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Eduardo Ronchetti de Castro, especialista em Acessibilidade.
“Arquiteto por formação, empreendedor por vocação e 
acessibilidade é minha missão de vida! Meu objetivo é 
compartilhar conteúdo útil e prático de acessibilidade para ajudar 
a implantar a acessibilidade em seus projetos e obras, com 
confiança e segurança, sem medo de errar e sem esquecer 
nenhum item das normas técnicas.”

Os 20 anos de experiência em Acessibilidade de Eduardo Ronchetti 
estão agora a sua disposição para que você também realize seus 
projetos, laudos e obras acessíveis. 

Eduardo Ronchetti já realizou mais de 580 Projetos de Acessibilidade, 
mais de 200 Laudos de Acessibilidade e 90 cursos de Acessibilidade, 
capacitando mais 3.580 profissionais por todo o Brasil. É arquiteto 
formado pela Universidade Mackenzie, especializado em Design de 
Interiores pelo Instituto Europeu Di Design e em administração de 
empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Especializou-se em 
Acessibilidade e na realização de Projetos de acessibilidade de 
ambientes públicos e privados e integrou a Comissão de 
Acessibilidade de São Bernardo do Campo, atuando como revisor de 
obras particulares na Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Quem fez



45 milhões de PCDs + 28 milhões de Idosos = 73 mi / 210 mi =  35%

+ Gestantes, Pessoas obesas, Pessoas com Mobilidade Reduzida e seus acompanhantes.

O número chega a mais de 40 % da população brasileira.

Quem se beneficia com um Design acessível?

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br
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“O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União 
do dia 25 de março despacho que homologa o Parecer CNE/CES n° 
948/2019, do Conselho Nacional de Educação (CNE). O documento 
delibera sobre a alteração da Resolução CNE/CES nº 2/2010, a qual 
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo.
A partir de 2021, o Desenho Universal passa a fazer parte do Núcleo 
de Conhecimentos de Fundamentação das matrizes curriculares das 
Instituições de Ensino Superior (IES), como conteúdo obrigatório. 
“Embora tardio, o despacho do MEC vem ratificar uma prática 
adotada pelas instituições na formação acadêmica há muito tempo”, 
afirmou o coordenador da Comissão Permanente de Ensino e 
Formação (CEF) do CAU/DF, arq. urb. Ricardo Meira.
Porém, os cursos devem deixar claro nas suas ementas e Projeto 
Pedagógico do Curso (PPCs) essa mudança. Recomenda-se, ainda, 
que o desenho não seja uma disciplina em isolado, mas que integre 
diferentes disciplinas, visando contribuir para o aperfeiçoamento da 
qualificação profissional do formando.”
Matéria de 31/03/2021 do CAU/BR

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

FONTE: SITE CAU BR:
https://www.caubr.gov.br/desenho-universal-pas
sa-a-integrar-disciplinas-dos-cursos-de-arquitetu
ra-e-urbanismo/

O Desenho Universal no Brasil

https://www.caubr.gov.br/desenho-universal-passa-a-integrar-disciplinas-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caubr.gov.br/desenho-universal-passa-a-integrar-disciplinas-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caubr.gov.br/desenho-universal-passa-a-integrar-disciplinas-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
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Ronald Lawrence Mace, foi um arquiteto, designer de produto, 
educador e consultor americano. Ele é mais conhecido por 
cunhar o termo “design universal” e por seu trabalho em defesa 
das pessoas com deficiência.

Desenho Universal é a concepção de produtos, 
ambientes, programas e serviços a serem 
utilizados por todas as pessoas, sem necessidade 
de adaptação ou projeto específico, incluindo os 
recursos de tecnologia assistiva.

O conceito de desenho universal tem como pressupostos: 
1. Equiparação das possibilidades de uso;
2. Flexibilidade no uso;
3. Uso simples e intuitivo;
4. Captação da informação;
5. Tolerância ao erro;
6. Mínimo esforço físico;
7. Dimensionamento de espaços para acesso, uso e 

interação de todos os usuários.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

O que é o Desenho Universal



  Desenho Universal                   X               Acessibilidade

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

“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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“O conceito de desenho universal tem 
como pressupostos a concepção de 
produtos, ambientes, programas e 
serviços a serem utilizados por todas as 
pessoas, sem necessidade de adaptação 
ou projeto específico, incluindo os 
recursos de tecnologia assistiva.”

FONTE: NBR 9050:2020

CONCEITO / PRINCÍPIO CONDIÇÃO

O Desenho Universal é composto por PRINCÍPIOS que, aliado à criatividade do arquiteto urbanista, engenheiro, 
técnico ou designers podem criar produtos e ambientes utilizados por todos.
Ao aplicar 100% a NBR 9050:2020 nos projetos e obras, automaticamente o Desenho Universal estará incorporado e 
atendido. 
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É a característica do ambiente ou elemento espacial que faz 
com que ele possa ser usado por diversas pessoas, 
independentemente de idade ou habilidade.

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 1:

O mobiliário deve ser projetado para ser utilizado por todas 
as pessoas.

1. Equiparação no uso

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

NBR 9050:2020:
“Deve ser instalado lavatório sem 
coluna ou com coluna suspensa ou 
lavatório sobre tampo, dentro do 
sanitário ou boxe acessível, em local 
que não interfira na área de 
transferência para a bacia sanitária, 
podendo sua área de aproximação ser 
sobreposta à área de manobra”;



O VÃO LIVRE DEVE SER MEDIDO ENTRE OS BATENTES, COM TOLERÂNCIA DE MAIS OU MENOS 20 MM
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Admite-se menos 20 mm nas dimensões 
dos vãos livres.

Considerando que a largura da cadeira de rodas padronizada é de 70 cm, conforme figura 2 da NBR 
9050:2020, entende-se que um vão de 78 cm, ou seja, com 80 centímetros medido entre os batentes 
descontando 2 cm da espessura da folha da porta, é necessário para a passagem de uma pessoa na 
cadeira de rodas.

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

LARGURA MÍNIMA MEDIDA ENTRE BATENTES NAS PORTAS
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NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



NBR 9050 : 2020

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS
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É a característica que faz com que o ambiente ou elemento 
espacial atenda a uma grande parte das preferências e 
habilidades das pessoas.

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 2:

Qualquer equipamento ou mobiliário deve estar na faixa de 
alcance para qualquer usuário. 

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

2. Uso flexível
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Imagine uma criança com poucos anos! Ela consegue 
alcançar um balcão de atendimento em uma loja de 
brinquedos? Ela consegue alcançar com SEGURANÇA, o 
álcool em gel, sem que o álcool espirre em seus olhos?

Acessibilidade significa garantir o alcance e o uso, com 
segurança, de todos os objetos, utensílios  e mobiliários 
disponíveis para as pessoas no interior dos ambientes.

Um ótimo exemplo para entender é verificar os dispositivos de 
álcool em gel nas lojas atualmente. Será que eles são 
alcançáveis e utilizáveis por pessoas em cadeira de rodas?

Podemos estender isso também para:
● Interfones;
● Interruptores;
● Impressoras;
● Relógios de ponto;
● Balcões de atendimento;
● Cabides de roupas nas lojas;

E muito mais...

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Faixa de Alcance
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“...medidos da face superior até o ponto 
central do piso do degrau...!”

A FORMA DE MEDIR A ALTURA DO CORRIMÃO FOI ALTERADA
Medir a altura do corrimão pelo ponto central do degrau criou vários problemas de execução, uma vez que o 
prolongamento ficava maior do que o necessário.
A NBR 9050:2020 corrigiu este problema e permitiu também uma tolerância de 20 mm nas medidas mínimas e 
máximas.

“…medidos da face superior até o bocel 
ou quina do degrau…”

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

MEDIR A ALTURA DOS CORRIMÃOS PELA QUINA DO DEGRAU
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MUDAR A POSIÇÃO DO PROLONGAMENTO AUXILIA NA SEGURANÇA E FACILITA A COMPREENSÃO
Quando estamos na parte elevada da escada, o prolongamento do corrimão deve estar paralelo com o patamar da 
escada.
Quando estamos na parte inferior da escada, o prolongamento deve estar inclinado.
Essa simples mudança facilita na identificação de qual é o sentido da escada e aumenta a segurança para quem vai 
começar a descer a escada.

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PROLONGAMENTO DOS CORRIMÃOS



ESTUDO DE CASO REAL
CORRIMÃOS

Ao lado há um corrimão instalado 
corretamente conforme a NBR 9050: 2015, 
ou seja, com a medida da altura dos 
corrimãos feita pelo centro do degrau.

Ocorre que, como o prolongamento 
também deve estar na mesma altura que o 
corrimão, sua execução fica afastada do 
primeiro degrau e ele avança muito para 
fora da escada, prejudicando a circulação.

A NBR 9050:2020 corrige este item, na 
medida que define a altura a ser medida a 
partir da quina do degrau.@
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NBR 9050 : 2020

DEGRAU ISOLADO
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É a característica do ambiente ou elemento espacial que 
possibilita que seu uso seja de fácil compreensão, dispensando, 
para tal, experiência, conhecimento, habilidades
linguísticas ou grande nível de concentração por parte das 
pessoas.

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 3:

Desenvolvimento de mobiliário urbano de fácil utilização e 
compreensão.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

3. Uso intuitivo



www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Uso intuitivo
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Essa característica do ambiente ou elemento espacial faz com 
que seja redundante elegível quanto a apresentação de 
informações vitais Essas informações devem se apresentar em 
diferentes modos (verbais, táteis), fazendo com que a 
legibilidade da informação seja maximizada, sendo percebida 
por pessoas com diferentes habilidades ( surdos, analfabetos, 
entre outros).

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 4:

Toda placa instalada deve ter informação em Braille e letras 
em cor contrastante com a cor da placa.

NBR 9050: 2020
ITEM 5.4.1: Sinalização de portas e passagens:
Portas e passagens quando sinalizadas devem ter números 
e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo, 
incluindo Braille. Todas as portas de sanitários, banheiros e 
vestiários, devem ser sinalizadas.

Imagem: Total Acessibilidade

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

4. Fácil percepção
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Uma excelente referência para utilização do princípio 4 do 
Desenho Universal foi criado nesta escada com a utilização de 
sinalização luminosa dos degraus e a diferença de cores entre 
os degraus e o guarda corpo.

A sinalização luminosa ajuda a identificar os degraus para 
pessoas com baixa visão.

Entendemos que a escada ainda não está de completamente 
de acordo com a NBR 9050, faltando a instalação dos 
corrimãos.

Todavia esta é uma excelente referência em que o Desenho 
Universal pode ser utilizado com criatividade para criar 
ambientes belos e acessíveis.

Referencia: Anastassiadis Arquitetos
Arquiteta Patrícia Anastassiadis

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Fácil percepção



www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Referencia: Anastassiadis Arquitetos
Arquiteta Patrícia Anastassiadis

Fácil percepção
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Feche os olhos! De onde você está agora, você consegue ir 
sozinho (a) até o sanitário?

Segundo a Nota Técnica do IBGE em 2018, atualizando os 
dados do Censo de 2010, mais de 7 milhões de brasileiros não 
conseguem enxergar de modo algum ou tem grande dificuldade 
de enxergar.

Então, auxiliar as pessoas com diversas dificuldades para 
enxergar a identificarem os ambientes no interior da edificação 
faz parte de garantir a acessibilidade nos projetos e nas obras.

Isso significa que devemos implantar:
● Referências visuais e táteis para indicar os caminhos até 

os ambientes de interesse;
● Sinalização visual e tátil para sinalizar elementos que 

podem causar acidentes, como em escadas, rampas ou 
elementos suspensos;

● Sinalização em Braille nas placas;
● Comunicação sonora nos locais de atendimento;

E muito mais...

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Sinalização



NBR 9050 : 2020

SINALIZAÇÃO ESSENCIAL
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NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PLACAS EM BRAILLE NOS CORRIMÃOS



USO DE LINHA GUIA COMO SINALIZAÇÃO DIRECIONAL
A possibilidade de usar linha guia como referência visual e tátil para conduzir as pessoas com deficiência visual ou 
baixa visão nos ambientes pode ser uma ótima solução para criarmos ambientes belos, confortáveis e acessíveis.
Linhas guias podem ser qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como referência de 
orientação direcional por todas as pessoas, especialmente as com deficiência visual.
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5.2.4.2 Direcional
Sinalização utilizada para indicar 
direção de um percurso ou a 
distribuição de elementos de um 
espaço e de uma edificação. Na forma 
visual, associa setas indicativas de 
direção a textos, figuras ou símbolos. 
Na forma tátil, utiliza recursos como 
linha guia ou piso tátil. Na forma 
sonora, utiliza recursos de áudio para 
explanação de direcionamentos e 
segurança, como em alarmes e rotas 
de fuga.

5.2.4.2 Direcional
Sinalização utilizada para indicar 
direção de um percurso ou a distribuição 
de elementos de um
espaço e de uma edificação. Na forma 
visual, associa setas indicativas de 
direção a textos, figuras ou símbolos. Na 
forma tátil, utiliza recursos como guia de 
balizamento ou piso tátil. Na forma 
sonora, utiliza recursos de áudio para 
explanação de direcionamentos e 
segurança, como em alarmes e rotas
de fuga.

NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020

PEQUENAS PALAVRINHAS COM GRANDE SIGNIFICADO



ESTUDO DE CASO REAL
LINHA GUIA

ITEM 3.1.25 DA NBR 9050:2020
“Linha-guia: Qualquer elemento natural ou 
edificado que possa ser utilizado como 
referência de orientação direcional por 
todas as pessoas, especialmente as com 
deficiência visual.”

O uso da faixa gramada em uma faixa livre 
na calçada na cor bege pode SIM criar uma 
LINHA GUIA, uma vez que há uma 
referência contínua, em cor contrastante e 
em alto relevo.

Logicamente a manutenção do gramado 
deve ser constante e de responsabilidade 
do proprietário, para conservar e manter a 
linha guia permanente.
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É uma característica que possibilita que se minimizem os 
riscos e consequências adversas de ações acidentais ou não 
intencionais na utilização do ambiente ou elemento espacial

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 5:

Instalar alarme de emergência nos sanitários acessíveis.

NBR 9050: 2020
ITEM 5.6.4.1 Alarme de emergência para sanitário:
Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência 
próximo à bacia, no boxe do chuveiro e na banheira para 
acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda 
nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

5. Tolerancia ao erro
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Nesse princípio, o ambiente ou elemento espacial deve oferecer 
condições de ser usado de maneira eficiente e confortável, com 
o mínimo de fadiga muscular do usuário.

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 6:

A inclinação das rampas deve estar de acordo com a tabela 
4 da NBR 9050:2020.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

6. Baixo esforço físico



ESTUDO DE CASO REAL
Acessibilidade em um Condomínio Residencial.

3. RAMPAS

Qual é a inclinação máxima de uma rampa, em 
caso de reforma, para vencer um desnível 
máximo de 1 metro com um único segmento de 
rampa?

A) 12,5%

B) 10 %

C) 8,33%

D) 6,25%

E) 5%

1,0
0

 mi = ?%



ESTUDO DE CASO REAL
Acessibilidade em um Condomínio Residencial.

3. RAMPAS

Qual é a inclinação máxima de uma rampa, em 
caso de reforma, para vencer um desnível 
máximo de 1 metro com um único segmento de 
rampa?

A) 12,5%

B) 10 %

C) 8,33%

D) 6,25%

E) 5%

1,0
0

 mi = 6,25%
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PARKLETS são excelentes iniciativas para a melhoria da mobilidade urbana 
nas cidades e também contribuem para garantir o baixo esforço físico dos 
pedestres na circulação.

São áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de 
criar espaços de lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de 
estacionamento de carros. Os primeiros parklets foram construídos em San 
Francisco, buscando-se criar ambientes mais amigáveis para pedestres e 
ciclistas.

FONTE: WIKIPEDIA

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Baixo esforço físico
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Pessoas idosas, pessoas amputadas, assim como gestantes ou 
pessoas obesas precisam de áreas de descanso quando há 
grandes percursos a serem percorridos.

Pensando nisso, a utilização de bancos ao longo dos 
corredores no Shopping Center é um ótimo exemplo de boas 
práticas em acessibilidade utilizando o princípio 6 do Desenho 
Universal.

A NBR 9050:2020 também traz outras exigências considerando 
o princípio do Baixo Esforço físico:

“ITEM: 7.3.2 Recomenda-se que a distância máxima a ser 
percorrida de qualquer ponto da edificação até o sanitário 
ou banheiro acessível seja de até 50 m.”

“ITEM 6.14.1.2: f) O percurso máximo entre a vaga e o 
acesso à edificação ou elevadores deve ser de no máximo 
50 m.”

Referencia: Shopping Campo Grande - MS

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Baixo esforço físico
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Essa característica diz que o ambiente ou elemento espacial 
deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, 
alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho 
de corpo, postura e mobilidade do usuário

COMO APLICAR O PRINCÍPIO 7:

TODAS as portas da edificação devem ter vão livre de 
passagem mínimo de 80 cm e os espaços de aproximação 
lateral.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

7. Dimensões adequadas para 
aproximação e uso.



NBR 9050 : 2015 NBR 9050 : 2020
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A MANEIRA DE GARANTIR O ACESSO ÀS PISCINAS MUDOU
A maneira de garantir acessibilidade às piscinas agora é definido conforme o “tamanho” ou perímetro total da 
piscina. Todas as piscinas de um clube ou condomínio devem ser acessíveis, exceto piscinas de competição ou 
aquelas com profundidade de até 50 cm em sua maior profundidade.

Atenção ao nível máximo da água em relação 
à borda do banco (10 cm) para poder utilizá-lo.

Acrescentar um recorte embaixo do banco 
para auxiliar na aproximação frontal.



MEIOS DE GARANTIR ACESSO ÀS PISCINAS

RAMPA
10.12.2.3 Quando o acesso for por rampa. A 
inclinação pode ser de no máximo 8,33 % 
e o piso deve atender às especifIcações 
desta Norma. A rampa deve ter corrimão 
nos dois lados, a 0,70 m do piso.

DEGRAUS SUBMERSOS

BANCO DE TRANSFERENCIA

EQUIPAMENTO DE TRANSFERENCIA



MEIOS DE GARANTIR 
ACESSO ÀS PISCINAS

Piscinas com até 90 metros de perímetro 
podem ter no mínimo 1 meio de acesso ao 
seu interior.

Piscinas com mais de 90 metros de 
perímetro devem ter 2 meios de acesso ao 
seu interior.

Piscinas com ondas ou spas e ofurôs podem 
ter apenas 1 meio de acesso ao seu interior.
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Investir em Acessibilidade é um  ato de 
Responsabilidade Social, garantindo autonomia, 
conforto, segurança e o direito de ir e vir a todos, 
inclusive às pessoas idosas ou com deficiência, 
promovendo sua qualidade de vida e seu 
fortalecimento social”.
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“Nossa missão deve ser ajudar com as melhores 
soluções técnicas e com o melhor  Custo-Benefício 
para deixar imóveis  confortáveis, seguros e 
acessíveis.”

Abraços,
Eduardo Ronchetti

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br

Parabéns e obrigado.


