
Importância de acessibilidade:  

Acessibilidade significa permitir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

participem das mais variadas atividades, visando a adaptação e locomoção, assim 

eliminando barreiras. 

Com o objetivo de garantir que estas pessoas possuam a segurança adequada e a 

possibilidade de transitar por locais públicos ou privados sem que sejam encontradas 

barreiras para o convívio social em áreas de acesso, circulação ou permanência. 

Rampas (NBR 9050):  

São consideradas rampas, as superfícies com declividade igual ou superior a 5%. 

Para que a rampa seja acessível, existem limites máximos de inclinação, desníveis a 

serem vencidos e números máximos de seguimentos. A inclinação das rampas deverá 

ser calculada conforme a equação:  

i = h x 100/ c 

Onde:  

i – inclinação, expressa em porcentagem 

h – altura do desnível 

c – comprimento da projeção horizontal 

 

(A) 



As rampas devem ter inclinações de acordo com os limites estabelecidos pela Norma 

de Acessibilidade. 

 

(B) 

Para as inclinações entre 6,25% e 8,33% é recomendado criar áreas de descanso nos 

patamares, a cada 50 m de percurso. 

Para rampas curvas, a inclinação máxima é de 8,33% e o raio mínimo de 3,00m, medido 

no perímetro interno da curva. 

 

(C) 

A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, a largura 

recomendável é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m. 

Quando não houver paredes laterais, as rampas devem possuir elementos de 

segurança, como guarda corpo e corrimãos, guias de balizamento, estas como altura 

mínima de 5 cm, instalados ou construídos no limite da largura da rampa, podem ser de 

alvenaria ou de outro material alternativo, com a mesma finalidade. Devem atender as 

especificações da imagem a seguir:   



 

(D) 

A projeção do corrimão pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em 

até 10 cm de cada lado. 

Os patamares no início e no término das rampas devem ter dimensão longitudinal 

mínima de 1,20 m. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares 

intermediários com dimensão mínima de 1,20 m. Os patamares situados em mudanças 

de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa. 

 

 

(E) 

Quando utilizar:  

Quando houver escadas em um caminho acessível, as mesmas devem estar 

associadas a rampas ou à um equipamento de transporte vertical. Deve-se dar 

preferência à rampa. 

 

 

 



Projetos de rampas: 

 

(F), (G), (H) 

Projeto: Museu Nacional Honestino Guimarães 

Arquiteto: Oscar Niemeyer/ Lúcio Costa 

Local: Brasilia, Brasil. 

 

(I), (J), (K) 

Projeto: London Zoo 

Local: Londres, Inglaterra 

 

(L), (M), (N) 

Projeto: Córdoba Cultural Center 

Arquiteto: Iván Castañeda, Alejandro Cohen, Cristián Nanzer, Inés Saal, Juan Salassa, 

Santiago Tissot 

Local: Córdoba, Argentina 
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