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CONFIRA ALGUMAS DICAS BÁSICAS – E IMPORTANTES – SOBRE O QUE UM ARQUITETO 

PRECISA SABER PARA PROJETAR COM BASE NO DESENHO UNIVERSAL.

Por: Julliana Reis
Fotos: Divulgação

Identificações personalizadas em relevo para 
atender as necessidades de pessoas com de-
ficiência visual, recursos auditivos para sina-

lização dos ambientes, rampas no lugar de escadas e 
degraus, banheiros adaptados e seguros, barras de 
apoio. São muitos os recursos disponíveis no merca-
do para deixar construções residenciais, corporativas 
e comerciais acessíveis. 

Para a arquiteta e urbanista Helena Degreas, profes-
sora de acessibilidade universal, a maioria das pessoas já 
sentiu algum tipo de dificuldade dentro de casa. “Quem 
nunca teve que deitar no chão para ligar um aparelho na 
tomada ou escorregou em piso liso e molhado?”

1) Uso Igualitário e Equipará-
vel – Equiparação nas Possibi-
lidades de Uso
São espaços, objetos e produtos 
que podem ser utilizados por pes-
soas com diferentes capacidades ou 
ainda por qualquer grupo de utili-
zadores. Seu design é comerciali-
zável e atraente para pessoas com 
habilidades diferenciadas. 

2) Adaptável – Uso Flexível
Design de produtos que atendem 
pessoas com diferentes habilidades 
e diversas preferências.

3) Simples e Intuitivo ao Uso
O design do objeto/produto/espa-
ço é facilmente compreendido por 
qualquer pessoa, acomodando uma 
ampla gama de habilidades de alfa-

betização e linguagem ou nível de 
concentração.

4) Conhecido – Informação de 
Fácil Percepção
O design comunica facilmente as 
informações necessárias para seu 
rápido entendimento e uso, inde-
pendente de suas capacidades in-
telectuais, cognitivas, sensoriais ou

Princípios que regem o conceito do Desenho Universal:

Segundo Helena, o que mais preocupa é o fato 
das pessoas se habituarem a situações como essa. 
“Nós nos adaptamos a todas essas situações e às 
condições impostas pelos objetos, ambientes e 
espaços, mesmo que isso gere, em muitos casos, 
desconforto, quando o correto seria exigir que o 
ambiente fosse adaptado às necessidades e carac-
terísticas físicas de cada um.” 

Outra questão importante a se destacar, se-
gundo a arquiteta, é que, geralmente, na hora de 
projetar imóveis residenciais é muito comum o 
uso de medidas padronizadas, o que é errado já 
que as condições de conforto devem estar ligadas 
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às características físicas das pessoas. “Vivemos ro-
deados de objetos industrializados, mas, para que a 
acessibilidade se concretize, designers, arquitetos, 
engenheiros, urbanistas, paisagistas ou decorado-
res precisam levar em conta critérios como estatu-
ra, peso, destreza e idade dos clientes, por exemplo, 
como já acontece na projeção de ambientes comer-
ciais e corporativos, que são criados para atender a 
um público diversificado.”  

Para Helena, é preciso incorporar o conceito de 
usabilidade e o primeiro passo será dado quando 
todos compreenderem que é preciso projetar para 
pessoas reais, permitindo a adaptação de produtos,
ambientes, espaços e cidades, o que podemos chamar 
de Desenho Universal.

“Trata-se da busca da inclusão nos diversos seg-
mentos sociais por meio da facilitação de uso de pro-
dutos/meios/espaços consolidando, assim, os pressu-
postos existentes na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Entende-se por universal em seu acesso 
todo o produto que torna possível a realização ou ain-
da prática das atividades e tarefas cotidianas do ser 
humano”, constata. 

Os conceitos de Desenho Universal são mundialmen-
te adotados para qualquer programa de acessibilidade 
plena e ele se assume como instrumento privilegiado 
para a concretização da acessibilidade e, por extensão, 

de promoção da cidadania e inclusão.
A profissional destaca também alguns 

pontos que precisam ser analisados como cui-
dados com móveis e demais objetos, que de-
vem ter cantos arredondados, especialmente 
se localizados próximos a áreas de circulação 
principal, além de manter corredores e áreas 
de circulação amplas e livres.

Outro detalhe que faz toda a diferença é o 
uso de pisos antiderrapantes, em especial nas 
áreas molhadas como banheiros, lavanderias, 
cozinhas, áreas de serviço, varandas e demais 
áreas externas. Tapetes, capachos e passa-
deiras devem ser evitados, mas quando seu 
uso for imprescindível, eles não podem ter 
desnível superior a 5 milímetros e precisam 
ser fixados ou embutidos no piso para evi-
tar escorregões, facilitando a circulação de 
cadeirantes e pessoas com baixa visão ou 
mobilidade reduzida. 

Degraus devem ser evitados, quando 
existirem precisam ser substituídos por 
rampas, com inclinação máxima de 7 cen-
tímetros, e corrimãos para apoio que pre-
cisam ser instalados em ambos os lados, 
seguindo os padrões de medidas entre 3 e 
4,5 centímetros. >

condições ambientais. Deve conter 
diferentes formas de apresentação 
das principais informações (tátil, 
pictórica, verbal), contendo con-
trastes entre o que é principal.

5) Seguro – Tolerante ao Erro
O design do produto/objeto/espaço 
minimiza o risco e as consequências 
advindas de ações acidentais ou não 
intencionais de seu usuário.

6) Sem esforço – Baixo Esforço 
Físico
Para ser usado eficientemente com 
conforto, minimizando o esforço 
físico.

 7) Abrangente – Dimensão e 
Espaço para Aproximação, In-
teração e Uso
Os ambientes, mobiliários e equipa-
mentos devem oferecer dimensões 

e espaços apropriados para intera-
ção, acesso, alcance, manipulação e 
uso, independentemente do tama-
nho do corpo (pessoas obesas, com 
baixa ou alta estatura), da postura 
ou mobilidade do usuário (cadeira 
de rodas, carrinhos de bebê e mobi-
lidade reduzida).
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As banheiras Especialité e Perso-
nalité da nova linha Access, Ouro 
Fino, são fabricadas em acrílico e contam 
com suportes laterais que facilitam o aces-
so de cadeirantes, além de terem tamanho 
reduzido e fino acabamento.  
www.ourofino.com.br

A torneira balcão com alavanca Meber-
matic 10050 da Meber, reúne funcionalidade 
e segurança, já que um toque suave é o suficiente 
para seu acionamento. O sistema, com leve pressão 
manual, proporciona conforto ao facilitar a utiliza-
ção, sendo ideal para pessoas com dificuldade mo-
tora, idosos e crianças. Seguindo a linha dos eco-
nomizadores de água, a torneira tem fechamento 
automático.
www.meber.com.br

As portas devem ter um vão livre mínimo de 80 
centímetros e as maçanetas devem ser de alavanca, 
com a fechadura instalada acima delas, para facilitar 
a visualização. Outra medida que garante o conforto
é a instalação de tomadas em pontos mais altos. O ideal 
é mantê-las a uma distância de 45 centímetros do chão. 

Outra recomendação da arquiteta diz respeito aos 
cuidados no banheiro, onde indica o uso de torneiras 
com alavancas de monocomando ou misturadores 
com dois volantes com 1/4 de volta. No lugar do chu-
veiro tradicional, uma ducha manual com controle de 
fluxo facilita o banho, assim como a instalação de um 
banco articulado.

Para a instalação de bacias sanitárias devem ser pre-
vistas áreas de transferência com no mínimo 80 centí-
metros, enquanto o assento deve estar a uma altura do 
chão entre 45 e 51 centímetros. 

Barras horizontais de apoio e transferência para o uso 
da bacia sanitária devem ser instaladas a 75 centímetros 
do piso, sendo que a distância entre o eixo da bacia e a 
face da barra lateral do vaso deve ser de 40 centímetros, 
estando esta posicionada a uma distância mínima de 50 
centímetros da borda frontal da bacia.

Vale destacar,  ainda, que, no caso de bacias com caixa 
acoplada, é imprescindível a instalação da barra na pare-
de de fundo, a fim de que a caixa não seja utilizada como 
base de apoio. Neste caso, a distância mínima entre a 
face inferior da barra e a tampa da caixa acoplada deve 
ser de 15 centímetros, segundo as normas da ABNT.

Pias ou lavatórios devem estar suspensos a uma altura 
de 80 centímetros, enquanto a instalação do espelho re-
quer inclinação de 10 graus em relação ao plano vertical. 

Boa iluminação de teto e também de piso, com lu-
minárias instaladas nas bordas do rodapé e nas pa-
redes, incluindo degraus de escadas para orientação 
noturna também são importantes.  
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Helena Degreas
www.helenadegreas.wordpress.com

Alta tecnologia e design exclusivo, aliado ao 
uso racional da água, são as características do 
novo monocomando Deca Touch. O pro-
duto é acionado por um simples toque e possui 
um LED luminoso que indica a temperatura 
da água: LED azul (água fria) e LED vermelho 
(água quente). Permite também o acionamento 
a distância por um controle remoto que regula a 
temperatura e vazão da água.
www.deca.com.br

O misturador termostático 
da Meber tem sistema que adminis-
tra os volumes de água quente e fria 
para que a temperatura não ultra-
passe o limite definido pelo usuário. 
Outro diferencial fica nas opções de 
regulagem de altura da ducha. 
www.meber.com.br

Tanto a cozinha quanto o banheiro estarão mais 
acessíveis com as pias da Linha Profile da Arco Si-
nalização Universal. Com um sistema inovador que 
permite a regulagem de altura com um simples toque, as 
pias atendem pessoas de todos os tamanhos com segu-
rança e praticidade.
www.arcobr.com.br


