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AULA 4 - CÁLCULO DE ESCADAS
Em qualquer projeto, é de extrema importância calcular uma escada dentro das
normas técnicas e legislação pertinente, respeitando as relações ergonômicas, a fim de se
conseguir uma circulação que seja, no mínimo, confortável para o usuário.
Serão apresentados, nesta aula, o dimensionamento de escada privativa de acordo
com a Lei 11.228/1992 (Código de Obras e Edificações do Munícipio de São Paulo) e o
cálculo de escada coletiva conforme a NBR 9050:2004 (Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e a NBR 9077:2001 (Saídas de emergência
em edifícios).
1 Escadas: conceito
As escadas constituem meio de circulação vertical não mecânico que permite a
ligação entre planos de níveis diferentes. Ao contrário das rampas, não são acessíveis a
todas as pessoas como, por exemplo, usuários de cadeiras de rodas. Ainda assim, quando
para uso coletivo, devem ser dimensionadas de forma a atender à NBR 9050
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) e à NBR 9077
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2001), garantindo a segurança de
todos os usuários. Para uso privativo, devem ser dimensionadas de acordo com a legislação
municipal.
De acordo com a Pontifícia Universidade Católica (2009), as escadas são
constituídas por:
•
•
•
•

•

Degraus – pisos + espelhos
Pisos – pequenos planos horizontais que constituem a escada.
Espelhos – planos verticais que unem os pisos.
Patamares – pisos de maior largura que sucedem os pisos normais da escada,
geralmente ao meio do desnível do pé direito, com o objetivo de facilitar a subida e o
repouso temporário do usuário da escada.
Lances – sucessão de degraus entre planos a vencer, entre um plano e um patamar,
entre um patamar e um plano e entre dois patamares.
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•

Guarda-corpo e corrimão – proteção em alvenaria, balaústre, grades, cabos de aço
etc na extremidade lateral dos degraus para a proteção das pessoas que utilizam a
escada.

A Figura 1 representa as partes constituintes de uma escada. Apenas uma
ressalva: os perfis verticais do guarda-corpo estão representados apenas de forma
ilustrativa, uma vez que a distância entre os mesmos não pode ser superior a 11cm
conforme Figura 2.

Figura 1 - Partes constituintes de uma escada
Fonte: Pontíficia Universidade Católica (2009)

Figura 2 - Distância máxima entre perfis de
guarda-corpo conforme NBR 14718:2008
Fonte: Alcoa (2011)
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2 Escadas privativas: dimensionamento segundo o Código de Obras e Edificações do
Município de São Paulo (Lei 11.228/1992)
A escada de uso privativo destina-se às unidades habitacionais (interior de
apartamento, residência unifamiliar, etc) e a acesso a compartimentos de uso limitado das
edificações em geral, devendo observar a largura mínima de 0,80m. Se for de uso restrito,
servindo de acesso secundário como, por exemplo, acesso a depósitos, poderá ter largura
mínima de 0,60m e desnível igual ou inferior a 3,20m.
Os degraus das escadas deverão apresentar espelho e piso dispostos de forma a
assegurar passagem com altura livre de 2,00m respeitando ainda as seguintes dimensões:
•
•

escada privativa restrita: espelho (e) < 0,20m e piso (p) > 0,20m;
escada privativa: espelho (e) < 0,19m e piso (p) > 0,25m.

Serão obrigatórios patamares intermediários sempre que a escada vencer desnível
superior a 3,25m. A largura dos patamares será de 0.80m.
Embora a legislação municipal não estabeleça uma relação entre as dimensões do
espelho e do piso, é recomendável seguir os parâmetros da NBR 9050:
•

0,63m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65m.

3 Escadas coletivas: dimensionamento segundo a NBR 9077:2001 e a NBR 9050:2004
Destinam-se ao uso público ou coletivo, inclusive nas áreas sociais dos condomínios
residenciais. As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada,
atendendo às condições definidas a seguir, excetuando-se as escadas fixas com lances
curvos ou mistos (retos + curvos). Dessa forma, devem ser seguidos os seguintes
parâmetros:
•
•
•
•

pisos (p): 0,28m ≤ p ≤ 0,32m;
espelhos (e): 0,16m ≤ e ≤ 0,18m;
0,63m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65m;
a largura mínima admissível para as escadas fixas e patamares é de 1,20m.

4 Como calcular uma escada
•
•
•
•
•
•
•
•

el – espessura da laje
pd – pé-direito
H – altura do vão a ser vencido (pd + el)
e – espelho
p – piso
n – número de degraus ou espelhos
cp – profundidade do patamar
d – distância ou comprimento da escada em projeção horizontal

Definindo-se H (pé direito + espessura da laje), dividir o resultado pela altura escolhida
para o espelho e (entre 16cm e 18cm). O resultado será n (nº de degraus ou espelhos), que
será utilizado para se achar o valor real do espelho e. Usar a condição 0,63m ≤ (p + 2e) ≤
0,65m para calcular a largura do piso. Para isso, deve-se escolher o valor a ser utilizado
entre 0,63m e 0,65m, dando-se preferência para 0,64m sempre que possível.
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Como uma escada de lance único de n degraus possui n-1 pisos e uma escada com
um patamar e n degraus apresenta n-2 pisos, tem-se:
•
•

para escada sem patamar: d = p (n-1);
para escada com um patamar: d = cp + p (n-2).

Figura 3 - Número de degraus de uma escada
Fonte: Faculdade Assis Gurgacz (2009)

Figura 4 - Escada reta de lance único sem patamar
Fonte: Faculdade Assis Gurgacz (2009)
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Figura 5 - Escada em “U” ou escada de dois lances com patamar intermediário
Fonte: Faculdade Assis Gurgacz (2009)

5 Exemplo prático
Calcular n, e, p e d para uma escada reta sem patamar (lance único) de uso coletivo
com os seguintes dados:
•
•

pd = 2,70m;
el = 0,15m.
Tem-se:

•
•

H = pd + el = 2,70m + 0,15m = 2,85m;
n = H / e (escolher a altura inicial de e) = 2,85m / 0,18m (máximo permitido para e) =
15,83 = 16 degraus
Logo:

•

e (altura real do espelho) = H / n = 2,85m / 16 = 0,178m
Assim:

•

2,85m / 0,178m = 16 degraus.

Calcula-se em seguida, pela condição 0,63m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65m, a largura do piso
do degrau (p). Definindo-se p + 2e = 0,64m, tem-se:
•

p + (2 x 0,178m) = 0,64m
p + 0,356m = 0,64m
p = 0,64m – 0,356m
p = 0,284m
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Finalmente, tem-se uma escada com:
•
•
•

16 degraus (n);
espelho (e) = 0,178m;
piso (p) = 0,284m

Para completar o cálculo da escada, deve-se determinar a distância em projeção
horizontal entre o primeiro e o último degrau. Ora, uma escada de n degraus sem patamar
possui n–1 pisos; logo a distância d será igual ao produto da largura do piso (p)
encontrado pelo número de degraus (n) menos 1.
•

d = p (n-1)
d = 0,284m x (16-1)
d = 0,284m x 15
d = 4,26m
Assim, o comprimento da escada será igual a 4,26m e o número de pisos igual a 15.
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EXERCÍCIOS
Obs.: para resolução dos exercícios, utilize os parâmetros da NBR 9050:2004:
a. pisos (p): 0,28m ≤ p ≤ 0,32m
b. espelhos (e): 0,16m ≤ e ≤ 0,18m
c. 0,63m ≤ (p + 2e) ≤ 0,65m
01. Em um projeto arquitetônico de uma edificação, é necessário projetar uma escada com
único lance cujo pé-direito seja de 3,00m e a espessura da laje de 15 cm. Calcule o número
de degraus e largura do piso, sabendo que (p+2e)=0.64m e que o espelho é de 17,5cm:
A) 16 degraus e 31cm de piso
B) 17 degraus e 29cm de piso
C) 18 degraus e 27cm de piso
D) 18 degraus e 29cm de piso
E) 18 degraus e 30cm de piso
F) Nenhuma das alternativas
02. Uma escada deve permitir o caminhamento normal de uma pessoa, sem que tenha
necessidade de desenvolver esforços físicos desnecessários e sem expô-la a riscos de
queda, quando de sua utilização em emergências. Calcule o menor comprimento possível
para a escada de um edifício residencial de 4 pavimentos, pé direito de 3,10m e espessura
da laje 0,13m. A escada deverá ter dois lances (formato “U”), patamar intermediário livre de
1.20m, (p+2e)=0.65m e p=31cm.
A) 2,79m
B) 2,56m
C) 3,78m
D) 3,99m
E) 4,30 m
F) Nenhuma das alternativas
03. Um projeto de edifício comercial possui um amplo hall de entrada de onde deverá ser
lançada uma escada reta para atingir um mezanino de 3,45m acima. O cliente deseja uma
escada generosa e confortável, com patamar intermediário adequado para algum mobiliário
ou atividade. O arquiteto resolve projetar uma escada com 2,50m de largura, com um
patamar intermediário de igual profundidade, e degraus com altura de 16,42cm. De acordo
com a NBR 9050 para cálculo de escadas, sem que haja superposição na projeção
horizontal dos degraus, que características deverá ter a escada resultante?
A) Os degraus podem ter profundidade de base variando entre 28cm e 32,00cm e a escada
desenvolve-se entre 7,82m e 8,58m de projeção horizontal.
B) Os degraus devem ter 30cm de profundidade de base e a escada desenvolve-se em
8,20m de projeção horizontal.
C) A profundidade da base dos degraus pode variar entre 30,16cm e 32,00cm e são
necessários, em projeção horizontal, entre 8,23m e 8,58m para que a escada possa se
desenvolver.
D) A profundidade da base dos degraus pode variar entre 33cm e 43cm e são necessários,
em projeção horizontal, entre 9,90m e 12,90m.
E) Admite-se uma variação de profundidade da base dos degraus entre 28cm e 32,16cm e,
para a escada, de 7,82m a 8,61m, em projeção horizontal.
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