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esta obra reúne informações extraídas de normas 

técnicas nacionais e internacionais, legislação vigente 

no brasil e na cidade de são paulo. conta também 

com orientações elaboradas pela comissão permanente 

de acessibilidade (cpa), órgão ligado à secretaria municipal 

da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida da 

prefeitura de são paulo.

este livro oferece diretrizes básicas sobre acessibilidade 

em edificações e vias públicas numa linguagem simples, 

o que possibilita ser consultado tanto por profissionais 

de arquitetura e construção quanto por qualquer 

cidadão que se interesse pelo tema. 

o desafio desta publicação é contribuir para a 

promoção do desenho universal, conceito que garante 

plena acessibilidade a todos os componentes de 

qualquer ambiente, respeitando a diversidade humana. 

estamos apresentando aqui um dos principais alicerces 

de inclusão social das pessoas com deficiência 

e mobilidade reduzida.

ACESSIBILIDADE

MOBILIDADE ACESSÍVEL 

NA CIDADE DE SÃO PAULO
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Oos nú me ros da de fi ci ên cia no mun do têm vi -
ra do, nas úl ti mas dé ca das, pau ta cons tan te de dis -
cus são. a ne ces si da de de lo ca li zar a po pu la ção
que tem al gu ma de fi ci ên cia tor nou-se imi nen te,
po rém, anos de atra so co lo ca ram uma nu vem de
fu ma ça so bre o as sun to. 

o bra sil deu im por tan te pas so com a pro mul -
ga ção da lei nº 7.853, de 24 de ou tu bro de 1989,
que dis pôs so bre a obri ga to ri e da de de in clu ir nos
cen sos na ci o nais ques tõ es es pe cí fi cas so bre as
pes so as com de fi ci ên cia. essa lei abriu uma cla -
rei ra no de ba te, mas não con se guiu equa ci o nar a
ques tão. mes mo os da dos mun di ais ain da são
mu i to va gos. a or ga ni za ção mun di al de saú de
(oms), por exem plo, de cla ra que 10% da po pu -
la ção de cada país tem al gu ma de fi ci ên cia. já a
or ga ni za ção das na çõ es uni das (onu) afir ma
haver, no mun do, 600 mi lhõ es de pes so as com al -
gum tipo de de fi ci ên cia, sen do 400 mi lhõ es nos
paí ses em de sen vol vi men to. 

o cen so de 2000 do ins ti tu to bra si lei ro de
Geo gra fia e es ta tís ti ca (ibGe) apon tou que 25 mi -
lhões de bra si lei ros têm al gu ma de fi ci ên cia, ou
seja, 14,5% de toda a po pu la ção. ou tro dado
apre sen ta do in di cou que na ci da de de são pau lo
10,32% dos ci da dãos são pes so as com de fi ci ên -
cia. mas sa be mos que es ses nú me ros são mu i to
im pre ci sos. 

a dis cus são so bre es sas in for ma çõ es já apon ta
para um ca mi nho mu i to di fe ren te do que era tri -
lha do anos atrás. por mu i to tem po, as pes so as
com de fi ci ên cia eram tra ta das por po lí ti cas de as -
sis tên cia so ci al, sem que os go ver nos en ten des -
sem a com ple xi da de do ter mo “in clu são”. Hoje,

co me çan do pela ne ces si da de de se sa ber onde es -
tão es sas pes so as, a re a li da de co me ça a mu dar.
nas úl ti mas duas dé ca das, as pes so as com de fi ci -
ên cia co me ça ram a ser vis tas como se res hu ma -
nos que têm de exer cer ple na men te seus di rei tos
ci vis, po lí ti cos, so ci ais, cul tu rais e eco nô mi cos. 

a cri a ção des ta se cre ta ria municipal da pes soa
com de fi ci ên cia e mo bi li da de re du zi da (sm ped)
já foi um im por tan te pas so para a con cre ti za ção
des sa mu dan ça. com a mis são de le var qua li da de
de vida para es sas pes so as, a sm ped está tra ba -
lhan do para que a so ci e da de en ca re as ques tõ es
da de fi ci ên cia com ou tros olhos.

e este li vro so bre aces si bi li da de que apre sen ta -
mos é um dos ali cer ces de todo o nos so tra ba lho.
para mu dar efe ti va men te o es pec tro do pre con -
cei to quan to à de fi ci ên cia no bra sil, e até no
mun do, o rumo a to mar é o da mul ti pli ca ção da
in for ma ção. É pre ci so, tam bém, co lo car que as
nor mas de aces si bi li da de aqui apre sen ta das fo -
ram ela bo ra das com mu i to es tu do e em pe nho.
cada cen tí me tro dos equi pa men tos ci ta dos nes te
li vro, se su pri mi do, po de ve tar a au to no mia de
uma pes soa com de fi ci ên cia. por isso é im por tan -
te que toda a po pu la ção co nhe ça, en ten da e use
esse li vro mi nu ci o sa men te para que as bar rei ras
que se pa ram as pes so as com de fi ci ên cia se jam
der ru ba das. 

me lho rar a qua li da de de vida das pes so as
com de fi ci ên cia é nos sa mis são, nos sa pró xi ma
re a li da de.

Secretaria Municipal da 
Pessoa com Defeciência e 

Mobilidade Reduzida

APRESENTAÇÃO
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DESENHO UNIVERSAL

O • uso equi pa rá vel (para pes so as com di fe ren tes ca -
pa ci da des).

• uso fle xí vel  (com le que am plo de pre fe rên ci as e
ha bi li da des).

• sim ples e in tu i ti vo (fá cil de en ten der).

• in for ma ção per cep tí vel (co mu ni ca efi caz men te a
in for ma ção ne ces sá ria atra vés da vi são, au di ção,
tato ou ol fa to).

• To le ran te ao erro (que di mi nui ris cos de açõ es in -
vo lun tá ri as).

• com pou ca exi gên cia de es for ço fí si co.

• Ta ma nho e es pa ço para o aces so e o uso in clu si -
ve para pes so as com de fi ci ên cia e mo bi li da de re -
du zi da.

o con cei to de "de se nho uni ver sal", cri a do por
uma co mis são em Was hing ton, eua, no ano de
1963, foi ini ci al men te cha ma do de "de se nho li vre
de bar rei ras" por se vol tar à eli mi na ção de bar rei ras
ar qui te tô ni cas nos pro je tos de edi fí ci os, equi pa men -
tos e áre as ur ba nas. pos te ri or men te, esse con cei to
evo lu iu para a con cep ção de de se nho uni ver sal,
pois pas sou a con si de rar não só o pro je to, mas prin -
ci pal men te a di ver si da de hu ma na, de for ma a res -
pei tar as di fe ren ças exis ten tes en tre as pes so as e a
ga ran tir a aces si bi li da de a to dos os com po nen tes do
am bi en te.

o de se nho uni ver sal deve ser con ce bi do como
ge ra dor de am bi en tes, ser vi ços, pro gra mas e tec no -
lo gias aces sí veis, uti li zá veis eqüi ta ti va men te, de for -
ma se gu ra e au tô no ma por to das as pes so as – na
mai or ex ten são pos sí vel – sem que te nham que ser
adap ta dos ou re a dap ta dos es pe ci fi ca men te, em vir -
tu de dos sete prin cí pi os que o sus ten tam, a sa ber:



N
DIMENSIONAMENTO BÁSICO

na con cep ção de pro je tos ar qui te tô ni cos e ur ba nís ti cos, as sim como no de se nho de mo bi li á ri os, é
im por tan te con si de rar as di fe ren tes po ten ci a li da des e li mi ta çõ es do ho mem. as ori en ta ções a se -
guir re fe rem-se a al guns pa drõ es ado ta dos para aten der à di ver si da de hu ma na e os ca sos es pe cí fi -
cos de vem ser ana li sa dos par ti cu lar men te.

HO MEM PA DRÃO

es tu dos re la ti vos ao di men si o na men to do cor po
hu ma no es ta be le ce ram pro por çõ es bá si cas de um
ho mem pa drão. es sas pro por çõ es são re co nhe ci das
como re fe rên cia da es ca la hu ma na em pro je tos ar -
qui te tô ni cos e de se nhos ar tís ti cos. no en tan to, é
fun da men tal a cri a ção de es pa ços que aten dam a di -
ver si da de hu ma na.
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Fig. 1: No de se nho ao lado, 
o ho mem pa drão foi di vi di do 
em qua tro par tes, con for me 
suas pro por çõ es. A le tra H 
re fe re-se à al tu ra to tal do in di ví duo, 
sen do sua fra ção, por tan to, 
um tre cho do seu cor po.

Re fe rên cia bi bli o grá fi ca:
Arte de Pro je tar em 
Ar qui te tu ra - Ernst Neu fert
11ª edi ção, 1996 - 
Edi to ri al Gus ta vo Gili S/A
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PES SO AS COM DEFICIÊNCIA OU MO BI LI DA DE RE DU ZI DA

pes so as com es sas ca rac te rís ti cas se des lo cam, em ge ral, com a aju da de equi pa men tos au xi li a -
res: ben ga las, mu le tas, an da do res, ca dei ras de ro das ou até mes mo com aju da de cães es pe ci al men -
te trei na dos, no caso de pes so as ce gas. por tan to, é ne ces sá rio con si de rar o es pa ço de cir cu la ção jun -
ta men te com os equi pa men tos que as acom pa nham. ob ser ve como es sas di men sõ es va ri am con -
for me o apoio uti li za do (me di das em me tros).

Fig. 6: Usu á rio 
de mu le tas

Fig. 2: Ido so com ben ga la

Fig. 3: De fi ci en te 
vi su al com cão guia

Fig. 4: Per cur so 
de uma pes soa com 
de fi ci ên cia vi su al

Fig. 5: Pes soa com 
mo bi li da de re du zi da 
au xi li a da por an da dor 
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DI MEN SÕ ES BÁ SI CAS 
DA CA DEI RA DE RO DAS

o mó du lo de pro je ção da ca dei ra de
ro das com seu usu á rio (mó du lo de re fe -
rên cia) é o es pa ço mí ni mo ne ces sá rio para
sua mo bi li da de. por tan to, es sas di men sõ es
de vem ser usa das como re fe rên cia em
pro je tos de ar qui te tu ra.

Fig. 8: Me di das da 
pro je ção no piso 
ocu pa da por uma 
ca dei ra de ro das 
com usu á rio

Fig. 7: Me di das bá si cas 
da ca dei ra de ro das
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Fig. 10: Al can ce
ma nu al la te ral da
mes ma pes soa
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AL CAN CE MA NU AL 
FRON TAL E LA TE RAL

os usu á ri os de ca dei ra de ro das pos su em
ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de al can ce ma nu al,
po den do va ri ar de acor do com a fle xi bi li da de
de cada pes soa. as me di das apre sen ta das são
ba se a das em pes so as com to tal mo bi li da de
nos mem bros su pe ri o res.

Fig. 9: Al can ce ma nu al
fron tal de uma pes soa 
em ca dei ra de ro das
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Nno mun do glo ba li za do, vi ve mos cada vez mais
em uma so ci e da de sob in ten sa ur ba ni za ção, ver ti ca -
li za ção ar qui te tô ni ca e in te ri o ri za ção dos es pa ços.
o ho mem pro duz seu pró prio am bi en te e in ter fe re
di re ta men te no com por ta men to so ci al.

a co mu ni ca ção se tor nou im pres si o nan te men te
ve loz, e a di ver si da de hu ma na nun ca foi tão evi den -
ci a da.

a eco no mia pro cu ra ex pan dir ho ri zon tes e bus -
ca a todo cus to di fe ren tes ni chos de mer ca do.

o ser hu ma no mos tra suas di fe ren ças e con quis -
ta seus di rei tos e seus es pa ços.

por tudo isso, con ti nu ar a pla ne jar am bi en tes e
pro du tos com base no con cei to do "ho mem pa drão"
é se guir na con tra mão da re a li da de. ve ja mos en tão
os prin ci pais itens re la ci o na dos com a aces si bi li da -
de em edi fi ca çõ es, os quais po dem as se gu rar con di -
çõ es de cir cu la ção e uso por to das as pes so as, in de -
pen den te men te de suas ca rac te rís ti cas fí si cas, sen so -
ri ais e cog ni ti vas.

EDI FI CA ÇÕ ES 
DE USO PRI VA DO

con si de ram-se edi fi ca çõ es re si den ci ais: as que
apre sen tam uma ha bi ta ção por lote (r1); as que
apre sen tam um con jun to de duas ou mais ha bi ta -
ções agru pa das ho ri zon tal men te ou su per pos tas
(r2h), tais como ca sas ge mi na das, so bre pos tas ou
vi las; as que apre sen tam um con jun to de duas ou
mais uni da des ha bi ta ci o nais agru pa das ver ti cal men -
te (r2v), tais como edi fí ci os ou con jun tos re si den -
ciais. nes tes usos, é obri ga tó rio: 

• per cur so aces sí vel que una as edi fi ca çõ es à via
pú bli ca, aos ser vi ços ane xos de uso co mum e aos
edi fí ci os vi zi nhos.

• ram pas ou equi pa men tos ele tro me câ ni cos para
ven cer os des ní veis exis ten tes nas edi fi ca çõ es.

• cir cu la ção nas áre as co muns com lar gu ra li vre mí -
ni ma re co men da da de 1,50 m e ad mis sí vel mí ni -

EDIFICAÇÕES

ma de 1,20 m e in cli na ção trans ver sal má xi ma de
2% para pi sos in ter nos e má xi ma de 3% para pi -
sos ex ter nos.

• ele va do res de pas sa gei ros em to das as edi fi ca ções
com mais de cin co an da res.

• ca bi na do ele va dor, e res pec ti va por ta de en tra da,
aces sí vel para pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li -
da de re du zi da.

• pre ver va gas re ser va das para veí cu los con du zi dos
ou con du zin do pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi -
li da de re du zi da nos es ta ci o na men tos.

• pre ver via de cir cu la ção de pe des tre do ta da de
aces so para pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da -
de re du zi da.

EDI FI CA ÇÕ ES 
DE USO CO LE TI VO

edi fí ci os pú bli cos ou pri va dos de uso não re si -
den ci al (nr), tais como es co las, bi bli o te cas, pos tos
de saú de, ba res, res tau ran tes, clu bes, agên ci as de
cor reio e ban cá ri as, por exem plo, pre ci sam ofe re cer
ga ran tia de aces so a to dos os usu á ri os.

a cons tru ção, am pli a ção ou re for ma des tes edi fí -
ci os de vem ser exe cu ta das de modo que se jam ob -
ser va dos os se guin tes re qui si tos de aces si bi li da de:

• to das as en tra das de vem ser aces sí veis, bem como
as ro tas de in ter li ga ção às prin ci pais fun çõ es do
edi fí cio.

• no caso de edi fi ca çõ es exis ten tes, deve ha ver ao
me nos um aces so a cada 50m no máximo co nec -
ta do, atra vés de rota aces sí vel, à cir cu la ção prin -
ci pal e de emer gên cia.

• ao me nos um dos iti ne rá ri os que co mu ni quem ho -
ri zon tal men te e ver ti cal men te to das as de pen dên -
ci as e ser vi ços do edi fí cio, en tre si e com o ex te ri -
or, de ve rá cum prir os re qui si tos de aces si bi li da de.

• ga ran tir sa ni tá ri os e ves ti á ri os adap ta dos às pes so -
as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da, pos -
su in do 5% do to tal de cada peça ou obe de cen do
ao mí ni mo de uma peça.



Pelo me nos um
 sa ni tá rio

 

aces sí vel
 por pa vi

 men to

dicas
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• nas áre as ex ter nas ou in ter nas da edi fi ca ção des ti -
na das a ga ra gem e ao es ta ci o na men to de uso pú -
bli co é obri ga tó rio re ser var as va gas pró xi mas aos
aces sos de cir cu la ção de pe des tres, de vi da men te
si na li za das, para veí cu los que trans por tem pes so -
as com de fi ci ên cia fí si ca ou com di fi cul da de de
lo co mo ção.

• en tre o es ta ci o na men to e o aces so prin ci pal deve
exis tir uma rota aces sí vel. caso isso não seja pos -
sí vel, deve ha ver va gas de es ta ci o na men to ex clu -
si vas para as pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li -
da de re du zi da pró xi mas ao aces so prin ci pal.

• em shop ping cen ters, ae ro por tos ou áre as de gran -
de flu xo de pes so as, re co men da mos um sa ni tá rio
aces sí vel que pos sa ser uti li za do por am bos os se -
xos (sa ni tá rio fa mi li ar).

a ga ran tia de aces si bi li da de às edi fi ca çõ es, tal
como de ter mi nam a abnT e leis mu ni ci pais, de pen -
de da eli mi na ção com ple ta de bar rei ras ar qui te tô ni -
cas. nas edi fi ca çõ es, es ses obs tá cu los ocor rem prin -
ci pal men te em aces sos, áre as de cir cu la ção ho ri -
zon tal e ver ti cal, aber tu ras (por tas e ja ne las), sa ni tá -
ri os, ves ti á ri os, pis ci nas e mo bi li á ri os (te le fo nes, bal -
cõ es, be be dou ros etc.). veja como o pro je to ar qui -
te tô ni co ou pai sa gís ti co deve tra tar ade qua da men te
cada um des ses ele men tos.

EN TRA DAS E SAÍDAS

um ci da dão com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re -
du zi da que es ti ver na rua e de se jar en trar em um
edi fí cio tem o di rei to de fazê-lo com au to no mia.
para isso, os aces sos de vem res pei tar as ca rac te rís ti -
cas de piso e cir cu la ção ho ri zon tal e ver ti cal.

os aces sos de vem pre ver:

• su per fí cie re gu lar, fir me, con tí nua, es tá vel e an ti -
der ra pan te sob quais quer con di çõ es cli má ti cas.

• per cur so li vre de obs tá cu los, com lar gu ra mí ni ma
re co men da da de 1,50 m e mí ni ma ad mi ti da de
1,20 m.

• in cli na ção trans ver sal da su per fí cie de no má xi mo
2% para pi sos in ter nos e má xi ma de 3% para pi -
sos ex ter nos; e in cli na ção lon gi tu di nal má xi ma de
5% (aci ma dis so, será con si de ra da ram pa).

• es ca das e ram pas ou es ca das e equi pa men tos ele -
tro me câ ni cos para ven cer des ní veis su pe ri o res a
1,5 cm.

• desníveis entre 0,5 cm e 1,5 cm deverão ser
chanfrados na proporção de 1:2 (50%).

• piso tá til de aler ta para si na li za ção e in di ca ção de
mu dan ça de pla no da su per fí cie do piso e pre sen -
ça de obs tá cu los.

• na exis tên cia de ca tra cas ou can ce las, ao me nos
uma deve ser aces sí vel a pes soa com de fi ci ên cia
ou mo bi li da de re du zi da.

• sím bo lo in ter na ci o nal de aces so – sia para in di -
car, lo ca li zar e di re ci o nar ade qua da men te a pes -
soa com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.
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Tipo de uso Ex ten são do Lar gu ra mí ni ma 
do cor re dor cor re dor (c) ad mi ti da

co mum até 4,00 m 0,90 m
co mum até 10,00 m 1,20 m
co mum su pe ri or a 

10,00 m 1,50 m
pú bli co - 1,50 m

na cir cu la ção ho ri zon tal deve-se ga ran tir que
qual quer pes soa pos sa se mo vi men tar, no pa vi men -
to onde se en con tra, com to tal au to no mia e in de -
pen dên cia. para isso, os per cur sos de vem es tar li vres
de obs tá cu los, aten der às ca rac te rís ti cas re fe ren tes
ao piso e apre sen tar di men sõ es mí ni mas de lar gu ra
na cir cu la ção (fi gu ras 12 e 13). para o des lo ca men -
to de pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du -
zi da é ne ces sá rio pre ver áre as de ro ta ção e de apro -
xi ma ção, pos si bi li tan do as sim a li vre cir cu la ção e
to tal uti li za ção do es pa ço cons tru í do.

a cir cu la ção in ter na das edi fi ca çõ es deve aten -
der a ta be la abai xo:

• no caso de re for mas, deve-se pre ver bol sõ es de re -
tor no para usu á ri os de ca dei ras de ro das, con si de -
ran do área de ro ta ção de 180º, a cada 15,00 m de
ex ten são do cor re dor.

• quan do hou ver obs tá cu los iso la dos com ex ten são
má xi ma de 0,40 m ad mi te-se lar gu ra mí ni ma de
0,80 m, por exemplo, para passagem de portas.

CIRCULAÇÃO 
HORIZONTAL

Fig. 13: Lar gu ra mí ni ma para a pas sa gem 
de duas ca dei ras de ro das
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Fig. 12: Lar gu ra mí ni ma para a pas sa gem 
de uma pes soa e uma ca dei ra de ro das
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Fig. 11: Transposição 
de obstáculos isolados
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Fig. 14: Exemplos de desníveis

DESNÍVEIS

• de vem ser evi ta dos em ro tas aces sí veis.
• com até 5 mm não ne ces si tam de tra ta men to.
• en tre 5 mm e 15 mm de vem ser tra ta dos como

ram pa com in cli na ção má xi ma de 1:2 (50%)
• su pe ri o res a 15 mm de vem aten der aos re qui si tos

de ram pas e de graus.

2

5 ≤ H ≤ 15 (mm)

H ≤ 5mm

1

1. PI SOS

os pi sos de vem aten der às se guin tes ca rac te rís ti -
cas:

• pos su ir su per fí cie re gu lar, fir me, con tí nua, an ti der -
ra pan te (sob quais quer con di çõ es cli má ti cas) e li -
vre de bar rei ras ou obs tá cu los.

• in cli na ção trans ver sal da su per fí cie de no má xi mo
2% para pi sos in ter nos e má xi ma de 3% para pi -
sos ex ter nos.

• as jun tas de di la ta ção e gre lhas, quan do ne ces sá -
ri as, de vem es tar em bu ti das no piso trans ver sal -
men te à di re ção do mo vi men to, com vãos má xi -
mos de 1,5 cm en tre as gre lhas e pre fe ren ci al men -
te ins ta la das fora do flu xo prin ci pal de cir cu la ção.

• os ca pa chos de vem es tar em bu ti dos no piso, não
ul tra pas san do 0,5 cm de al tu ra.

• os car pe tes ou for ra çõ es de vem es tar fir me men te
fi xa dos no piso para evi tar do bras ou sa li ên ci as.
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Fig. 15: Gre lhas e jun tas de di la ta ção 
trans ver sais à direção do movimento,  
em bu ti das no piso e com vão má xi mo 
de 1,5 cm

Grelha

junta

SI NA LI ZA ÇÃO TÁTIL DE PISO

a si na li za ção tá til no piso fun ci o na como ori en -
ta ção às pes so as com de fi ci ên cia vi su al ou bai xa vi -
são no per cur so das ro tas aces sí veis.

esta si na li za ção pode ser de aler ta ou di re ci o nal.
a si na li za ção de aler ta deve ser uti li za da na

iden ti fi ca ção de iní cio e tér mi no de ram pas, es ca das
fi xas, es ca das ro lan tes, jun to à por ta dos ele va do res
e des ní veis de pal co ou si mi la res, para in di car ris co
de que da.

o di men si o na men to deve es tar de acor do com
a figura 16, com al tu ra dos re le vos en tre 3 mm e
5 mm.

Fig. 16: Piso tátil de alerta (dimensões em mm).
Fonte: NBR 9050/04

42 a 53

22 a 30

11 a 2021 a 27

60 a 75



2. ÁREAS DE RO TA ÇÃO

as áre as de ro ta ção são es pa ços ne ces sá ri os para
os usu á ri os de ca dei ras de ro das efe tu a rem ma no -
bras. É fun da men tal que es ses es pa ços se jam con si -
de ra dos na ela bo ra ção do pro je to ar qui te tô ni co.
(figs. 18, 19 e 20)

Fig. 18: Es pa ço 
mínimo para um 
mo vi men to de 90º

Fig. 19:
Es pa ço 
para um 
giro de 180º

Fig. 20:
Es pa ço 
ne ces sá rio 
para um giro
com ple to 
de 360º

1,
20

1,20

1,50

1,
20

1,
50
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a si na li za ção tá til di re ci o nal deve:

• ser ins ta la da no sen ti do do des lo ca men to.
• ter lar gu ras en tre 0,20 e 0,60 m.
• ser uti li za da como re fe rên cia para o des lo ca men -

to em lo cais am plos, ou onde não hou ver guia de
ba li za men to.

• aten der ao di men si o na men to da figura 17, com al -
tu ra dos re le vos en tre 3 e 5 mm.

am bos os pi sos (de alerta e direcional) de vem
ter co lo ra ção con tras tan te com o piso do en tor no.

Fig. 17: Piso direcional (dimensões em mm). 
Fonte: NBR 9050/04

35 a 42

20 a 30

30 a 40 70 a 85

45 a 55
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3. ÁREA DE 
APRO XI MA ÇÃO À POR TA

as pes so as que uti li zam equi pa men tos au xi li a res
no seu des lo ca men to, tais como ca dei ras de ro das
ou an da do res, ne ces si tam de um es pa ço adi ci o nal
para a aber tu ra da por ta. des se modo, a ma ça ne ta
es ta rá ao al can ce da mão e o mo vi men to de aber tu -
ra da por ta não será pre ju di ca do. (fig. 21)

Fig. 21: Área de apro xi ma ção para aber tu ra de por ta
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CIR CU LA ÇÃO 
VER TI CAL

na cir cu la ção ver ti cal, deve-se ga ran tir que qual -
quer pes soa pos sa se mo vi men tar e aces sar to dos os
ní veis da edi fi ca ção com au to no mia e in de pen dên -
cia.

1. RAM PAS

as ram pas de vem ga ran tir:

• lar gu ra li vre re co men da da de 1,50 m, sen do ad -
mis sí vel a lar gu ra mí ni ma de 1,20 m.

• quan do não exis ti rem pa re des la te rais, as ram pas
de vem pos su ir guias de ba li za men to com al tu ra
mí ni ma de 0,05 m exe cu ta das nas pro je çõ es dos
guar da-cor pos.

• pa ta ma res no iní cio e fi nal de cada seg men to de
ram pa com com pri men to re co men da do de 1,50
m e mí ni mo ad mi ti do de 1,20 m, no sen ti do do
mo vi men to.

• piso tá til de aler ta para si na li za ção, com lar gu ra
en tre 0,25 m e 0,60 m, dis tan te no má xi mo a 0,32
m da mu dan ça de pla no e  lo ca li za do an tes do iní -
cio e após o tér mi no da ram pa. o piso tá til ser vi -
rá como ori en ta ção para as pes so as com de fi ci ên -
cia vi su al em sua lo co mo ção.

• in cli na ção trans ver sal de no má xi mo 2% em ram -
pas in ter nas e 3% em ram pas ex ter nas.

• de ve rão exis tir sem pre pa ta ma res pró xi mos a por -
tas e blo queios.

Fig. 22: Vis ta su pe ri or da ram pa
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SI TU A ÇÕ ES EX CEP CI O NAIS

no caso de re for mas, sen do im pos sí vel e es go ta das to das as pos si bi li da des de uti li za ção da ta be la aci ma, 
con si de rar:

a inclinação das rampas deve ser calculada segundo a equação a seguir e dentro dos limites estabelecidos nas 2
tabelas abaixo.

i = h x 100
c

i = inclinação, em percentagem
h = altura do desnível
c = comprimento da projeção horizontal

Fig. 23: Vis ta la te ral da ram pa

H

H

in cli na ção ad mis sí vel em des ní veis má xi mos de nú me ro má xi mo de
cada seg men to de ram pa (i) cada seg men to de ram pa (H) seg men tos de ram pa

5,00% (1:20) 1,50 m -
5,00% (1:20) < i ≤ 6,25% (1:16) 1,00 m -
6,25% (1:16) < i ≤ 8,33% (1:12) * 0,80 m 15

in cli na ção ad mis sí vel em des ní veis má xi mos de nú me ro má xi mo de
cada seg men to de ram pa (i) cada seg men to de ram pa (h) seg men tos de ram pa

8,33% (1:12) ≤ i < 10,00% (1:10) 0,20 m 4
10,00% (1:10) ≤ i ≤ 12,5% (1:8) 0,075 m 1

* Nota: Para in cli na çõ es en tre 6,25% e 8,33% deve-se pre ver áre as de des can so nos pa ta ma res a cada 50,00 m.
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Im por tan te: as ram pas em
cur va de vem per mi tir in cli -
na ção má xi ma de 8,33%
(longitudinal) e raio de 3,00
m no mí ni mo, me di dos no
pe rí me tro in ter no à cur va

Fig. 24: Vis ta su pe ri or de ram pa em cur va: 
raio in ter no de 3,00 m, no mí ni mo
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Fig. 25: Cor te trans ver sal da ram pa em cur va: 
in cli na ção má xi ma de 2% (transversal)
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Fig 27: Me di das re co men da das para as es ca das
(dimensões em metros)
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2. ES CA DAS FI XAS E DE GRAUS

as es ca das fi xas e de graus lo ca li za dos em ro tas
aces sí veis de vem es tar vin cu la dos à ram pa ou a
equi pa men tos ele tro me câ ni cos.

as es ca das fi xas de vem ga ran tir:

• piso (p) e es pe lho (e) do de grau de acor do com a
figura 27. deve-se con si de rar a se guin te res tri ção:
0,63 m < p + 2e < 0,65 m.

• lar gu ra li vre mí ni ma re co men da da de 1,50 m e
ad mis sí vel de 1,20 m.

• pa ta mar de 1,20 m de com pri men to no sen ti do do
mo vi men to, a cada 3,20 m de al tu ra ou quan do
hou ver mu dan ça de di re ção.

• piso tá til para si na li za ção, com lar gu ra en tre 0,25
m e 0,60 m, afas ta do no má xi mo 0,32 m do li mi -
te da mu dan ça do pla no e lo ca li za do an tes do iní -
cio e após o tér mi no da es ca da. o piso tá til ser vi -
rá como ori en ta ção para as pes so as com de fi ci ên -
cia vi su al em sua lo co mo ção.

• fai xa de si na li za ção em cor con tras tan te em to dos
os de graus (detalhe 1).

• não uti li zar de graus com es pe lhos va za dos nas ro -
tas aces sí veis.

• o pri mei ro e o úl ti mo de graus de um lan ce de es -
ca da a uma dis tân cia mí ni ma de 0,30 m do es pa -
ço de cir cu la ção. des sa for ma, o cru za men to en -
tre as cir cu la çõ es ho ri zon tal e ver ti cal não é pre -
ju di ca do.

• in cli na ção trans ver sal má xi ma ad mi ti da de 1%.

0,20

0,02 a 0,03

Fig. 26: Ele men to no solo de li mi ta a pro je ção da es ca da 

m
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Fig. 28: Es ca da com cor ri mãos la te rais e cen trais (dimensões em metros)
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3. COR RI MÃOS

de fi ni dos em nor mas, os pa drõ es para cor ri mãos
ga ran tem se gu ran ça e mo bi li da de, au xí lio para im -
pul so e ori en ta ção para as pessoas com de fi ci ência
vi su al.

os cor ri mãos de vem ga ran tir:

• se ção con for me a figura 29.
• pro lon ga men to mí ni mo de 0,30 m no iní cio e no

tér mi no de es ca das e ram pas.
• aca ba men to re cur va do nas ex tre mi da des, para

mai or se gu ran ça das pes so as.
• al tu ra de 0,92 m do piso, me di dos da ge ra triz su -

pe ri or para cor ri mão em es ca das fi xas e de graus
iso la dos.

Fig. 29: Tipos de corrimão (dimensões em centímetros)
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Fig. 30: Exem plo de cor ri mãos em ram pas

Fig. 31: Sinalização em cor ri mão - vista superior (dimensões em metros)
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• al tu ras as so ci a das de 0,70 m e de 0,92 m do piso,
me di dos da ge ra triz su pe ri or, para cor ri mão em
ram pas; a pri mei ra al tu ra é des ti na da prin ci pal -
men te ao uso de pes so as em ca dei ras de ro das.

• ins ta la ção obri ga tó ria nos dois la dos de es ca das fi -
xas, de graus iso la dos e ram pas (eles de vem ser
con tí nu os).

• ins ta la ção cen tral em es ca das e ram pas so men te
quan do es tas ti ve rem lar gu ra su pe ri or a 2,40 m.
os cor ri mãos cen trais po dem ser in ter rom pi dos
quan do ins ta la dos em pa ta ma res com com pri -
men to su pe ri or a 1,40 m; nes te caso, ga -
ran te-se o es pa ça men to mí ni mo
de 0,80 m en tre o tér mi -
no de um seg men -
to de cor ri mão e o
iní cio do se guin te
para a pas sa gem
de uma pes soa.
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4. EQUI PA MEN TOS
ELETROMECÂNICOS

os equi pa men tos ele tro me câ ni cos são uma al -
ter na ti va para ga ran tir a cir cu la ção ver ti cal aces sí vel
a to das as pes so as. em edi fí ci os de uso pú bli co, por
exem plo, os equi pa men tos que pro por ci o nem mai -
or au to no mia, como ele va do res e pla ta for mas, de -
vem ser uti li za dos para que a pes soa com de fi ci ên -
cia ou mo bi li da de re du zi da pos sa se lo co mo ver sem
au xí lio de ter cei ros.

PLA TA FOR MAS ELEVATÓRIAS

as pla ta for mas po dem ser uti li za das nos pla nos
ver ti cal ou in cli na do.

como não é nor ma li za do pela abnT, o equi pa -
men to deve aten der as se guin tes nor mas téc ni cas in -
ter na ci o nais: iso 9386-1/2000, para pla ta for ma de
ele va ção ver ti cal, e iso 9386-2/2000, para pla ta for -
ma de ele va ção in cli na da.  em am bos os ca sos deve-
se ga ran tir que:

• as dimensões mínimas sejam 0,80 m X 1,25 m
(privado) e 0,90 m X 1,40 m (público)

• a pro je ção do seu per cur so es te ja si na li za da no
piso.

• a pla ta for ma não obs trua a es ca da. nes te caso,
usa-se a pla ta for ma bas cu lan te. 

• as por tas ou bar ras não se jam aber tas se o des ní -
vel en tre a pla ta for ma e o piso for su pe ri or a 
7,5 cm*.

• o sím bo lo in ter na ci o nal de aces so – sia es te ja vi -
sí vel em to dos os pa vi men tos para in di car a exis -
tên cia da pla ta for ma mó vel.

PER CUR SO VER TI CAL

o equi pa men to deve ser utilizado:

• para vencer des ní veis de até 2,00 m em edi fi ca -
ções de uso pú bli co ou coletivo e até 4,00 m em

edi fi ca çõ es de uso par ti cu lar, com fe cha men to
con tí nuo até 1,10 m do piso.

• para vencer des ní veis de até 9,0 m em edi fi ca çõ -
es de uso pú bli co ou coletivo, so men te com cai xa
en clau su ra da.

• quan do hou ver pas sa gem atra vés de laje, cai xa
en clau su ra da obri ga tó ria.

PER CUR SO IN CLI NA DO

o equi pa men to po de rá ser uti li za do em edi fi ca -
çõ es exis ten tes ou quan do sua ne ces si da de for de -
mons tra da por lau do téc ni co pre vi a men te ana li sa do
pela cpa.

o sis te ma, nes te caso, deve ga ran tir:

• pa ra da pro gra ma da nos pa ta ma res ou a cada 3,20
m de des ní vel.

Fig. 32: Pla ta for ma plano vertical para percurso aberto
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• as sen to es ca mo te á vel para pes so as com mo bi li da -
de re du zi da.

• si na li za ção tá til e vi su al in for man do a obri ga to ri e -
da de de acom pa nha men to de pes soa ha bi li ta da
na área de em bar que.

• si na li za ção vi su al de mar can do a área para es pe ra
de em bar que e a pro je ção do per cur so do equi pa -
men to.

• an te pa ros na pla ta for ma com a fun ção de "guar da-
ro das" com al tu ra mí ni ma de 0,10m em to das as
la te rais, man ten do-se na po si ção ele va da se hou -
ver que da de ener gia*.

• alar mes so no ro e lu mi no so que in di quem seu mo -
vi men to.

• pro te ção con tra cho ques elé tri cos, pe ças sol tas e
vãos que pos sam oca si o nar fe ri men tos*.

• ve lo ci da de me nor que 0,15m/s*.
• dis po si ti vo de se gu ran ça para con tro le de ve lo ci -

da de aci o na do au to ma ti ca men te, caso a ve lo ci da -
de ex ce da 0,3m/s*.

• sis te ma de freio aci o ná vel em caso de que da de
ener gia.

• que seja pos sí vel re ti rar o usu á rio em caso de que -
da de ener gia*.

• sis te ma de so li ci ta ção de so cor ro que pare a pla -
ta for ma ime di a ta men te (bo tão de emer gên cia)
com ali men ta ção de ener gia in de pen den te, fun -

cio nan do mes mo no caso de fal ta de ener gia,
ten do a si na li za ção de so cor ro (so no ra e vi su al)
po si ci o na da em lo cal vi sí vel para fun ci o ná rio
trei na do aten der ao cha ma do*. 

• dis po si ti vo de co mu ni ca ção para so li ci ta ção de
au xí lio.

* itens ba se a dos na iso/Tc 178/WG3 eu ro péia.

ELEVADOR DE USO ESPECÍFICO 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
OU MOBILIDADE REDUZIDA

• dimensões mínimas da cabina: 0,90 m X 1,30 m
• percurso máximo: 12,00 m
• altura das botoeiras: 0,80 m a 1,20 m
• sinalização braille junto aos botões
• sinalização sonora indicando parada da cabina
• além de atender aos demais itens da nbr

12.892/93 e complementações da resolução
010/cpa/seHab-G/03Fig. 33:

Pla ta for ma basculante
plano inclinado

Fig. 34: Pla ta for ma plano inclinado

piso tátil

piso tátil

faixa de 
sinalização 

da plataforma 
com textura
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ELE VA DO RES
DE PASSAGEIROS

os ele va do res de vem ga -
ran tir:

• aces so a to dos os pa vi men -
tos.

• ca bi na com di men sõ es mí ni -
mas de 1,10 m x 1,40 m.

• bo to ei ras si na li za das em
brail le ao lado es quer do do
bo tão cor res pon den te.

• re gis tro vi sí vel e au dí vel da
cha ma da, sen do que o si nal
au dí vel deve ser dado a cada
ope ra ção in di vi du al do bo -
tão, mes mo que a cha ma da
já te nha sido re gis tra da.

• si nal so no ro di fe ren ci a do, de
for ma que a pes soa com de -
fi ci ên cia vi su al pos sa re co -
nhe cer o si nal, sen do uma
nota para su bi da e duas para
des ci da.

• co mu ni ca ção so no ra in di -
can do a pes soa com de fi ci -
ên cia vi su al o an dar em que
o ele va dor se en con tra pa ra do.

• iden ti fi ca ção do pa vi men to afi xa da em am bos os
la dos do ba ten te do ele va dor, res pei tando a al tu ra
en tre 0,90 m e 1,10 m e vi sí vel a par tir do in te rior
da ca bi na e do aces so ex ter no.

• es pe lho fi xa do na pa re de opos ta à por ta, no caso
de ele va do res com di men são mí ni ma de 1,10 m x
1,40 m, para per mi tir a vi su a li za ção de in di ca do -
res dos pa vi men tos às pes so as em ca dei ras de ro -
das (fig. 35).

• bo to ei ras lo ca li za das en tre a al tu ra mí ni ma de
0,89 m e má xi ma de 1,35 m do piso.

• si na li za ção tá til e vi su al con ten do ins tru ção de
uso, fi xa da pró xi mo às bo to ei ras.

• in di ca ção da po si ção de em bar que e dos pa vi -
men tos aten di dos e in di ca ção de uso afi xa da pró -
xi mo à bo to ei ra.

• piso tá til de aler ta jun to à por ta.
• dis po si ti vo de co mu ni ca ção para so li ci ta ção de

au xí lio.
• si na li za ção com o sím bo lo in ter na ci o nal de aces -

so – sia.
• atender aos demais itens da nbr 13994/2000

m
áx
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,3
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m
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Fig. 35: Vista interna do elevador
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RO TAS DE FUGA 

as ro tas de fuga me re cem aten ção, pois de vem
pos si bi li tar a se gu ran ça tam bém das pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da em uma si tu a -
ção de emer gên cia. para isto, as ro tas de vem:

• ter as por tas de aces so si na li za das com ma te ri al
fo to lu mi nes cen te.

• pre ver áre as de res ga te, si na li za das no piso com
área de 0,80 m x 1,20 m, lo ca li za das fora do flu -
xo de cir cu la ção e com boa ven ti la ção.

• área de res ga te si na li za da con for me a figura 37 e
com ins tru çõ es afi xa das.

• pos su ir si na li za ção tá til e vi su al jun to às por tas das

saí das de emer gên cia, in for man do o nú me ro do
pa vi men to.

• ter, nas saí das de emer gên cia, alar mes so no ros e
vi su ais.

Fig. 37: Sinalização de área de resgate

Fig. 36: vista externa do elevador
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POR TAS, JA NE LAS 
E DIS PO SI TI VOS

o exer cí cio do di rei to de ir e vir es ten de-se tam -
bém à fa ci li da de de lo co mo ção da pes soa com de fi -
ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da no in te ri or de di fe -
ren tes am bi en tes. o aces so atra vés das por tas é tão
im por tan te quan to a ven ti la ção ade qua da e a ex ten -
são do cam po de vi são.

1. POR TAS

as por tas de vem ga ran tir:

• vão livre mí ni mo de 0,80 m, in clu si ve em por tas
com mais de uma fo lha.

• re ves ti men to re sis ten te a im pac tos na ex tre mi da de
in fe ri or, com al tu ra mí ni ma de 0,40 m do piso,
quan do si tu a das em ro tas aces sí veis.

• ma ça ne tas do tipo ala van ca, para aber tu ra com
ape nas um mo vi men to, exi gin do for ça não su pe ri -
or a 36 n.

• ma ça ne tas ins ta la das en tre 0,90 m e 1,10 m de al -
tu ra em re la ção ao piso.

• a exis tên cia de vi sor, nas por tas do tipo vai vém,
para evi tar co li são fron tal.

• área de apro xi ma ção para aber tu ra da por ta por
usu á ri os de ca dei ras de ro das e pes so as com mo -
bi li da de re du zi da. (fig. 21)

• em lo cais de prá ti cas es por ti vas, que a di men são
mí ni ma do vão seja de 1,00 m, pois essa me di da
aten de a di fe ren tes ta ma nhos de ca dei ras de ro -
das.

Fig. 38: Vis ta fron tal de por ta com visor, 
com re vestimento na par te in fe ri or e bar ra ver ti cal.
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• pu xa dor ho ri zon tal na face in ter na das por tas de
sa ni tá ri os, ves ti á ri os e quar tos aces sí veis para
facilitar o fechamento por usu á ri os de ca dei ra de
ro das. (fig. 39)

• na exis tên cia de sen so res óp ti cos, es tes de vem es -
tar ajus ta dos para cap tar cri an ças, usu á ri os de ca -
dei ra de ro das e pes so as de bai xa es ta tu ra.

• si na li za ção vi su al e tá til em por tas dos am bi en tes
co muns, como: sa ni tá ri os, sa las de aula, saí das de
emer gên cia (fig. 41). 

• se na pas sa gem hou ver por ta gi ra tó ria, área de
blo queio ina ces sí vel, ca tra ca ou qual quer ou tro
tipo de obs tá cu lo, deve exis tir um aces so al ter na -
ti vo adap ta do, si tu a do o mais pró xi mo pos sí vel e
de vi da men te si na li za do.

Fig. 39: Vis ta su pe ri or 
da por ta de sa ni tá rio

Fig. 41: Vista frontal externa 
da porta de um sanitário adaptado

Fig. 42: Desenho em corte de porta
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Fig. 44: Vis ta su pe ri or de por tas:

a) Porta de correr

b) Porta sanfonada

c) Porta vaivém
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0,80

Fig. 43: Vis ta interna de 
por ta de sa ni tá rio, com re for ço 
na par te in fe ri or, puxador ho ri zon tal 
e ma ça ne ta tipo ala van ca

maçaneta tipo alavanca

puxador horizontal
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2. JA NE LAS

as ja ne las de vem:

• ser aber tas com um úni co mo vi men to, em pre gan -
do-se o mí ni mo es for ço.

• ser fe cha das com trin cos tipo ala van ca.
• per mi tir um bom al can ce vi su al.

Fig. 45: Alcance visual
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3. DIS PO SI TI VOS

o usu á rio de ca dei ra de ro das ou uma pes soa de
bai xa es ta tu ra, por exem plo, têm um al can ce ma nu -
al di fe ren te do da mai o ria das pes so as. por isso, a
aten ção à al tu ra de dis po si ti vos é es sen ci al para ga -
ran tir a aces si bi li da de. veja no qua dro as al tu ras de
aci o na men to para al can ce das pes so as em ca dei ras
de ro das.

dis po si ti vos va ri a ção de al tu ra 
(lo cal de ma nu seio)

in ter rup tor 0,60 m – 1,00 m
cam pai nha/alar me 0,60 m – 1,00 m
To ma da 0,40 m – 1,00 m
co man do de ja ne la 0,60 m – 1,20 m
ma ça ne ta de por ta 0,80 m – 1,00 m
co man do de aque ce dor 0,80 m – 1,20 m
re gis tro 0,80 m – 1,20 m
in ter fo ne 0,80 m – 1,20 m
Qua dro de luz 0,80 m – 1,20 m
dis po si ti vo de in ser ção
e re ti ra da de pro du tos 0,40 m – 1,20 m
co man do de pre ci são 0,80 m – 1,00 m

Os con tro les, te clas e si mi la res de vem 
ser aci o na dos atra vés de pres são ou ala van ca.

SANITÁRIOS E
VESTIÁRIOS

sa ni tá ri os e ves ti á ri os exi gem aten ção es pe ci al
de pro je tis tas. nes ses es pa ços, mu i tos de ta lhes
cons tru ti vos são de ter mi nan tes para a au to no mia
das pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi -
da. deve-se ga ran tir, por exem plo, que as bar ras te -
nham com pri men to e al tu ra ade qua dos, que a ba -
cia, o la va tó rio e o chu vei ro pos su am as es pe ci fi ca -
çõ es ne ces sá ri as para a sua uti li za ção, que as por tas
te nham lar gu ra ide al, en tre ou tras exi gên ci as.

os sa ni tá ri os e ves ti á ri os de vem pre ver as se guin -
tes con di çõ es ge rais:

• em shoppings, aeroportos, locais de grande fluxo
de pessoas ou alguma especificidade no seu uso,
sugere-se a criação de um sanitário familiar ou
unissex para uso comum. em alguns casos, as
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
podem necessitar do auxílio de acompanhante.

• no mí ni mo 5% do to tal de pe ças sa ni tá ri as e ves -
ti á ri os ade qua dos ao uso das pes so as com de fi ci -
ên cia ou mo bi li da de re du zi da.

• lo ca li za ção, em ro tas aces sí veis, pró xi ma à cir cu -
la ção prin ci pal.

• por tas com aber tu ra ex ter na nos bo xes de sa ni tá ri -
os e ves ti á ri os. de mais es pe ci fi ca çõ es de por tas
ver pá gi na 30.

• bar ras de apoio com ma te ri al re sis ten te, fi xa das
em su per fí ci es rí gi das e es tá veis.
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• área de trans fe rên cia: es pa ço mí ni mo de trans po -
si ção, ne ces sá rio para a uti li za ção da peça em bo -
xes aces sí veis para ba ci as sa ni tá ri as.

• área de apro xi ma ção: es pa ço mí ni mo de al can ce,
ne ces sá rio para a uti li za ção da peça.

• si na li za ção com o sím bo lo in ter na ci o nal de aces -
so – sia.

• aces só ri os (sa bo ne tei ra, ca bi dei ro etc.) ao al can ce
das pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du -
zi da, e ins ta la dos na fai xa de al can ce con for tá vel.
(fig. 49)

• di men sõ es mí ni mas de 1,50 m x 1,70 m.
• ba cia po si ci o na da na pa re de de me nor di men são.
• ins ta la ção de um la va tó rio sem que ele in ter fi ra na

área de trans fe rên cia.
• no caso de re for ma, quan do for im pos sí vel aten -

der a di men são mí ni ma, pelo me nos uma for ma
de trans fe rên cia deve ser aten di da, ter sem pre di -
men sõ es iguais ou mai o res que 1,50 m x 1,50 m,
por tas com lar gu ra de 1,00 m e área de ma no bra
ex ter na de 180º.

Fig. 46:
Transferência lateral 
em boxe para bacia
sanitária (vista superior)
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Fig. 47: Boxe para bacia sanitária
quando a opção anterior for inviável - 
reformas em áreas de manobras 
externas (vista superior)
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Fig. 49: Dis po si ção de aces só ri os

Fig. 48:
Sa ni tá rio 
com área 
de giro 
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Fig. 50: Área de trans fe rên cia
para a ba cia sa ni tá ria.
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1. SANITÁRIOS

BA CI AS SANITÁRIAS

as ba ci as sa ni tá ri as de vem ga ran tir:

• área de trans fe rên cia la te ral, di a go nal e per pen di -
cu lar para usu á ri os de ca dei ras de ro das.

• ins ta la ção a uma al tu ra de 0,46 m, me di da da bor -
da su pe ri or do assento até o piso.

• bar ras ho ri zon tais, se guin do as al tu ras e di men -
sões con for me as fi gu ras 51, 52 e 53.

• vál vu la de des car ga de leve pres são.
• pa pe lei ra ao al can ce da pes soa sen ta da no vaso.
• no caso de ba cia com cai xa aco pla da, a dis tân cia

mí ni ma en tre a bar ra do fun do e a tam pa da cai xa
aco pla da deve ser de 0,15 m.

ATEN ÇÃO: Não uti li ze bar ras de apoio em al tu ras
ou di men sõ es di fe ren tes do es pe ci fi ca do em lo cais
pú bli cos, pois isso pode com pro me ter os mo vi men -
tos de trans fe rên cia.

Fig. 52: Vis ta la te ral da ba cia Fig. 53: Vis ta fron tal da ba ciaFig. 51: Vis ta su pe ri or da ba cia
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MICTÓRIOS

os mic tó ri os de vem ga ran tir:

• área para apro xi ma ção fron tal.
• bar ras na ver ti cal, se guin do as al tu ras e di men sões

in di ca das na figura 55.
• vál vu la de des car ga de leve pres são.

Fig. 55: Vis ta fron tal do mic tó rio

0,60

0,30 0,30

1,
00

0,
60

 a
 0

,6
50,
75

m
ín

. 0
,7

0

barras 
de apoio

Fig. 54: Se ção da bar ra de apoio
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LAVATÓRIOS

os la va tó ri os de vem ga ran tir:

• área de apro xi ma ção fron tal para usu á ri os em ca -
dei ras de ro das.

• al tu ra en tre 0,78 m e 0,80 m do piso em re la ção à
sua face su pe ri or e al tu ra li vre mínima de 0,73 m,
para o uso de pes so as em ca dei ras de ro das. para
isso, de vem ser sus pen sos, sem co lu nas ou ga bi -
ne tes.

• dis po si ti vo de pro te ção para o si fão e a tu bu la ção.
• co man dos de tor nei ra do tipo mo no co man do, ala -

van ca ou cé lu la fo to e lé tri ca.
• bar ras de apoio
• espelhos em posição vertical a uma altura de no

máximo 0,90 m ou quando inclinado em 10º a
uma altura máxima de 1,10 m do piso acabado.

Fig. 58: Vis ta la te ral do la va tó rio

Fig. 56: Área de apro xi ma ção ao la va tó rio

Fig. 57: Vis ta su pe ri or do la va tó rio
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BOXE PARA CHU VEI RO E DU CHA

os bo xes para chu vei ro e du cha de vem pre ver:

• área de trans fe rên cia ex ter na ao boxe, per mi tin do
a apro xi ma ção pa ra le la da pes so a em ca dei ra de
ro das.

• ban co com can tos ar re don da dos, di men sõ es mí ni -
mas de 0,70 m x 0,45 m, e su per fí cie an ti der ra -
pan te im per me á vel, ar ti cu la do para cima ou re -
mo ví vel.

• no caso da exis tên cia de por ta no boxe, esta não
deve in ter fe rir no mo vi men to de trans fe rên cia.

• bar ras de apoio ver ti cal, ho ri zon tal ou em “l”,
se guin do as al tu ras e di men sõ es in di ca das na
figura 59.

• tor nei ras do tipo mo no co man do, aci o na das por
ala van ca.

• du cha ma nu al.
• sa bo ne tei ra e por ta-to a lhas em al tu ras ade qua das.
• o des ní vel má xi mo ad mi ti do en tre o boxe do chu -

vei ro e o res tan te do sa ni tá rio é de 1,5 cm com in -
cli na ção de 1:2 (50%).
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Fig. 59: Área de trans fe rên cia para o boxe 
do chuveiro com barras vertical e horizontal
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Fig. 60: vis ta su pe ri or do boxe do chu vei ro com barra
horizontal e em “l”

Fig. 61: vis ta la te ral do boxe do chu vei ro Fig. 62: vis ta fron tal do boxe do chu vei ro
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Fig. 63: Sa ni tá rio adap ta do a pes so as com de fi ci ên cia: 
bar ras de apoio e áre as ade qua das para ma no bra 
da ca dei ra de ro das
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rio para a ro ta ção com ple ta da ca dei -
ra de ro das (360º). (fig. 63)
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BA NHEI RAS

as ba nhei ras de vem ga ran tir:

• área de trans fe rên cia la te ral para os usu á ri os de
ca dei ras de ro das.

• pla ta for ma para a trans fe rên cia com su per fí cie an -
ti der ra pan te e im per me á vel.

• es pa ço de 0,30 m jun to à pla ta for ma para ga ran tir
a trans fe rên cia dos usu á ri os de ca dei ra de ro das.

• altura de 0,46 m do piso acabado.
• bar ras ho ri zon tais e ver ti cais, se guin do as al tu ras e

di men sõ es in di ca das na figura 67.
• tor nei ras do tipo mo no co man do, aci o na das por

ala van ca e po si ci o na das pre fe ren ci al men te na pa -
re de la te ral da ba nhei ra.

• es tar sem pre jun to a bo xes aces sí veis de chu vei ro.

Fig. 64: No ba nhei ro adap ta do 
à pes soa com de fi ci ên cia, 
a ba nhei ra dis põe de 
pla ta for ma para trans fe rên cia 
e bar ras de apoio
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Área de giro - d = 1,50

mín. 0,80
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Fig. 67: Cor te lon gi tu di nal: 
bar ras de apoio ho ri zon tais e ver ti cais
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Fig. 68: Cor te trans ver sal

Fig. 66: Vis ta su pe ri or: 
pla ta for ma mó vel ou ca dei ra 
es pe ci al aju dam o usu á rio

Fig. 65: Vis ta su pe ri or: 
área de trans fe rên cia 
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2. VESTIÁRIOS

os ves ti á ri os de vem pre ver:

• área de giro para usu á ri os de ca dei ras de ro das.
• ban cos pro vi dos de en cos to com área de apro xi -

ma ção.
• bar ras de apoio e es pe lhos.
• ca bi des pró xi mos aos ban cos, ins ta la dos en tre

0,80 m e 1,20 m de al tu ra do piso.

• ar má ri os com área de apro xi ma ção fron tal e al tu -
ra en tre 0,40 m e 1,20 m do piso para pes so as em
ca dei ras de ro das e fe cha du ras ins ta la das en tre
0,80 m e 1,20 m de al tu ra.

• a pro je ção da aber tu ra das por tas dos ar má ri os
não deve in ter fe rir na área de cir cu la ção li vre, que
é no mí ni mo de 0,90 m.

• es pa ço de 0,30 m jun to ao ban co para ga ran tir a
trans fe rên cia dos usu á ri os de ca dei ra de ro das.

• es pe lhos com bor da in fe ri or a 0,30 m do piso e su -
pe ri or má xi ma de 1,80 m.

• as cabines devem possuir espaço para troca de
roupas de uma pessoa deitada (fig. 70).

Fig. 60: Ves ti á rio com área de giro, 
ne ces sá ria para o usu á rio em 
ca dei ra de ro das
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Fig. 69: Vestiário acessível
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Fig. 70: Vis ta su pe ri or: área de 
trans fe rên cia, ban co de 0,80 x 1,80m, 
altura de 0,46m e bar ras de apoio 
para troca de roupa

Fig. 71: Cor te trans ver sal 
(corte AA): ban cos, ca bi des 
e es pe lhos na al tu ra cer ta
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MOBILIÁRIO IN TER NO

o mo bi li á rio tam bém deve aten der às ne ces si da -
des das pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re -
du zi da. para isso, o pro je to deve con si de rar al guns
as pec tos re la ci o na dos a se guir:

1. TE LE FO NES

os te le fo nes aces sí veis de vem pre ver:

• área de apro xi ma ção fron tal e la te ral para usu á ri -
os de ca dei ras de ro das.

• 5% dos apa re lhos adap ta dos ou,
no mí ni mo, um apa re lho do to tal
aces sí vel aos usu á ri os de ca dei -
ra de ro das para am bi en tes ex -
ter nos. em am bi en tes in ter nos, pelo
me nos um te le fo ne aces sí vel por pa vi -
men to jun to dos de mais apa re lhos.

• os co man dos a uma al tu ra má xi ma de 1,20 m.
• si na li za ção com sím bo lo in ter na ci o nal de aces so

– sia.
• piso tá til de aler ta na pro je ção do ob je to.
• 5% dos apa re lhos com am pli fi ca dor de si nal para

am bi en tes e ao me nos um apa re lho por pa vi men -
to em am bi en tes in ter nos.

• fio com com pri men to mí ni mo de 0,75 m.
• na exis tên cia de an te pa ros, a al tu ra li vre deve ser

de no mí ni mo 2,10 m do piso.

Fig. 72:
Pelo me nos 5% dos apa re lhos 
telefônicos de vem es tar adap ta dos 
às pes so as com de fi ci ên cia 
ou mo bi li da de re du zi da

m
áx

. 1
,2

0

0,600,60
piso tátil 
de alerta
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2. BE BE DOU ROS

É gran de a di fi cul da de de aces so das pes so as
com de fi ci ên cia fí si ca ou mo bi li da de re du zi da a
be be dou ros, pois ge ral men te não con se guem al -
can çá-los. por isso, é fun da men tal ga ran tir um
per cen tu al de uni da des aces sí veis a es ses ci da -
dãos, o que vai be ne fi ci ar tam bém as cri an ças,
por exem plo. os be be dou ros de vem:

• ter área de apro xi ma ção fron tal para pes so as
em ca dei ras de ro das.

• con ter dis po si ti vos de aci o na men to na fren te ou
na la te ral pró xi mo da bor da, per mi tin do a ope ra -
ção ma nu al.

• be be dou ros do tipo gar ra fão, fil tros e si mi la res
com fá cil aces so aos co pos, que de vem es tar po si -
ci o na dos en tre 0,80 m e 1,20 m.

• a bica deve ter altura de 0,90 m com altura livre
inferior mínima de 0,73 m e estar localizada no
lado frontal do bebedouro.

Fig. 73: Os bebedouros devem
garantir uma área de aproximação
para usuários em cadeira de rodas
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3. BAL CÕ ES DE ATEN DI MEN TO

um pro ble ma que fre qüen te men te afe ta o usu á -
rio de ca dei ra de ro das e pes so as de bai xa es ta tu ra é
a ele va da al tu ra dos bal cõ es. a le gis la ção mu ni ci pal
de ter mi na a obri ga to ri e da de da exis tên cia de cai xas
es pe ci ais ou aten di men to pre fe ren ci al às pes so as
com de fi ci ên cia, ido sos e ges tan tes em ban cos, su -
per mer ca dos, dro ga ri as etc. no en tan to, na mai o ria
das ve zes os bal cõ es são mu i to al tos e seu aces so
fica pre ju di ca do. essa res tri ção cons ti tui uma bar rei -

ra que im pe de o uso do ser vi ço de for ma au tô no ma
e obri ga o ci da dão a pe dir au xí lio. para que isso não
acon te ça, to dos os lo cais de aten di men to ao pú bli -
co de vem pre ver bal cõ es de aten di men to com al tu -
ras ade qua das para os usu á ri os de ca dei ra de ro das,
ga ran tin do os se guin tes itens:

• al tu ra má xi ma de 0,90 m na face su pe ri or e al tu ra
li vre in fe ri or mí ni ma de 0,73 m.

• área de apro xi ma ção fron tal com, pelo me nos,
0,90 m de lar gu ra e 0,30 m de pro fun di da de livre
sob o balcão.

Fig. 74: Bal cão ou mesa de 
aten di men to: al tu ra de 0,90 m 
e área de aproximação para
usuários de ca dei ra de ro das
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4. MÁQUINAS DE 
AUTO-ATEN DI MEN TO

em cada pa vi men to deve ha ver pelo me nos um
equi pa men to de auto-aten di men to por tipo de ser vi -
ço aces sí vel a pes so as com de fi ci ên ci as. esse tipo de
má qui na deve ga ran tir:

• área de apro xi ma ção fron tal ou lateral para usu á -
ri os de ca dei ras de ro das.

• ins tru çõ es so no ra, vi su al e tá til para trans mis são
das men sa gens, pos si bi li tan do o uso do equi pa -
men to por pes so as com de fi ci ên cia vi su al e au di -
ti va.

• ga ran tir pri va ci da de na tro ca de in for ma çõ es.
• os teclados numéricos, de funções ou alfabéticos,

bem como o leitor de cartões e o conector de fone
de ouvido, devem estar localizados a uma altura
entre 0,80 m e 1,20 m em relação ao piso de
referência. os demais dispositivos operáveis pelo
usuário devem estar localizados a uma altura
entre 0,40 m e 1,37 m em relação ao piso de
referência, conforme figura 78. 

• te clas nu mé ri cas com o mes mo ar ran jo do te cla do
te le fô ni co.

• as caixas de auto-atendimento bancário devem
atender a nbr 15250/05 da abnT.
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módulo de referência

1,20

0,
80

Fig. 75: Vista em planta

Fig. 77: Vista em corte - aproximação frontal

Fig. 76: Vista em corte - aproximação lateral
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Fig. 78: Equipamento de auto-aten di men to acessível a pessoas com deficiência.
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5 – MAIS REFERÊNCIAS DE
MOBILIÁRIOS IN TER NOS

em de ter mi na dos ti pos de edi fi ca çõ es é ne ces sá -
rio con si de rar o aces so a al guns mo bi li á ri os es pe cí -
fi cos. veja exem plos apli cá veis em es cri tó ri os, ho -
téis, bi bli o te cas e res tau ran tes.
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Fig. 80: Quar to - 
local de hos pe dagem

0,90 

0,46

Giro 1,50
0,

40
 a

 1
,2

0

0,90

m
ín. 1,50 

0,80

LO CAIS DE HOS PE DA GEM

além de aces sos, es ta ci o na men tos e bal cõ es, os lo cais de hos pe da gem de vem pos su ir:

• no mí ni mo, 5% dos dor mi tó ri os e seus sa ni tá ri os aces sí veis.
• dor mi tó ri os si tu a dos em ro tas aces sí veis e com dimensionamento conforme figura 80.
• sa ni tá ri os com dis po si ti vo de cha ma da para ca sos de emer gên cia.
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BI BLI O TE CAS

as bi bli o te cas de vem pos su ir:

• 5% das me sas, ter mi nais de con sul ta e acesso à
internet aces sí veis a pes so as com de fi ci ên cia.

• área para ma no bra de ca dei ra de ro das a cada 
15 m nos cor re do res en tre as es tan tes.

• al tu ra dos fi chá ri os en tre 0,40 m e 1,35 m.

• distância entre estantes de no mínimo 0,90 m.
• além disso, recomenda-se que as bibliotecas

possuam publicações em braille ou outros
recursos audiovisuais.

Fig. 81: Bi bli o te ca: cor re dor e es tan te de li vros
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RES TAU RAN TES, REFEITÓRIOS, 
BA RES E SI MI LA RES

es ses es ta be le ci men tos de vem pos su ir:

• no mí ni mo, 5% do to tal das me sas com pelo me -
nos uma de las adequada aos usu á ri os de ca dei ra
de ro das.

• ao me nos um car dá pio em brail le.
• no caso de bal cõ es, ali men tos, co pos, pra tos e be -

bi das ao al can ce das mãos e vi sí veis para uma
pes soa em ca dei ra de ro das.

Fig. 82: Restaurante: serviço 
de self-service e sala de refeições
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ME SAS

• 5% das uni da des para re fei çõ es ou tra ba lho de -
vem ser aces sí veis ao usu á rio de ca dei ra de ro das.

• de vem es tar lo ca li za das jun to a ro tas aces sí veis.
• de vem pos su ir área de apro xi ma ção fron tal.
• deve ha ver lar gu ra mí ni ma de 0,90 m en tre me sas

para cir cu la ção de usu á ri os de ca dei ra de ro das.
• di men si o na men to con for me as fi gu ras 79 e 82.
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BI LHE TE RI AS

• pos si bi li tar área de apro xi ma ção la -
te ral e área de ro ta ção para ma no -
bras de 180º.

• a al tu ra má xi ma do gui chê deve ser
de 1,05 m do piso.

Fig. 83: Vista superior - aproximação lateral

Fig. 84: Vista Lateral - aproximação lateral
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CO ZI NHAS E CO PAS

Quan do fo rem pre vis tas uni da des
aces sí veis com co zi nhas, es tas de vem
pos si bi li tar:

• área de apro xi ma ção frontal à pia.
• cir cu la ção adequada.
• al can ce ma nu al con for tá vel en tre

0,80 m e 1,20 m.
• pias com al tu ra má xi ma de 0,85 m e

in fe ri or li vre mínima de 0,73 m.
• aproximação aos equipamentos.

Fig. 85: Vista superior de layout de cozinha

Fig. 86: Vista frontal de layout de cozinha
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Tabela 2: va gas re ser va das para pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da, se gun do o
có di go de obras e edi fi ca çõ es da cidade de são pau lo.

Es ta ci o na men to pri va ti vo Es ta ci o na men to co le ti vo Va gas 
uso ex clu si vo da po pu la ção aber to à po pu la ção per ma nen te re ser va das
per ma nen te da edi fi ca ção e flu tu an te da edi fi ca ção

até 100 va gas - -
mais de 100 va gas - 1%
- até 10 va gas -
- mais de 10 va gas 3%

fon te: có di go de obras e edi fi ca çõ es, lei mu ni ci pal 11.228/92.

Tabela 1: va gas re ser va das para pes so as com de fi ci -
ên cia ou mo bi li da de re du zi da em re la ção ao to tal
de va gas exis ten tes.

Nú me ro to tal de va gas Va gas re ser va das 

até 10 -
de 11 a 100 1
aci ma de 100 1%

fon te: nbr 9050/04

ES TA CI O NA MEN TOS

To dos os es ta ci o na men tos de shop ping cen ters,
su per mer ca dos, ae ro por tos e de qual quer ou tro edi -
fí cio de uso co le ti vo de vem ofe re cer, pró xi mas da
en tra da, va gas ex clu si vas para veí cu los con du zi dos
ou que trans por tem pes so as com de fi ci ên cia ou mo -
bi li da de re du zi da. as va gas re ser va das de vem aten -
der aos se guin tes re qui si tos:

• lo ca li za ção pró xi ma ao aces so prin ci pal do edi fí -
cio, ga ran tin do que o ca mi nho a ser per cor ri do
pela pes soa com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du -
zi da seja o me nor pos sí vel e es te ja li vre de bar rei -
ras ou obs tá cu los.

• piso re gu lar (ni ve la do, fir me e es tá vel).
• fai xa adi ci o nal à vaga para cir cu la ção de ca dei ras

de ro das com lar gu ra mí ni ma de 1,20 m, quan do
afas ta da da fai xa de tra ves sia de pe des tre.

• re bai xa men to de guia quan do ne ces sá rio no ali -
nha men to da fai xa de cir cu la ção.

• si na li za ção ho ri zon tal pin ta da no piso e ver ti cal
iden ti fi ca da com pla ca, de acor do com o sím bo lo
in ter na ci o nal de aces so – sia.

• nú me ro de va gas re ser va das de acor do com as ta -
be las 1 e 2.



Fig. 89: Vaga paralela ao passeio

Fig. 88: Sinalização 
vertical em espaço interno

Fig. 87: Placa de
regulamentação 
de estacionamento 
em via pública
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Fig. 90: Vaga perpendicular ao passeio
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CAR TÃO DE FIS – DSV

o car tão de fis – dsv é uma au to ri za ção para o
es ta ci o na men to de veí cu lo na via pú bli ca, em va gas
es pe ci ais, de vi da men te si na li za do pelo dsv com o
sím bo lo in ter na ci o nal de aces so. É emi ti do para
pes so as com de fi ci ên cia fí si ca am bu la tó ria nos
mem bros in fe ri o res ou em de cor rên cia de in ca pa ci -
da de men tal e tam bém para pes so as com mo bi li da -
de re du zi da tem po rá ria com alto com pro me ti men to
am bu la tó rio, obri ga dos ou não a se lo co mo ver atra -
vés de ca dei ra de ro das, apa re lhos or to pé di cos ou
pró te ses tem po rá ria ou per ma nen te men te.

o car tão de fis tam bém per mi te o es ta ci o na -
men to em va gas si na li za das com o sím bo lo in ter na -
ci o nal de aces so nas Zo nas azu is, não de so bri gan -
do o usu á rio da uti li za ção do car tão de es ta ci o na -
men to da Zona azul.

o car tão de fis pode ser vir como re fe rên cia para
uti li za ção em es ta ci o na men tos par ti cu la res em va -
gas si na li za das com o sím bo lo in ter na ci o nal de
aces so.

para ob ter o car tão de fis deve-se pro cu rar o
dsv - se tor de au to ri za çõ es es pe ci ais, na se cre ta ria
mu ni ci pal de Trans por tes da prefeitura da cidade de
são paulo.



fre qüen tar pis ci nas como for ma de la zer ou prá -
ti ca es por ti va é a op ção de mu i tos, po rém para as
pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da
pode ser tam bém uma ex ce len te for ma de re a bi li ta -
ção. para tan to, os ti pos de pa vi men ta ção, aca ba -
men tos e mei os de aces so à água de vem ser es pe ci -
al men te con si de ra dos.

as pis ci nas de vem pre ver:

• aces so à água por meio de
equi pa men tos de trans fe -
rên cia, como ram pas sub -
mer sas e de graus.

• ban co de trans fe rên cia com
al tu ra de 0,46 m, lar gu ra de
0,45 m, com pri men to mí ni -
mo de 1,20 m e li ga ção
des te a uma pla ta for ma
sub mer sa com pro fun di da -
de de 0,46 m.

• na uti li za ção de ban co de
trans fe rên cia, este deve es -
tar as so ci a do à ram pa ou à
es ca da.

• su per fí ci es an ti der ra pan tes
ao re dor da pis ci na, do
ban co de trans fe rên cia, da
pla ta for ma sub mer sa e dos
de graus.

• bor das da pis ci na, ban co
de trans fe rên cia e de graus
ar re don da dos.
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Fig. 91: Banco de transferência e barras de apoio
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• no caso de aces so por de graus sub mer sos, que es tes te nham
piso de no mí ni mo 0,46 m e o es pe lho com al tu ra má xi ma
de 0,20 m, para per mi tir que a pes soa com de fi ci ên cia ou
mo bi li da de re du zi da pos sa sen tar-se; que am bos os la dos do
de grau te nham cor ri mãos tri plos, com al tu ras de 0,45 m,
0,70 m e 0,92 m, pro lon gan do-se 0,30 m para o lado ex ter -
no da bor da da pis ci na.

Fig. 92: Aces so por de graus 
sub mer sos exi ge cor ri mãos tri plos
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1 - LO CAIS DE REU NI ÃO

To das as edi fi ca çõ es des ti na das à re a li za ção de
even tos ge ra do res de pú bli co, se jam elas no vas ou
exis ten tes, de vem aten der às nor mas de ade qua ção
ao uso de pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de
re du zi da. os as sen tos de vem es tar dis tri bu í dos
pelo re cin to, re co men dan do-se que es te jam dis -
pos tos nos di fe ren tes se to res e com as mes mas con -
di çõ es de ser vi ços. es ses lu ga res de vem ga ran tir
boa vi si bi li da de e acús ti ca. os
lo cais de reu ni ão de vem pre ver
to das as ori en ta çõ es re fe ri das
nes te li vro e con si de rar as es pe ci -
fi ca çõ es des cri tas para cada tipo
de edi fi ca ção. 
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AS EDI FI CA ÇÕ ES 
E SEUS USOS

Fig. 93: Sala de es pe tá cu lo e dis po si ção dos es pa ços: as sen tos reservados, 
bem po si ci o na dos na pla téia e in te gra dos com os de mais
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Fig. 94: Área re ser va da aos usuários de
ca dei ras de ro das integrada com os
assentos
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Ca pa ci da de to tal Es pa ço para pes so as As sen to para pes so as As sen to para 
de as sen tos em ca dei ra de ro das com mo bi li da de re du zi da pes so as obe sas

até 25 1 1 1
de 26 a 50 2 1 1
de 51 a 100 3 1 1
de 101 a 200 4 1 1
de 201 a 500 2% do to tal 1% 1%
de 501 a 1.000 10 es pa ços, mais 1% 

do que ex ce der 500 1% 1%
aci ma de 1.000 15 es pa ços, mais 0,1% 10 as sen tos mais 0,1% 10 as sen tos mais 0,1% 

do que ex ce der 1.000 do que ex ce der 1.000 do que ex ce der 1.000

fonte: nbr 9050/04, lei municipal 12.658/98

ASSENTOS RESERVADOS

os assentos reservados a pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida devem:

• garantir conforto, segurança, boa visibilidade,
acústica e integração.

• não obstruir a visão dos espectadores sentados
atrás.

• estar localizados perto da rota acessível e da rota
de fuga.

• estar situados junto a assentos para acompanhante.
• ser sinalizados com o sia.
• os assentos para obesos devem ter largura igual a

de dois assentos adotados no local.
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PAL CO E BAS TI DO RES

no caso da exis tên cia de des ní veis en tre o pal co e a pla téia,
ad mi te-se ram pa com as se guin tes ca rac te rís ti cas:

• lar gu ra mí ni ma de 0,90 m.
• in cli na ção má xi ma de 1:6 (16,66%) para al tu ra até 0,60 m

ou in cli na ção má xi ma de 1:10 (10%) para al tu ras mai o res
que 0,60 m.

• ram pa com guia de ba li za men to, dis pen san do o cor ri mão.

na im pos si bi li da de de co lo ca ção de ram pa, deve-se uti li zar
equi pa men to ele tro me câ ni co para ven cer o des ní vel.

o des ní vel en tre o pal co e a pla téia deve ser si na li za do com
piso tá til de aler ta.

ao me nos um dos ca ma rins deve ser aces sí vel a mulheres e
outro, a homens.

Fig. 96: Pessoa com mobilidade reduzidaFig. 95: Acomodação em ar qui ban ca da

mín. 1,20 1,20

30º

30º

mín. 0,60

1,
15

Guia para pro te ção
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2 - TI POS DE ADE QUA ÇÃO

To dos os es pa ços ca rac te ri za dos pela con cen tra -
ção de pes so as de vem es tar adap ta dos ao uso por ci -
da dãos com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da. o
ní vel da adap ta ção de pen de da ca pa ci da de de lo ta -
ção e do tipo de uso des ses lo cais. veja a se guir as
exi gên ci as fei tas a cada es ta be le ci men to. ob ser ve
com aten ção, pois elas são as se gu ra das por lei.

LO CAIS COM QUAL QUER 
CA PA CI DA DE DE LO TA ÇÃO

os es ta be le ci men tos re la ci o na dos na ta be la a se -
guir de vem ofe re cer con di çõ es de aces si bi li da de a
pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da in -
de pen den te men te de sua ca pa ci da de de lo ta ção.
con fi ra os lo cais clas si fi ca dos nes ta ca te go ria e con -
sul te nes te livro a ori en ta ção a cada item de aces si -
bi li da de obri ga tó ria.

Itens de Pá gi na Ci ne ma Te a tro Casa de Es ta be le ci men to 

aces si bi li da de obri ga tó ria do livro Es pe tá cu lo ban cá rio

en tra das e saí das do lo cal 14 sim sim sim sim

mo bi li á rio (bal cão de aten di men to, mesa etc.) 47 sim sim sim sim

cir cu la ção ho ri zon tal 15 sim sim sim sim

cir cu la ção ver ti cal 20 sim sim sim sim

por tas e ja ne las 30 sim sim sim sim

pal co e ca ma rim - - sim sim -

de pen dên cia de ser vi ço - sim sim sim sim

sa ni tá rio 37 sim sim sim sim

ves ti á rio 45 - sim sim -

as sen tos re ser va dos 64 sim sim sim -

si na li za ção sia 72 sim sim sim sim

Te le fo ne 47 sim sim sim sim

be be dou ro 48 sim sim sim sim

má qui na de auto-atendimento 50 sim sim sim sim*

es ta ci o na men to 58 sim sim sim sim

* nbr 15.250/05 - abnT
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LO CAIS COM CA PA CI DA DE 
PARA MAIS DE 100 PES SO AS

To dos os lo cais de reu ni ão ou even tos que pos -
sam con cen trar mais de 100 pes so as (tais como sa -
lõ es de fes ta, tem plos, au di tó ri os e gi ná si os, en tre
ou tros) de vem sa tis fa zer às exi gên ci as de aces si bi li -
da de con for me a ta be la a se guir. con fi ra os lo cais
clas si fi ca dos nes ta ca te go ria e con sul te nes te livro a
ori en ta ção a cada item de aces si bi li da de obri ga tó -
ria.

Itens de Página Auditório Bar, Clube Estádio Ginásio Museu Recinto Sala de Salão de Templo
acessibilidade do lanchonete esportivo para concerto festa ou religioso
obrigatória livro e restaurante e recreativo exposição dança

ou leilão

entradas e saídas 

do local 14 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

mobiliário 47 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

circulação 

horizontal 15 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

circulação vertical 20 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

portas e janelas 30 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

palco e camarim – sim sim – – – – – sim sim sim

dependência 

de serviço – sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

sanitário 37 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

vestiário 45 sim – sim sim sim – – sim – –

assentos 

reservados 64 sim sim – sim sim – sim sim sim sim

sinalização sia 72 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

Telefone 47 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

bebedouro 48 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

piscina 61 – – sim – – – – – – –

estacionamento 58 sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim
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LO CAIS COM CA PA CI DA DE 
PARA MAIS DE 600 PES SO AS

To dos os lo cais com ca pa ci da de de lo ta ção su -
pe ri or a 600 pes so as, in de pen den te men te do tipo de
uso, de vem aten der aos re qui si tos de aces si bi li da de.
a ta be la abai xo exem pli fi ca al guns lo cais e as res -
pec ti vas exi gên ci as de ade qua ção dos edi fí ci os.
con sul te nes te livro a ori en ta ção a cada item de
aces si bi li da de obri ga tó ria.

im por Tan Te:

• To dos os edi fí ci os pú bli cos ou de uso co le ti vo a
se rem cons tru í dos, re for ma dos ou am pli a dos de -
ve rão se guir os re qui si tos mí ni mos de aces si bi li da -
de cons tan tes nes tas ta be las.

• os su per mer ca dos e si mi la res lo ca li za dos na
cidade de são pau lo são obri ga dos a dis po ni bi li -
zar ca dei ras de ro das adap ta das com ces to de
com pra, nas ver sõ es ma nu al e mo to ri za da.

• To dos os es ta be le ci men tos co mer ci ais, de ser vi ço
e si mi la res da cidade de são pau lo de vem ter aten -
di men to pre fe ren ci al e pri o ri tá rio a ges tan tes,
mães com cri an ças de colo, ido sos e pes so as com
de fi ci ên ci as.

Edificações destinadas a...

Itens de Página Educação Hospedagem Indústria Prática Saúde Serviços e comércio Serviços 
acessibilidade obrigatória do livro e oficina esportiva (shopping center, especiais

supermercado etc.)

 

entradas e saídas do local  14 sim sim sim sim sim sim sim

mobiliário 47 sim sim sim sim sim sim sim

circulação horizontal 15 sim sim sim sim sim sim sim

circulação vertical 20 sim sim sim sim sim sim sim

portas e janelas  30 sim sim sim sim sim sim sim

dependência de serviço – sim sim sim sim sim sim sim

sanitário 37 sim sim sim sim sim sim sim

vestiário 45 sim sim sim  sim sim – sim

assentos reservados 64 sim – – sim – – –

sinalização sia 72 sim sim sim sim sim sim sim

Telefone 47 sim sim sim sim sim sim sim

bebedouro 48 sim sim sim sim sim sim sim

máq. de atend. automático 50 sim sim sim sim sim sim sim

piscina 61 sim sim – sim sim – –

estacionamento 58 sim sim sim sim sim sim sim
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EDIFÍCIOS RE SI DEN CI AIS

os edi fí ci os ha bi ta ci o nais tam bém es tão obri ga -
dos a ofe re cer con di çõ es de aces so a to dos os usu á -
ri os. as edi fi ca çõ es re si den ci ais que apre sen tem
duas ou mais uni da des ha bi ta ci o nais agru pa das ver -
ti cal men te (r2v), tais como edi fí ci os ou con jun tos
re si den ci ais, de vem apre sen tar ram pa de no mí ni mo
1,20 m de lar gu ra para ven cer o des ní vel en tre o lo -
gra dou ro pú bli co (ou área ex ter na) e o piso de en tra -
da da edi fi ca ção. os edi fí ci os com mais de cin co
an da res ou com al tu ra su pe ri or a 12,00 m de vem ser
ser vi dos de ele va do res de pas sa gei ros e ofe re cer cir -
cu la ção ho ri zon tal e ver ti cal ade qua da. eles de vem
pre ver:

• per cur so aces sí vel en tre as uni da des ha bi ta ci o -
nais, o ex te ri or e as de pen dên ci as de uso co mum.

• per cur so aces sí vel en tre a edi fi ca ção, a via pú bli -

ca, as edi fi ca çõ es e os ser vi ços ane xos de uso co -
mum e os edi fí ci os vi zi nhos.

• ca bi ne de ele va dor e res pec ti va por ta de en tra da
aces sí vel para pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li -
da de re du zi da.

no caso de o edi fí cio ter mais de um pa vi men to
e não pos su ir ele va dor, deve-se pre ver ins ta la çõ es
téc ni cas e de pro je tos para a ins ta la ção de um ele -
va dor adap ta do e aten der os re qui si tos de aces si bi li -
da de aos de mais ele men tos de uso co mum do edi fí -
cio. os edi fí ci os de ha bi ta ção cons tru í dos pelo po -
der pú bli co mu ni ci pal de ve rão pre ver uni da des ha -
bi ta ci o nais lo ca li za das no pa vi men to tér reo às pes -
so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da. a ta -
be la a se guir se re fe re aos es pa ços, mo bi li á ri os e
equi pa men tos que de vem ser aces sí veis às pes so as
com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da.

Itens de Pá gi na Con jun to re si den ci al R3.02 Con jun to re si den ci al 
aces si bi li da de obri ga tó ria do livro Ha bi ta çõ es com área do lote igual com área do lote igual 

agru pa das ou in fe ri or a 20.000 m2 ou su pe ri or a 20.000 m2

ver ti cal men te ou até 400 ha bi ta çõ es ou mais de 400 ha bi ta çõ es

en tra da e saí da do lo cal 14 sim sim sim

cir cu la ção ho ri zon tal 15 sim sim sim

cir cu la ção ver ti cal 20 sim sim sim

por tas e ja ne las 30 sim sim sim

de pen dên cia de ser vi ço - sim sim sim

Área de la zer 

(sa ni tá rio, ves ti á rio, mo bi li á rio) 37, 45, 47 sim sim sim

si na li za ção sia 72 sim sim sim

pis ci na 61 sim sim sim

es ta ci o na men to 58 sim sim sim

R2V
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O
CER TI FI CA DO DE ACES SI BI LI DA DE 
E SELO DE ACES SI BI LI DA DE

o cer ti fi ca do de aces si bi li da de, ins ti tu í do pelo de cre to mu ni ci pal nº 45.122/04, dis põe so bre exi gên -
cias re la ti vas à adap ta ção das edi fi ca çõ es à pes soa com de fi ci ên cia. o cer ti fi ca do de aces si bi li da de, re -
que ri do à se Hab/con Tru ou às sub pre fei tu ras, com pro va que a edi fi ca ção é aces sí vel a pes so as com
de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da. o do cu men to é obri ga tó rio a to das as edi fi ca çõ es cu jos usos se en -
qua drem nas exi gên ci as das leis mu ni ci pais 11.345/93, 11.424/93, 12.815/99 e de cre to mu ni ci pal
45.122/04:

• os lo cais de reu ni ão com ca pa ci da de para
mais de 100 pes so as, des ti na dos a abri gar
even tos ge ra do res de pú bli co (por exem plo,
au di tó ri os, tem plos, sa lõ es de fes tas, gi ná si -
os, áre as de ex po si ções, mu seus, ba res, res -
tau ran tes, clu bes etc).

• os lo cais com ca pa ci da de para mais de
600 pes so as (por exem plo, es ta be le ci men -
tos de ser vi ços de as sis tên cia à saú de, de
edu ca ção e de hos pe da gem, shop ping cen -
ters, ga le ri as co mer ci ais e su per mer ca dos).

• os ci ne mas, te a tros, ca sas de es pe tá cu los e
es ta be le ci men tos ban cá ri os, in de pen den te -
men te da ca pa ci da de de lo ta ção.

• pré di os mu ni ci pais que vi e rem a ser cons -
tru í dos, re for ma dos ou am pli a dos.

SELO DE ACESSIBILIDADE

as edi fi ca çõ es que pos su í rem o
cer ti fi ca do de aces si bi li da de re ce be -
rão da secretaria municipal da
pessoa com deficiência e
mobilidade reduzida - smped, por
meio da cpa, o selo de aces si bi li da -
de conforme decreto municipal
45.552/04, que de ve rá ser fi xa do em
lo cal de am pla vi si bi li da de (en tra da
da edi fi ca ção). a cpa tam bém po de rá con ce der o selo, por
ini ci a ti va pró pria ou a pe di do, a es pa ços, trans por tes co le -
ti vos, mo bi li á ri os, equi pa men tos ur ba nos e edi fi ca çõ es de -
so bri ga dos de sua fi xa ção. a con ces são do selo é con di cio -
na da à vis to ria pré via.

SE LOS DE HA BI TA ÇÃO UNI VER SAL E VI SI TÁ VEL

para estimular a construção de habitações que possam ser
utilizadas com autonomia e segurança por todas as pessoas,
inclusive idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
a smped criou os se los de Ha bi ta ção uni ver sal e vi si tá vel, ins ti tu í -
dos pelo de cre to mu ni ci pal nº 45.990 de 20 de ju nho de 2005.

o selo de Ha bi ta ção uni ver sal será con ce di do quan do a uni da -
de ha bi ta ci o nal pos si bi li tar aces si bi li da de am pla às suas de pen dên -
ci as e o selo de Ha bi ta ção vi si tá vel quan do per mi ti da a aces si bi li da -
de, pelo me nos, à sala, co zi nha e a um sa ni tá rio.

os se los de Ha bi ta ção uni ver sal e vi si tá vel se rão emi ti dos pela sm  ped, por meio da co mis são per ma nen te
de aces si bi li da de – cpa, con jun ta men te com o cer ti fi ca do ofi ci al, con ten do o res pec ti vo nú me ro de sé rie e os
da dos iden ti fi ca do res do imó vel.
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A
CO MU NI CA ÇÃO E SI NA LI ZA ÇÃO

a co mu ni ca ção é tema de alta re le vân cia no mun do atu al e qual quer es for ço nes ta área só tem
sen ti do se efe ti va men te for di ri gi da e aces sí vel a to dos. É im por tan te que al gu mas ori en ta çõ es
quan to às di fe ren tes for mas de co mu ni ca ção se jam ob ser va das com aten ção. a comunicação
pode ser de três tipos, descritos a seguir.

VI SU AL

a iden ti fi ca ção vi su al de aces si bi li da de às edi fi -
ca çõ es, es pa ços, mo bi li á ri os e equi pa men tos ur ba -
nos é fei ta por meio do sím bo lo in ter na ci o nal de
aces so - sia, que tem pa drão in ter na ci o nal de co res
e pro por çõ es. o sím bo lo é uti li za do para si na li zar
to das as cir cu la çõ es que pos si bi li tem aces sos para
pes so as com de fi ci ên cia ou mo bi li da de re du zi da, de
for ma a ori en tar per cur sos e usos de equi pa men tos,
in clu in do sa ni tá ri os, te le fo nes, ele va do res, es ca das,
ram pas etc.

além do sia tam bém exis tem o sím bo lo in ter na -
ci o nal de acesso para pes soa com de fi ci ên cia vi su -
al e o sím bo lo in ter na ci o nal de acesso para pes soa
com de fi ci ên cia au di ti va. am bos de vem ser uti li za -
dos na iden ti fi ca ção de equi pa men tos aces sí veis a
pes so as com es tas de fi ci ên ci as.

os sím bo los de vem apre sen tar:

• di men sõ es e lo ca li za ção ade qua das à vi su a li za -
ção.

• pic to gra ma bran co so bre fun do azul es cu ro, ou
pic to gra ma bran co so bre fun do pre to ou pic to gra -
ma pre to so bre fun do bran co.

Fig. 97: Sím bo lo In ter na ci o nal de Aces so

Fig. 98: Sím bo lo In ter na ci o nal de Acesso para pes soa
com de fi ci ên cia vi su al

Fig. 99: Sím bo lo In ter na ci o nal de Aces so 
para pes soa com de fi ci ên cia au di ti va
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Fig. 100: Cela Braille - vista superior 
e corte (dimensões em mm)

o sia de ve rá es tar acom pa nha do de sím bo los in -
di ca ti vos dos di ver sos usos das edi fi ca çõ es, em es -
pe ci al os sa ni tá ri os, as ro tas de fuga e os equi pa men -
tos aces sí veis.

as in for ma çõ es com ple men ta res, como tex to e
ou tras fi gu ras, para pos si bi li tar a iden ti fi ca ção por
pes so as com bai xa vi são, de vem apre sen tar:

• boa le gi bi li da de.
• con tras te en tre o tex to ou fi gu ra e o fun do.
• boa ilu mi na ção para vi su a li za ção do tex to ou fi -

gu ra.
•  em tex tos de ori en ta ção e ins tru çõ es so bre uso de

áre as, ob je tos e equi pa men tos as mes mas in for -
ma çõ es de vem es tar tam bém em brail le.

• fon te do tex to de ta ma nho 16 com tra ço sim ples.
• distância má xi ma de 0,75 m, para pos si bi li tar a vi -

su a li za ção do tex to.
• fi gu ras sim ples, com con tor nos for tes e bem de fi -

ni dos.
• di men são mí ni ma para as fi gu ras de 0,15 m, po si -

ci o na das a uma dis tân cia má xi ma de 30 m.

TÁTIL

meio de co mu ni ca ção di ri gi do às pes so as com
de fi ci ên ci as vi su ais, a lin gua gem tá til se ma ni fes ta
por brail le. as in for ma çõ es em brail le de vem:

• es tar con ju ga das às in for mações visuais
• es tar po si ci o na das abai xo do texto ou figura em

re le vo.
• aten der a di men si o na men to da figura 100.

O Sím bo lo In ter
 na ci o nal d

e Aces so 

deve ser c
om pre en di do

 por to das
 as 

pes so as do
 mun do, in de

 pen den te m
en te de su

a

cul tu ra. Po
r tan to, não

 deve ter s
uas pro po

r çõ -

es de di men si o na men to 

e co res al t
e ra das.

Não se re c
o men da a uti

 li za ção de
 

le tras com
 se ri fa, fon

 tes itá li cas
, 

re cor ta das
 ou com som bras, que 

di fi cul tam
 a vi su a li z

a ção das p
es so as com

 bai -

xa vi são.

dicas

6,601ª linha

2ª linha
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2,70

2,704,70

10,80
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1. MAPAS TÁTEIS

os mapas táteis devem atender ao dimensio na -
mento da figura abaixo:

Fig. 102: Superfície inclinada 
contendo informações táteis.

informações em braille 
e em relevo

0,
90

 a
 1

,1
0

0,30

15º

0,30

as fi gu ras ou tex tos em re le vo au xi li am as pes so -
as que não fo ram al fa be ti za das em brail le. as fi gu ras
de vem ser sim ples, com con tor nos for tes e bem de fi -
ni dos. os tex tos de vem aten der ao di men si o na men -
to da fi gu ra abai xo.

Fig. 101: Sinalização tátil - vista superior e corte
(dimensões em mm)
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mín.
16,00
máx.
51,00

0,80 a 1,00
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2. SI NA LI ZA ÇÃO TÁTIL NO PISO

a si na li za ção tá til no piso fun ci o na como ori en ta ção às
pes so as com de fi ci ên cia vi su al ou bai xa vi são no per cur so
das ro tas aces sí veis. essa si na li za ção pode ser de aler ta ou
di re ci o nal.

a si na li za ção de aler ta deve ser uti li za da na iden ti fi ca -
ção de obs tá cu los sus pen sos, ram pas, es ca das fi xas, de -
graus iso la dos, fren te a ele va do res e jun to a des ní veis.

a si na li za ção tá til di re ci o nal deve ser uti li za da como
re fe rên cia para o des lo ca men to em lo cais am plos, ou onde
não hou ver guia de ba li za men to.

as suas características e aplicabilidade estão descritas
ao longo deste livro.

______

IM POR TAN TE: o piso tá til deve ter cor con tras tan te 
com o piso ad ja cen te ou do en tor no.

SO NO RA
di ri gi da tam bém aos de fi ci en tes vi su ais, a

co mu ni ca ção so no ra deve:

• es tar as so ci a da à si na li za ção vi su al em ro -
tas de fuga, saí das de emer gên cia e equi pa -
men tos.

• pos su ir alar mes so no ros vin cu la dos a alar -
mes vi su ais, para ori en ta ção das pes so as
com de fi ci ên cia au di ti va.

• no caso de in for ma çõ es so no ras ver bais, es -
tas po dem ser di gi ta li za das ou sin te ti za das,
de ven do ser sim ples e de fá cil com pre en -
são.

0,
20

a 
0,

60

0,20

a 0,60

piso Tátil direcional

piso Tátil de alerta

Fig. 103: Composição 
de pisos táteis de alerta 
e direcional




