


@
 a

ce
ss

ib
ili

da
de

ap
lic

ad
a

ebook gratuito, elaborado por Acessibilidade Aplicada, 
Para a palestra de Acessibilidade e Desenho Universal para a UFCG

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. 
Pensando nisso a palestra realizada e esse e-book pretendem 
trazer informações úteis e práticas para conhecer e aplicar o 
Desenho Universal em seus projetos e obras.

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br
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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 570 Projetos de Acessibilidade, 
mais de 200 Laudos de Acessibilidade e 85 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.

Quem fez
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Sergipano de Aracaju, Técnico em Edificações, Desenhista 
Industrial, professor de Desenho Técnico e Arquitetônico na 
Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Campina Grande. Formado em Técnico 
de Desenho Industrial (Opção Projeto de Produto) pela 
Universidade Federal da Paraíba. Professor da disciplina 
Desenho Técnico e Arquitetônico com ênfase em Acessibilidade 
e Desenho Universal para os cursos de Engenharia Civil e 
Engenharia de Produção. Professor substituto da disciplina 
Arquitetura, Urbanismo e Acessibilidade para o curso de 
Engenharia Civil.

Conheça o Prof. Lívio Silva
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A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) avançou 18 
posições no ranking Top 2000 Universities, pelo Centro de 
Classificações Universitárias Mundiais (Center for World 
University Rankings - CWUR), mantendo-se entre as melhores 
universidades do mundo. A instituição sediada em Campina 
Grande, com campi em outras seis cidades do interior da 
Paraíba, está agora na posição 1.740, entre as 20 mil 
universidades avaliadas, ficando entre as 8,7% universidades 
melhores do planeta. Na classificação do ano passado, estava 
na posição 1.758. A classificação da UFCG também apresentou 
avanços no quesito Qualidade da pesquisa, subindo 38 posições 
(1.661ª para 1.699ª), ficando entre as 8,3% melhores do mundo.
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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.

O que é o Desenho Universal
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“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:

Nenhuma entrada de nenhum edificação pode ter apenas 
escadas.

NBR 9050: 2020
ITEM 6.3 Circulação – Piso
A circulação pode ser horizontal e vertical. A circulação vertical 
pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos 
eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no 
mínimo a duas formas de deslocamento vertical.

1. Equiparação no uso
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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. 

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...

Faixa de alcance
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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:

Utilizar o Símbolo Internacional de Acesso no balcão de 
atendimento acessível e demais locais que estejam em 
condições adequadas de acessibilidade.

NBR 9050: 2020
ITEM 5.3.2.1 Finalidade: O símbolo internacional de acesso 
deve indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços,
edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, onde existem 
elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida.

3. 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.

4. Fácil percepção

Imagem: Total Acessibilidade
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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...

Sinalização
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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.

5. Tolerância 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.

6. 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.

7. Dimensão para uso
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Caso Real

Temos uma edificação térrea, com uma garagem para vaga de estacionamento na frente, e o pavimento térreo está a 1,18 metros de altura acima da 
calçada.
A vaga de estacionamento é plana e há uma rampa com aproximadamente 13% de inclinação para vencer o desnível de 1,18 metros.
A edificação é composta por:
5 ambientes; 
2 sanitários de uso coletivo com entrada pelo ambiente dos fundos e pelo corredor lateral;
1 copa no ambiente dos fundos;
1 depósito no ambiente dos fundos;
A entrada é feita pelos ambientes internos a partir do corredor descoberto lateral.  
E agora? O que fazer? Podemos manter a rampa existente? Quais itens devem ser adaptados para o imóvel ser acessível?
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1. Calçada;
2. Vaga de estacionamento;
3. Acessos;
4. Rota Acessível interna;
5. Sanitário acessível;
6. Sinalização visual e tátil;
7. Balcão de atendimento adaptado;
8. Elevador que atenda às normas de acessibilidade, caso 

seja necessário uso de elevador;

O que fazer para ser acessível?
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O que fazer para ser acessível?

1. Nivelar e sinalizar a calçada;
2. Demarcar a vaga de estacionamento acessível;
3. Vencer o desnível de 1,18 m para garantir o acesso;
4. Eliminar os desníveis internos e implantar uma rota 

acessível interna;
5. Corrigir a largura e aproximação nas portas;

6. Criar um sanitário acessível;7. Instalar piso tátil de alerta na 
rampa e placas em braille nos ambientes;8. Projetar o balcão de 
atendimento acessível;
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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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Obrigado

“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
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