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O QUE É ACESSIBILIDADE?

A expressão “acessibilidade”, presente em diversas áreas de atividade, 

tem também na informática um importante significado. 

Representa para o nosso usuário não só o direito de acessar a rede de 

informações, mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de 

disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas 

adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos. 

Apontam situações e características diversas que o usuário pode 

apresentar: 

1. Incapacidade de ver, ouvir ou deslocar-se, ou grande dificuldade - quando não a 

impossibilidade - de interpretar certos tipos de informação. 

2. Dificuldade visual para ler ou compreender textos. 

3. Incapacidade para usar o teclado ou o mouse, ou não dispor deles. 

4. Insuficiência de quadros, apresentando apenas texto ou dimensões reduzidas, 

ou uma ligação muito lenta à Internet. 

5. Dificuldade para falar ou compreender, fluentemente, a língua em que o 

documento foi escrito. 

6. Ocupação dos olhos, ouvidos ou mãos, por exemplo, ao volante a caminho do 

emprego, ou no trabalho em ambiente barulhento. 

7. Desatualização, pelo uso de navegador com versão muito antiga, ou navegador 

completamente diferente dos habituais, ou por voz ou sistema operacional menos 

difundido. 



• Principais Medidas 

NBR 9050



Circulação



Área para manobra sem deslocamento

a) Para rotação de 90º : 1.20 x 1.20m

b) Para rotação de 180º: 1.50 x 1.20m

c) Para rotação de 360º: diâmetro de 1.50m 



Área para manobra com deslocamento

a) Deslocamento de 90º

b) Deslocamento de 180º

c) Deslocamento consecutivo de 90º com percurso intermediário caso 1

d) deslocamento consecutivo de 90º com percurso intermediário caso 2



Alcance Manual Frontal



Alcance Lateral



Projeto



• Conceito: 

• Desenvolver a integração, criando ambientes amplos, respeitando a Norma NBR 

9050, de forma que haja circulação e adaptação para todos os cômodos do 

ambiente.





Detalhamentos















Cabideiro articulável














