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ABNT NBR 9050:2015
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS
E EQUIPAMENTOS URBANOS 

acessibilidade

possibilidade e condição de alcance, percepção e

entendimento para utilização, com segurança e

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos

urbanos, edificações, transportes, informação e

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,

bem como outros serviços e instalações abertos ao

público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto

na zona urbana como na rural, por pessoa com

deficiência ou mobilidade reduzida.
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LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela

que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de

movimentação, permanente ou temporária,

gerando redução efetiva da mobilidade, da

flexibilidade, da coordenação motora ou da

percepção, incluindo idoso, gestante, lactante,

pessoa com criança de colo e obeso;



12,2 milhões 

de habitantes

46.028.666 milhões 

de habitantes

Até 2050 ...

Seremos 

aproximadamente 

9,8 bilhões de 

pessoas no 

mundo, sendo que 

70 % da 

população viverá 

na cidade.

Atualmente a 

população 

brasileira 

corresponde a 

210.619.205 

bilhões

(IBGE, 2019) 



Os idosos corresponderão a 30% da

população do município de São Paulo em

2050, segundo a Fundação Seade.

Atualmente existem 1,7 milhão de pessoas

nessa faixa etária na capital, o equivalente a

15% dos paulistanos.



Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Lei Federal n° 10.741 de 1º de outubro de 1985.

NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos.

Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 - vagas de estacionamento 

de veículos destinadas exclusivamente às pessoas idosas.

Resolução CONTRAN nº 304 de 18/12/ 2008 - vagas de estacionamento 

destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas 

portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. 



Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº 13.146

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou

comportamento que limite ou impeça a participação social da

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos

à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à

circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços 

públicos e

privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreira nos transportes: as existentes nos sistemas e meio de 

transportes;

c) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 

obstáculo ... 



Área= 20,179 m²  

Área= 2,835 m²  










