desta Norma.

NBR9050/2020

03/08/2020

Prefácio



Incluiu: 

4º parágrafo

As áreas técnicas de serviço ou de acesso 
restrito, como casas de máquinas, barriletes, 
passagem de uso técnico, e outros similares, 
não precisam ser acessíveis

NBR9050/2020

1-Escopo



Incluiu: 

ABNT NBR 10339, Piscinas – Projeto, execução 

e manutenção

ABNT NBR 16537, Acessibilidade – Sinalização 
tátil no piso – Diretrizes para elaboração de 
projetos e instalação

Aplicar sempre edições atualizadas

NBR9050/2020

2-Referências 
normativas



Incluiu: 

3.1.12

banheiro

cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e 
banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e 
demais acessórios

NBR9050/2020

3-Termos, 
definições e 
abreviaturas

3.1-termos e 
definições



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.4 - Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

2015 2020

Fonte: NBR 9050/2015/2020

4.3.4 - Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

Fonte: Acessibilidade em Unidades Residenciais



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

Fonte: Acessibilidade em Unidades Residenciais



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.6 - Posicionamento de cadeiras de rodas em 
espaços confinados

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.6 - Posicionamento de cadeiras de rodas em 
espaços confinados

2015

2020

Fonte: NBR 9050/2015/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.7 - Proteção contra queda ao longo das áreas de 
circulação

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.7 - Proteção contra queda ao longo das áreas de 
circulação

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.3-Área de 
circulação e 

manobra

4.3.7 - Proteção contra queda ao longo das áreas de 
circulação

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.6-Alcance 
manual

Incluiu:

4.6.3, primeiro parágrafo da página

A superfície de trabalho deve possibilitar o 
apoio dos cotovelos, no plano frontal com 
ângulo entre 15° e 20° de abertura do braço 
em relação ao tronco, e no plano lateral 
com 25° em relação ao tronco, conforme 
Figura 20.



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.6-Alcance 
manual

4.6.6 – Maçanetas, barras antipânico e puxadores

Incluiu:

4.6.6.2 Os puxadores verticais para portas 

devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm, 

com afastamento de no mínimo 40 mm entre 

o puxador e a superfície da porta. O puxador 

vertical deve ter comprimento mínimo de 

0,30 m, afastado 0,10 m do batente. Devem 

ser instalados a uma altura medida da 

metade do puxador até o piso acabado de 

0,80 m a 1,10 m, conforme Figura 24.



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.6-Alcance 
manual

4.6.6 – Maçanetas, barras antipânico e puxadores

Incluiu:

4.6.6.3 Os puxadores horizontais para portas 

devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm,

com afastamento de no mínimo 40 mm 

entre o puxador e a superfície da porta. O 

puxador horizontal deve ter comprimento 

mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do 

batente (do lado das dobradiças), conforme 

Figura 24. 

...



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.6-Alcance 
manual

4.6.6 – Maçanetas, barras antipânico e puxadores

Incluiu:

4.6.6.3 

...

Devem ser instalados na altura da 

maçaneta e, na sua inexistência, a uma 

altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do 

eixo do puxador ao piso acabado. Em caso 

de porta de sanitários deve atender os 

requisitos de 6.11.2.7.



NBR9050/2020

4-Parâmetros 
antropométrico

4.6-Alcance 
manual

4.6.6 – Maçanetas, barras antipânico e puxadores

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.2 - Classificação

Alterou:

5.2.2.1 Sinalização de localização

São sinais que, independentemente de sua 

categoria, orientam para a localização de 

um determinado elemento em um espaço.

Retirada a referência a sinal intermitente e ciclos



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.2 - Classificação

Alterou:

5.2.2.2 Sinalização de advertência

São sinais que, independentemente de sua 

categoria, têm a propriedade de alerta 

prévio a uma instrução.

Retirada a referência a sinal intermitente e ciclos



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.3 - Amplitude

Alterou:

Parágrafo

As amplitudes dos sinais sonoros devem 

estar em conformidade com 4.9 e 5.2.9.3, 

ou com normas específicas de aplicações e 

equipamentos.

4.9 - Parâmetro auditivo
5.2.9.3 - Linguagem sonora



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.4 - Categorias

Alterou:

5.2.4.2 Direcional

Parágrafo

...

Na forma visual, associa setas indicativas de 

direção a textos, figuras ou símbolos. Na 

forma tátil, utiliza recursos como linha guia 

ou piso tátil.

Anteriormente, guia de balizamento ou piso tátil



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.7 – Informações essenciais

Edificação – instalação permanente direcional tátil

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.8 - Disposição

Incluiu:

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



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.9 - Linguagem

Alterou:

A dimensão das letras e números deve ser 

proporcional à distância de leitura, 

obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se 

a utilização de fontes sem serifa. Devem ser 

utilizadas letras em caixas alta e baixa, 

evitando-se textos na vertical. Para 

mensagens de advertência, devem ser 

utilizadas letras em caixa alta.

Anteriormente, definia fontes e caixa alta para frases curtas



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.9 - Linguagem

Incluiu:

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 (5.4.3).

Anteriormente, definia posicionamento da informação em braille

5.4.3 – Sinalização de pavimento



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.2-Sinalização

5.2.9 - Linguagem

Incluiu:

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 (5.4.3).

Anteriormente, definia posicionamento da informação em braille

5.4.3 – Sinalização de pavimento



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.3-Simbolos

5.3.2 – Símbolo Internacional de Acesso

Incluiu a diagramação
Excluiu forma A

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.3-Simbolos

5.3.2 – Símbolo Internacional de Acesso

Adequação à legislação em vigor

Alterou:

5.3.2.2 Aplicação

b) áreas reservadas para veículo 

que conduzam ou sejam 

conduzidos por pessoa idosa ou 

com deficiência, conforme 5.5.2.3;



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.3-Simbolos

5.3.2 – Símbolo Internacional de Acesso

5.5.2.2 – Sinalização de espaço reservado para P.C.R.

Anteriormente, área de assistência para resgate e áreas reservadas 
para pessoas em cadeira de rodas

Alterou:

5.3.2.2 Aplicação

e) áreas de resgate para pessoas 

com deficiência, conforme 5.5.2.1;

f) espaço reservado para P.C.R., 
conforme 5.5.2.2;



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.1 – Sinalização de portas e passagens

Alterou:

Parágrafo

Portas e passagens quando sinalizadas 

devem ter números e/ou letras e/ou 

pictogramas e sinais com texto em 

relevo, incluindo Braille. Todas as portas 

de sanitários, banheiros e vestiários, 

devem ser sinalizadas.



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.3 – Sinalização de pavimento

Alterou:

Parágrafo

A sinalização de identificação de pavimentos 

(andares) junto a escadas fixas e rampas deve ser 

visual, em relevo e em Braille. A sinalização visual 

e em relevo pode ser aplicada no corrimão ou na 

parede, conforme Figura 63.

A sinalização em Braille deve estar 
obrigatoriamente posicionada na geratriz superior 
do prolongamento do corrimão, conforme Figura 
64.



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.3 – Sinalização de pavimento

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.3 – Sinalização de pavimento



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.3 – Sinalização de pavimento

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.4 – Sinalização de degraus

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.5 – Sinalização de elevadores e plataformas 
elevatórias

Alterou: 
5.4.5.2 A sinalização do pavimento deve 
estar localizada nos dois batentes externos, 
indicando o andar e deve ser em relevo e 
em Braille. A altura dos caracteres deve 
variar de 15 mm a 50 mm e a distância 
entre eles deve ser de 5 mm. Deve ser 
instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 
m medidos do piso



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.4-Aplicações 
essenciais

5.4.6 – Sinalização tátil e visual no piso

Alterou: 

Para a sinalização tátil e visual no piso 
atender ABNT NBR 16537.

Excluiu todas as subseções, tabelas e figuras



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.5-Sinalização 
de emergência

5.5.1 – Condições gerais

Alterou: 

5.5.1.1 A sinalização de emergência deve 
direcionar o usuário para saídas de 
emergência ou rota de fuga. Devem ser 
observadas as normas e instruções de 
sinalização de emergência.

Anteriormente, previa compatibilização com normas 
do corpo de bombeiros



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.5-Sinalização 
de emergência

5.5.2– Sinalização de áreas de resgate e de espera e 
sinalização de vaga reservada para veículo

Alterou: 
5.5.2.1 Sinalização de área de resgate para 

pessoas com deficiência

Parágrafo

O acesso às áreas de resgate deve ser 

identificado conforme o disposto na ABNT NBR 

13434. As áreas de resgate devem atender às 

exigências de 6.4.5.

Remete à NBR 13434 - Sinalização de Segurança contra incêndio 

e pânico

*Referência incorreta: 9050/2020 – 6.4.2 – Área de resgate



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.5-Sinalização 
de emergência

5.5.2– Sinalização de áreas de resgate e de espera e 
sinalização de vaga reservada para veículo

Alterou: 
5.5.2.2 Sinalização de espaço reservado para P.C.R.

O espaço reservado para P.C.R. (M.R.) deve ser 

demarcado em local que não interfira na área de 

circulação e atender o disposto em 10.19.3. Deve 

ser sinalizado com o SIA com dimensões mínimas 

de 15 × 15 cm, conforme Figura 66.

10.19.3 – local de espera com assentos



NBR9050/2020

5-Informações 
e sinalização

5.5-Sinalização 
de emergência

5.5.2– Sinalização de áreas de resgate e de espera e 
sinalização de vaga reservada para veículo

Fonte: NBR 9050/2020



As vagas reservadas para veículos que conduzam 

ou sejam conduzidos por pessoas idosas ou com 

deficiência devem atender ao estabelecido em 

6.14 e serem sinalizadas, conforme normas 

específicas

(ver Bibliografia [18],  [19] e [20]).

6.14 - Vagas reservadas para veículos

[18] Resolução nº 303/08 do Contran – vagas pessoas idosas

[19] Resolução nº 236/07 do Contran - Aprova o Volume IV – Sinalização 
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
[20] Resolução nº 304/08 do Contran – vagas para pessoas com deficiência

NBR9050/2020

5-Informação e 
sinalização

5.5-Sinalização 
de Emergência

5.5.2.3 Sinalização de vaga reservada para veículos



Incluído:

6.1.1.4 Observar as condições em 4.3

4.3 Área de circulação e manobra – reforça a aplicação do item

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.1 – Rota 
Acessível

6.1.1 – Geral



Incluído:

6.4.1.2 Quando em ambientes fechados, as 

rotas de fuga devem ser sinalizadas conforme 

o disposto na Seção 5, na ABNT NBR 13434 e 

iluminadas com dispositivos de balizamento 

de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 

10898.

NBR 13434 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico 

NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.4 – Rota de fuga 
e área de resgate –
Condições gerais

6.4.1 – Rota de fuga



Alterado:

6.4.1.3 Quando as rotas de fuga incorporarem 

escadas de emergência ou elevadores de 

emergência devem ser previstas áreas de 

resgate com espaço reservado para P.C.R. 

sinalizado conforme 5.5.2.2 e de acordo com 

6.4.5.

*Referência incorreta:

9050/2015 – 6.4.5 – Área de resgate

9050/2020 – 6.4.2 – Área de resgate

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.4 – Rota de fuga 
e área de resgate –
Condições gerais

6.4.1 – Rota de fuga



Alterado:

6.4.2.3 A Figura 69 representa alguns 

exemplos de espaço reservado para P.C.R. em 

área de resgate. Os exemplos estão 

representados com a área mínima de 

circulação e manobra para rotação de 180° de 

cadeira de rodas, conforme 4.3.4. Quando 

localizado em nichos, devem ser respeitados 

os parâmetros mínimos definidos em 4.3.6

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.4 – Rota de fuga 
e área de resgate –
Condições gerais

6.4.1 – Rota de fuga



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.4 – Rota de fuga 
e área de resgate –
Condições gerais

Melhor definição da faixa de circulação
Garante o módulo de referência

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.4 – Rota de fuga 
e área de resgate –
Condições gerais

Faixa de circulação pode se sobrepor à área de manobra
Garante o módulo de referência

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.6 – Rampas

6.6.3 – Guia de balizamento 

Alterou para ≥ para altura da guia de balizamento e 
largura da rampa 

Fonte: NBR 9050/2020



Incluiu:

Os valores identificados como máximos e 

mínimos citados em 6.9.2 a 6.9.4 devem ser 

considerados absolutos e demais dimensões 

devem ter tolerância de mais ou menos 20 

mm.

6.9.2-atender às ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 14718.

6.9.4 Corrimão em degrau isolado

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.1 – Generalidades 



Incluiu:

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. 

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 

Anteriormente - medidos da face superior até o ponto central do 
piso do degrau (no caso de escadas) ou do patamar 



Incluiu:

6.9.3.2

...

Quando se tratar de degrau isolado (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.

6.7.2 - Dimensionamento de degraus isolados

6.9.4.1 e 6.9.4.2 - Corrimão em degrau isolado

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 

Não utilizar como referência as representações de piso tátil

Fonte: NBR 9050/2020



NBR 16537/2016

6 – Sinalização 
tátil de alerta no 

piso

6.4 – Degraus, 
escadas e rampas

6.4.1 – Escadas fixas 

Fonte: NBR 16537/2016



NBR 16537/2016

6 – Sinalização 
tátil de alerta no 

piso

6.4 – Degraus, 
escadas e rampas

6.4.1 – Escadas fixas 

Fonte: NBR 16537/2016



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.3 – Corrimãos 

Fonte: NBR 9050/2020



Incluiu:

6.9.4.1 Quando se tratar de degrau isolado, 

com um único degrau, deve ser instalado um 

corrimão, respeitando 4.6.5, com 

comprimento mínimo de 0,30 m cujo ponto 

central esteja posicionado a 0,75 m de altura, 

medido a partir do bocel ou quina do degrau, 

conforme Figura 78.

4.6.5-Empunhadura

Anteriormente denominado  barra de apoio

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.4 – Corrimãos em degraus isolados 



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.4 – Corrimãos em degraus isolados 

6.9.4.1 - faz referência a corrimão e
medidas a partir do bocel ou quina do degrau

Não utilizar como referência as representações de piso tátil

Fonte: NBR 9050/2020



NBR16537/2016

6 – Sinalização 
tátil de alerta no 

piso

6.4 – Degraus, 
escadas e rampas

6.4.1 – Escadas fixas 

Fonte: NBR 16537/2016



NBR16537/2016

6 – Sinalização 
tátil de alerta no 

piso

6.4 – Degraus, 
escadas e rampas

6.4.1 – Escadas fixas 

Fonte: NBR 16537/2016



Incluiu:

6.9.4.2 Quando se tratar de degrau isolado, 

com dois degraus, os corrimãos devem ser 

instalados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, 

medidos da face superior até o bocel ou quina 

do degrau em ambos os lados com duas 

alturas conforme Figura 79. 

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.4 – Corrimãos em degraus isolados 



Incluiu:

6.9.4.2

...

Se o vão for igual ou superior a 2,40 m pode 

ser adotado um só corrimão intermediário 

com duas alturas a 0,92 m e a 0,70 m do piso, 

medidos da face superior até o bocel ou quina 

do degrau, conforme Figura 80. Os corrimãos 

devem prolongar-se por, no mínimo, 0,30 m 

nas extremidades.

NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.4 – Corrimãos em degraus isolados 



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.9 – Corrimãos 
e guarda-

corpos

6.9.4 – Corrimãos em degraus isolados 

Não utilizar como referência as representações de piso tátil

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.10 –
Equipamentos 

eletromecânicos de 
circulação

6.10.3 – Plataforma de elevação vertical

Alterou:

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).

Anteriormente, até 9,00m



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.10 –
Equipamentos 

eletromecânicos de 
circulação

6.10.4 – Plataforma de elevação vertical

Incluiu:

6.10.4.3 Na área de espera para embarque da 

plataforma de elevação inclinada, deve haver 

sinalização tátil e visual informando a 

obrigatoriedade de acompanhamento por 

pessoal habilitado durante sua utilização, e 

um intercomunicador para solicitação de 

auxílio instalado a uma altura de 0,80 m a 

1,00 m do piso, conforme Figura 81

Anteriormente, apenas na Figura 79



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.10 –
Equipamentos 

eletromecânicos de 
circulação

6.10.4 – Plataforma de elevação vertical

Incluiu:

6.10.4.4 Nas plataformas de elevação 

inclinada, deve haver sinalização visual no 

piso, em cor contrastante com a adjacente, 

demarcando a área de espera para embarque 

e o limite da projeção do percurso do 

equipamento aberto ou em funcionamento, 

conforme Figura 81.

Anteriormente, com demarcação no piso do Símbolo Internacional de 

Acessibilidade (SIA).



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.10 –
Equipamentos 

eletromecânicos de 
circulação

6.10.4 – Plataforma de elevação vertical

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.10 –
Equipamentos 

eletromecânicos de 
circulação

6.10.5 – Esteira rolante horizontal ou inclinada

Alterou: 

Esteiras rolantes não podem compor 

rotas acessíveis. Quando existentes, 

deve haver sinalização indicativa da 

rota acessível disponível.

Anteriormente,  apenas esteiras com inclinação maior que 8,33 

não compunham rotas acessíveis



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.11 –
Circulação 

interna

6.11.2 – Portas

Alterou: 

6.11.2.1 Para utilização das portas em 

sequência, conforme Figura 82, é 

necessário garantir o espaço para rotação 

de 360°, o espaço para varredura das 

portas, os 0,60 m ao lado da maçaneta 

para permitir o alcance, a aproximação e 

circulação de uma pessoa em cadeira de 

rodas. O vão de livre da porta deve ser 

maior ou igual a 0,80 m conforme 

6.11.2.4



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.11 –
Circulação 

interna

6.11.2 – Portas

Anteriormente,  1,50 entre os espaços de varredura das portas

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.11 –
Circulação 

interna

6.11.2 – Portas

Alterou: 

6.11.2.4

As portas, quando abertas, devem ter um 

vão livre, maior ou igual a 0,80 m de largura 

e 2,10 m de altura. 

...

Admite-se menos 20 mm nas dimensões dos 

vãos livres.

Tolerância para vãos livres menores que 0,80 m



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.11 –
Circulação 

interna

6.11.2 – Portas

Alterou: 

6.11.2.7 As portas de sanitários e vestiários 

devem ter, no lado oposto ao lado da 

abertura da porta, um puxador horizontal, 

conforme 4.6.6.3, instalados à altura da 

maçaneta. O vão entre batentes das portas 

deve ser maior ou igual a 0,80 m.

4.6.6.3 – puxadores horizontais

Anteriormente, puxador instalado a 0,90 m do piso



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.11 –
Circulação 

interna

6.11.2 – Portas

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.4 – Acesso do veículo ao lote

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7 Travessia de pedestres em vias públicas ou em 
áreas internas de edificações

Alterou:

As travessias de pedestres nas vias públicas, nas 

vias de áreas internas de edificações ou em 

espaços de uso coletivo e privativo, com circulação 

de veículos, devem ser acessíveis das seguintes 

formas: com redução de percurso, com faixa 

elevada ou com rebaixamento de calçada.

A definição da localização das travessias nas vias 
públicas (no meio de quadra, próximo às esquinas 
ou nas esquinas) é de responsabilidade do 
município.



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.1 Redução do percurso da travessia

Anteriormente, com rebaixamento na calçada
Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Alterou: 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser 

construídos na direção do fluxo da travessia de 

pedestres.

A inclinação deve ser preferencialmente menor que 

5 %, admitindo-se até 8,33 % (1:12), no sentido 

longitudinal da rampa central e nas abas laterais. 

Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja 

maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 

1,20 m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa 

livre de circulação da calçada de, no mínimo, 1,20 

m. Ver Figura 94.



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Definiu inclinação para a sarjeta
Indução para utilização de inclinações menores

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

6.12.7.3.2 A largura da rampa central dos 

rebaixamentos deve ser de no mínimo 1,20 

m. Recomenda-se sempre que possível, que 

a largura seja igual ao comprimento das 

faixas de travessias de pedestres.

Os rebaixamentos em ambos os lados 

devem ser alinhados entre si.

6.12.7.3 Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja 
maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m. 



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Admitida largura de 0,90m para rebaixamento entre obstáculos

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Alterou: 

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.



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Admitida faixa livre de circulação de 0,90m

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

6 – Acessos e 
Circulação

6.12 – Circulação 
externa

6.12.7.3 Rebaixamento de calçadas

Fonte: NBR 9050/2015

Imagem de rebaixamento de calçada excluída
Válida com inclinação de até 5%



NBR9050/2020

7 – Sanitário, 
banheiros e 
vestiários

7.4 – Quantificação 
e características

Incluiu: 

7.4.3.2 Em estabelecimentos como shoppings, 

terminais de transporte, parques, clube esportivos, 

arenas verdes (ou estádios), locais de shows e 

eventos ou em outros edifícios de uso público ou 

coletivo, com instalações permanentes ou 

temporárias que, dependendo da sua especificidade 

ou natureza, concentrem um grande número de 

pessoas, independentemente de atender à 

quantidade mínima de 5 % de peças sanitárias 

acessíveis, deve também ser previsto um sanitário 

acessível para cada sexo junto a cada conjunto de 

sanitários.



NBR9050/2020

7 – Sanitários, 
banheiros e 
vestiários

7.5 – Dimensões do 
sanitário acessível e 
do boxe do sanitário 

acessível

Alterou: 

Alínea

m) recomenda-se a instalação da ducha 

higiênica dotada de registro de pressão para 

regulagem da vazão. Esta ducha deve ser 

instalada ao lado da bacia sanitária, e dentro 

do alcance manual de uma pessoa sentada, 

conforme 4.6.2;



NBR9050/2020

7 – Sanitários, 
banheiros e 
vestiários

7.8 – Instalação de 
lavatório e barras 

de apoio

Alterou: 

7.8.2 Os lavatórios em sanitários acessíveis e, 

no mínimo, um em sanitários coletivos devem 

ser equipados com torneiras acionadas por 

alavancas, sensores eletrônicos ou 

dispositivos equivalentes, que exijam esforço 

máximo de 23 N. Torneiras com ciclo 

automático devem possuir ciclo de 

fechamento de 10 s a 20 s.

Incluiu sanitário coletivo



NBR9050/2020

7 – Sanitários, 
banheiros e vestiários

7.9 – Sanitários e 
banheiros com trocador 
para criança e adulto –

Sanitário familiar

Alterou: 

Caput 

Em edifícios de uso público ou coletivo, definidos em 

7.4.3.2, dependendo da sua especificidade ou 

natureza de seu uso, recomenda-se ter sanitário 

familiar com entrada independente, com boxe 

provido de sanitário acessível (ver 7.5) e de boxe 

com superfície para troca de roupas na posição 

deitada, com dimensões mínimas de 0,70 m de 

largura por 1,80 m de comprimento e 0,46 m de 

altura, devendo suportar no mínimo 150 kg, e 

providos de barras de apoio, conforme 7.14.1

7.4.3.2 – lista os estabelecimentos



NBR9050/2020

7 – Sanitários, 
banheiros e 
vestiários

7.10 – Sanitário 
coletivo

Alterou: 

Primeiro parágrafo

O sanitário coletivo é de uso de pessoas com 

mobilidade reduzida e para qualquer pessoa. 

Para tanto, os boxes devem atender aos 

requisitos para boxe comum (ver 7.10.1). 

Recomenda-se a instalação de um boxe com 

barra de apoio (ver 7.10.2) para uso de pessoas 

com mobilidade reduzida.

Excluiu a exigência de bacia infantil para uso de pessoas 
com baixa estatura



NBR9050/2020

8 – Mobiliário 
urbano

8.3 – Telefones 
públicos

Alterou: 

8.3.4 O telefone acessível deve atender à ABNT 

NBR 15599.

NBR 15599 - Acessibilidade - Comunicação na prestação de 
serviços



NBR9050/2020

9 – Mobiliário 

9.2 – Balcão, 
bilheterias e 
balcões de 
informação

9.2.3 Bilheterias, balcões de informação e similares

Alterou: 

9.2.3.4 As bilheterias e balcões de informação 

acessíveis devem possuir largura mínima de 

0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso 

acabado

Excluiu deste item:  largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m



NBR9050/2020

9 – Mobiliário 

9.2 – Balcão, 
bilheterias e 
balcões de 
informação

Alterou: 

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°.

Suprimiu o item:  altura livre sob a superfície de no 
mínimo 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,30 m

9.2.3 Bilheterias, balcões de informação e similares



NBR9050/2020

9 – Mobiliário 

9.3 – Mesas ou 
superfícies

9.3.1 Mesas ou superfícies de trabalho

Incluiu: 

9.3.1.3 As mesas ou superfícies de trabalho 

acessíveis devem possuir tampo com largura 

mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 

m do piso acabado, assegurando-se largura 

livre mínima sob a superfície de 0,80 m, 

conforme Figura 135.



NBR9050/2020

9 – Mobiliário 

9.3 – Mesas ou 
superfícies

9.3.1 Mesas ou superfícies de trabalho

Incluiu: 

9.3.1.4 Deve ser assegurada altura livre sob o 

tampo de no mínimo 0,73 m, com 

profundidade livre mínima de 0,50 m, de 

modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de 

avançar sob a mesa ou superfície, conforme 

Figura 135.



NBR9050/2020

9 – Mobiliário 

9.3 – Mesas ou 
superfícies

9.3.1 Mesas ou superfícies de trabalho

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 – Equipamentos 
urbanos 

10.3 – Cinemas, 
teatros, auditórios 

e similares

10.3.1 Gerais

Alterou: 

Alínea

e) ser identificados no mapa de assentos 

localizados junto à bilheteria e sites de 

divulgação; nas cadeiras para P.D.V., P.M.R. e 

P.O. e no piso do espaço reservado para P.C.R, 

nos padrões definidos em 5.3 e 5.5.2.2;

5.3 - Símbolos
5.5.2.2 - Sinalização de espaço reservado para P.C.R.



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

Incluiu: 

10.12.1 O piso do entorno das piscinas deve 

atender as condições da ABNT NBR 10339, 

Anexo A, A.3. As bordas, degraus de acesso à 

água, corrimãos e barras de apoio devem ter 

acabamento arredondado.

ABNT NBR 10339 – Piscina — Projeto, execução e manutenção
Anexo A - Critérios mínimos para sistemas de pisos
Remeteu especificação do piso no estorno da piscina para a 
norma específica



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

Alterou: 

10.12.2 O meio de entrada e saída, ou meios 

de acessibilidade, para os tanques de piscinas 

deve ser garantido, de acordo com a Tabela 8.



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

Perímetro de até 90m – 01 tipo de acesso obrigatório
Maiores que 90m – 02 tipos de acesso obrigatório

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

Incluiu:

10.12.2.1 Quando o acesso à água for feito por 

banco de transferência, este deve atender à 

Figura 149 e aos requisitos a seguir:

a) ter altura entre 0,40 m e 0,48 m;

b) ter extensão de no mínimo 1,20 m e 

profundidade de 0,45 m e reentrância de 0,20 m;

...



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

10.12.2.1

Incluiu: 

c) ter barras para facilitar a transferência para 

piscina com distância entre elas de 1,00 m a 1,10 

m;

d) garantir área para aproximação e manobra de 

360°, sendo que a área para transferência junto 

ao banco não pode interferir com a área de 

circulação;

e) garantir o nível da água no máximo a 0,10 m 
abaixo do nível do assento do banco.



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

10.12.2.1 - barras com distância entre elas de 1,00 m a 1,10 m
Imagem com dimensão incorreta

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

Definiu altura da reentrância e
dimensão da barra

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

Alterou: 

10.12.2.2 Quando o acesso à água for feito por 

escada sua largura deve ser de 0,80 m a 1,00 m, 

os degraus submersos devem ter o piso variando 

de 0,35 m a 0,46 m e espelho de no máximo 

0,20 m, além da instalação dos corrimãos nos 

dois lados e em três alturas conforme Figura 

150.

As características do corrimão devem atender 

4.6.5.

Anteriormente, piso variando de 0,35m a 0,46m
Corrimão individual ou contínuo



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

Excluído deste item a plataforma de acesso aos degraus submersos

Fonte: NBR 9050/2020



NBR9050/2020

10 –
Equipamentos 

urbanos 

10.12 – Piscinas

10.12.2 Meio de entrada e saída da piscina

Alterou: 
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.

Para rampa – corrimão a apenas 01 altura



NBR9050/2020

10 – Equipamentos 
urbanos 

10.19 –
Atendimento ao 

público

10.19.3 Quando houver local de espera 

com assentos estes devem:

a) atender o descrito em 8.9;

b) garantir 5 %, com no mínimo um, de 

assentos para P.O (4.7);

c) garantir 5 %, com no mínimo um, de 
espaços para P.C.R. e ser sinalizado 
conforme 5.5.2.2

8.9 - Assentos públicos
4.7 - Assentos para pessoas obesas
5.5.2.2 - Sinalização de espaço reservado para P.C.R.



NBR9050/2020

10 – Equipamentos 
urbanos 

10.19 –
Atendimento ao 

público

10.19.3 Quando houver local de espera 

com assentos estes devem:

a) atender o descrito em 8.9;

b) garantir 5 %, com no mínimo um, de 

assentos para P.O (4.7);

c) garantir 5 %, com no mínimo um, de 
espaços para P.C.R. e ser sinalizado 
conforme 5.5.2.2

8.9 - Assentos públicos
4.7 - Assentos para pessoas obesas
5.5.2.2 - Sinalização de espaço reservado para P.C.R.
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