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Introdução

As mudanças sociais baseadas na vertiginosa 
evolução tecnológica têm tornado cada vez mais 
obsoletos os métodos tradicionais de ensino. O uso 
de recursos audiovisuais já não é mais apenas uma 
forma de enriquecer o material didático, mas par-
te imprescindível da comunicação direcionada a 
uma geração cuja atenção em determinado assun-
to não permanece por mais de poucos instantes e 
cujo tempo disponível para o entendimento de de-
terminado tema é cada vez menor face à enorme 
carga de informações oferecida. 

Desta forma, a infografia entra em cena para sinte-
tizar informações e comunicar de forma atrativa e 
clara, visando despertar no público-alvo o interesse 
no aprofundamento do tema apresentado. Assim, 
tem-se como objetivo deste trabalho oferecer apor-
te teórico e prático através de uma linguagem mais 
atrativa e acessível que forneça base para crítica 
e desenvolvimento de projetos que contemplem 
acessibilidade.
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A compreensão, por sua vez, é a capacidade de 
entendimento. O leitor do infográfico deve deco-
dificar as mensagens, cujos elementos tenham boa 
legibilidade e se diferenciem entre si. Uma informa-
ção que se pretende rápida tem que ser fácil de ler 
e simples para entender. Neste aspecto, os infográ-
ficos assemelham-se bastante com os elementos 
de sinalização. Da mesma forma que a tipografia, 
que deve ser clara e legível para efetivar um texto 
sintético e preciso, mínimo. 

Assim sendo, em um infográfico, o mais importante 
é conseguir simplificar e esquematizar uma situa-
ção e estabelecer uma linguagem específica, com 
características e propriedades únicas e exclusivas. 
A imagem deve ser responsável pela facilidade de 
aquisição, retenção e recordação da informação.

Infografia

Infográficos podem se definidos, de acordo com 
Fetter e Scherer (2010), como quadros informati-
vos que usam simultaneamente texto e elementos 
visuais (fotos, gráficos, mapas ou ilustrações) para 
transmitir uma informação. 

Os infográficos são considerados atraentes, pois 
facilitam e agilizam a compreensão da informa-
ção oferecendo uma noção mais rápida e clara dos 
sujeitos, do tempo e do espaço, sendo particular-
mente útil ao apresentar uma grande quantidade 
de informação destinada à apreensão imediata. No 
infográfico, a informação e a comunicação acon-
tecem simultaneamente. A discussão sobre as 
fronteiras dessas duas áreas de conhecimento tem 
aqui um exemplo perfeito da simbiose.

Frascara (2004) ressalta a necessidade de se definir 
as funções da tipografia e da imagem no objeto em 
desenvolvimento e estabelecer como essas duas 
formas de apresentação estarão relacionadas. Cada 
elemento gráfico/ informacional deve ser conside-

rado em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos 
sintáticos, semânticos e pragmáticos.

Porém, a informação gráfica tem seus limites, como 
qualquer outra. Fora os limites naturais da mera in-
formação, a principal delas é que a mensagem da 
qual dispomos possa ser transferida por meio da 
linguagem visual. A transferência visual é a capaci-
dade que uma informação tem de ser comunicada 
de forma exclusivamente literária, mas que também 
poderá ser apresentada, total ou parcialmente, de 
forma gráfica, desenhada para evidenciar seu con-
teúdo e facilitar sua comunicação. 

Em relação à significação, pretende explicar o mais 
importante de um acontecimento cujo significado 
deve ser relevante e pertinente ao momento. Neste 
contexto, quando a infografia tem grande capaci-
dade de substituição de um texto significa que tem 
grande funcionalidade. 
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Materiais e métodos

Conforme Baer (2009), projetos de design da infor-
mação exigem cuidadosa reflexão e planejamento, 
apresentando-se como um processo que vai além 
do nível intuitivo. No que diz respeito ao méto-
do empregado para a realização dos infográficos 
apresentados neste trabalho, estabeleceu-se os se-
guintes passos:

- Seleção das informações que seriam utilizadas 
nos infográficos;

- Avaliação da possibilidade da transformação das 
informações coletadas em infográficos;

- Testes de composição, leitura e compreensão; 

- Validação;

- Redação da audiodescrição dos infográficos e rea-
lização de testes de compreensão;

- Refinamento e finalização.

Discussão dos Resultados

Até o presente momento foram desenvolvidos 
mais de trinta infográficos divididos em: definições 
gerais em acessibilidade; conhecendo as diferen-
ças; contextualização histórica e legal; princípios 
do desenho universal; tecnologia assistiva; recur-
sos para acessibilidade na comunicação; avaliação 
de acessibilidade em espaços edificados.

Na avaliação da transposição das informações co-
letadas, levou-se em consideração a apreciação da 
tipografia utilizada, legibilidade, leiturabilidade, 
compreensão, máxima redução, entre outros as-
pectos. Já nos testes de composição avaliou-se a 
estruturação, sequência e desencadeamento lógi-
co das informações. 

Buscou-se desta forma tornar a informação mais 
atrativa, porém com o cuidado de não possibilitar 
a interpretação incorreta. Estas avaliações foram 
realizadas com acadêmicos dos cursos de design, 
professores e profissionais da área por meio da 
apreciação do material impresso. 

Considerações Finais

Por meio deste trabalho, contribuiu-se para uma 
maior e melhor divulgação da pesquisa desen-
volvida, dos aspectos relativos ao conteúdo 
informacional, organização e representação visual. 
Nota-se nesta área uma carência de informação e 
publicações acerca da temática da acessibilidade. 
Salienta-se também que muitas vezes estas infor-
mações estão dispersas pelos diversos campos 
– design, arquitetura, ergonomia, entre outros. 
Assim, contribuiu-se para facilitar o ensino, com-
preensão e apreensão da informação por oferecer 
uma noção mais rápida e clara. E, como sugestão 
para trabalhos futuros tem-se o desenvolvimento 
de um guia visual de boas práticas sobre acessibi-
lidade em design e arquitetura.
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Diversidade 
Humana

Dimensional

Refere-se a aspectos 
quantitativos como a 
altura, peso, tamanho e 
largura dos membros. 
Fornece os dados 
que possibilitam 
a consideração de 
aspectos ergonômicos e  
de design universal nos  
projetos.

Perceptiva

Refere-se à variação 
decorrente da perda 
dos sentidos por 
parte da população, 
maximizada pelo grau, 
que interfere na forma 
de relacionamento com 
o meio físico.

Motora

Ao contrário do que se 
pensa, os problemas 
de mobiliade não estão 
restritos aos cadeirantes. 
Carências diversas 
decorrentes da falta de 
mobilidade devem ser 
consideradas durante 
um projeto universal. 

Cognitiva

Interfere na capacidade 
de recepção e 
processamento 
de informação, na 
orientação espacial 
e temporal. Inclui 
problemas de memória, 
orientação e dificuldades 
na fala, leitura, escrita 
ou compreensão de 
palavras.

Demográfica

Refere-se à variação 
humana decorrente 
do envelhecimento da 
população e ao aumento 
das migrações, que 
configuram aspectos 
determinantes na 
diversidade cultural e 
funcional.

A população mundial é feita de diversidades, cosmopoliticismos, simbioses de culturas e intercâmbios 
de conhecimentos, deixando de existir fronteiras populacionais e culturais. Segundo Santos (2009, apud 
CEA, 2005:301-39), a diversidade humana pode ser dividida em cinco perspectivas distintas:
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Título: Diversidade Humana

Texto: A população mundial é feita de diversidades, cosmopoliticismos, simbioses de culturas e intercâmbios de conhecimentos, deixando de 
existir fronteiras populacionais e culturais. Segundo Santos (2009, apud CEA, 2005:301-39), a diversidade humana pode ser dividida em cinco 
perspectivas distintas:

Abaixo deste texto aparecem sete desenhos de pessoas em formato de pictogramas.
O primeiro pictograma é de uma pessoa em pé. 
O segundo é de uma pessoa em uma cadeira de rodas.
O terceiro pictograma representa uma pessoa de muletas e que não possui a perna esquerda a partir do joelho.
O quarto é de uma pessoa, também em pé, que, aparentemente, tem a perna esquerda engessada.
O quinto pictograma é uma pessoa que não possui o braço esquerdo.
O seguinte pictograma é de uma pessoa obesa.
E o último pictograma o sétimo, aparentemente, representa uma pessoa com ananismo.

Abaixo destes pictogramas existem cinco quadros coloridos com textos dentro.

Da esquerda para a direita, os quadros são:

Verde claro com os seguintes título e texto: Dimensional.
Refere-se a aspectos quantitativos como a altura, peso, tamanho e largura dos membros. Fornece os dados que possibilitam a consideração de 
aspectos ergonômicos e de design universal nos projetos”.

Verde escuro com os seguintes título e texto: Perceptiva.
Refere-se à variação decorrente da perda dos sentidos por parte da população, maximizada pelo grau, que interfere na forma de relacionamento com 
o meio físico.

Azul claro com os seguintes título e texto: Motora.
Ao contrário do que se pensa, os problemas de mobilidade não estão restritos aos cadeirantes.
Carências diversas decorrentes da falta de mobilidade devem ser consideradas durante um projeto universal.

Lilás com os seguintes título e texto: Cognitiva.
Interfere na capacidade de recepção e processamento de informação, na orientação espacial e temporal. Inclui problemas de memória, orien-
tação e dificuldades na fala, leitura, escrita ou compreensão de palavras.
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Referências:

SANTOS, Sônia Maria Almeida. Acessibilidade em Museus. Porto, 2009. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto. pp.27-28.

Rosa com os seguintes título e texto: Demográfica. 
Refere-se à variação humana decorrente do envelhecimento da população e ao aumento das migrações, que configuram aspectos determi-
nantes na diversidade cultural e funcional.

Abaixo deste texto aparecem sete desenhos de pessoas em formato de pictogramas.
O primeiro pictograma representa um cego andando com seu bastão.
O segundo uma mulher grávida.
O terceiro um idoso andando de bengala.
O quarto, uma pessoa segurando um bebê.
O quinto uma pessoa empurrando um carrinho de bebê.
O sexto está andando e levando uma caixa em suas mãos.
O último é uma criança e está empurrando um carrinho de brinquedo.
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Deficiência, Incapacidade 
e Desvantagem

DESVANTAGEM
É o prejuízo que o indivíduo exper-
imenta na sua integração com a 
sociedade devido à deficiência e às 
incapacidades decorrentes. Represen-
ta a expressão a nível social de uma 
deficiência ou incapacidade e, como tal, 
reflete a adaptação do indi-
víduo e a interação dele 
com o meio.

INCAPACIDADE 
É a conseqüência da deficiência no 
desempenho e atividades funcionais do 
indivíduo, consideradas como compo-
nentes essências de sua vida cotidiana. 
Representa perturbações no nível da 
própria pessoa, 
como indivíduo. A 
reabilitação busca 
reduzir as incapaci-
dades.

DEFICIÊNCIA
É toda a alteração do corpo ou aparên-
cia física, seja de um órgão ou de uma 
função com perdas ou alterações tem-
porárias ou permanentes, 
qualquer que seja sua causa. 
Em princípio a deficiência 
significa perturbação no 
nível orgânico, por tratar 
de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou 
anatômica comprometida.

“Quando uma pessoa com deficiência está em um ambiente 
acessível, suas atividades são preservadas, e a deficiência não afe-
ta suas funções. Em uma situação contrária, alguém sem qualquer 
deficiência colocado em um ambiente hostil e inacessível pode 
ser considerado deficiente para esse espaço”, Silvana Cambiaghi, 2007.

Sensorial Da fala Mental Paralisia Cerebral Física Múltipla
Perda total ou 

parcial da visão, 
da audição ou da 
combinação de 

ambas.

Padrão de fala 
limitada ou 
dificultada.

Padrão intelectual 
reduzido e conside-
ravelmente abaixo 

da média do 
normal.

Termo amplo para designar um 
grupo de limitações psicomoto-
ras resultados de uma lesão do 

sistema nervoso central durante 
o seu desenvolvimento.

Perda ou redução 
da capacidade 

motora e engloba 
vários tipos de 

limitação.

Efeito conjugado 
de duas ou mais 

deficiências.
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Título: Deficiência, Incapacidade e Desvantagem

Citação: “Quando uma pessoa com deficiência está em um ambiente acessível, suas atividades são preservadas, e a deficiência não afeta suas 
funções. Em uma situação contrária, alguém sem qualquer deficiência colocado em um ambiente hostil e inacessível pode ser considerado 
deficiente para esse espaço”, Silvana Cambiaghi, 2007.
Abaixo do título e citação existe um retângulo azul claro que está dividido em três.
Cada parte possui um título, texto e um ícone. A primeira parte ainda possui pequenos quadros abaixo destas informações. Da esquerda para 
direita vemos:

01
Título: DEFICIÊNCIA
Texto: É toda a alteração do corpo ou aparência física, seja de um órgão ou de uma função com perdas ou alterações temporárias ou perma-
nentes, qualquer que seja sua causa. Em princípio a deficiência significa perturbação no nível orgânico, por tratar de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica comprometida.
Ícone: Uma pessoa cadeirante se locomove numa superfície plana.

Quadro 1
Título: Sensorial. 
Texto: Perda total ou parcial da visão, da audição ou da combinação de ambas.

Quadro 2
Título: Da fala.
Texto: Padrão de fala limitada ou dificultada.

Quadro 3
Título: Mental
Texto: Padrão intelectual reduzido e consideravelmente abaixo da média do normal.

Quadro 4
Título: Paralisia Cerebral
Texto: Termo amplo para designar um grupo de limitações psicomotoras resultados de uma lesão do sistema nervoso central durante o seu 
desenvolvimento.

Quadro 5
Título: Física
Texto: Perda ou redução da capacidade motora e engloba vários tipos de limitação.
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Referências:

CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetos e urbanistas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. pp. 23-26.
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Quadro 6
Título: Múltipla
Texto: Efeito conjugado de duas ou mais deficiências.

02
Título: INCAPACIDADE
Texto: É a consequência da deficiência no desempenho e atividades funcionais do indivíduo, consideradas como componentes essências de sua 
vida cotidiana. Representa perturbações no nível da própria pessoa, como indivíduo. A reabilitação busca reduzir as incapacidades.
Ícone: Uma pessoa cadeirante se locomove numa superfície plana que possui dois degraus na continuação.

03
Título: DESVANTAGEM
Texto: É o prejuízo que o indivíduo experimenta na sua integração com a sociedade devido à deficiência e às incapacidades decorrentes. Repre-
senta a expressão a nível social de uma deficiência ou incapacidade e, como tal, reflete a adaptação do indivíduo e a interação dele 
com o meio.
Ícone: Uma pessoa cadeirante se locomove numa superfície plana que possui dois degraus na continuação e com uma pessoa caminhando em 
cima desse desnível.
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A linha do tempo retoma diversas terminologias empregadas 
no Brasil para fazer referência a pessoas com deficiência.

A alegação das organizações era que o 
termo “pessoa deficiente” considerava o 
indivíduo deficiente na sua totalidade. O 
termo foi trocado para “pessoa portadora 
de deficiência” e mais tarde, simplificado 
para “portador de deficiência”. Portar 
uma deficiência passou a ser um valor 
agregado à pessoa, um detalhe.

O artigo 5º da Resolução nº 2, Conselho 
Nacional de Educação / Câmara de 
Educação Básica, de 11 de setembro 
de 2001, explica que as necessidades 
especiais decorrem de três situações, 
que podem envolver tanto dificuldades 
vinculadas a deficiências como não 
vinculadas a uma causa orgânica. 
O termo “necessidades especiais” 
substituiria “deficiência”.

A Declaração de Salamanca realizada 
na Espanha, em junho de 1994, surgiu 
após a Conferência Mundial sobre 
“Educação de Necessidades Especiais: 
Acesso e Qualidade”. Esse texto trata de 
inclusão na educação  e fica explicado 
que a educação inclusiva não se dirige 
às pessoas com deficiência, mas todas 
aquelas que tenham necessidades 
educacionais especiais.

Essa expressão faz parte do texto da 
Convenção Internacional para Proteção 
e Promoção dos Direitos e Dignidade 
das Pessoas com Deficiência, elaborado 
pela ONU em 2003. Esse termo pretende 
não esconder a deficiência, mostrar com 
dignidade a sua realidade, valorizar as 
diferenças e necessidades decorrentes 
da deficiência. Dessa forma, encontrar 
medidas para eliminar as restrições de 
participação.

1988 1993 1990 1994 1994 HOJE

Portador de deficiência
Portadores de 
necessidades especiais Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência

Termo utilizado em obras de literatura, 
nomes de instituições, leis, mídias. Essa 
palavra se referia, inicialmente, a um 
indivíduo sem valor. No século seguinte, 
perderia seu sentido pejorativo. Nessa 
época, a pessoa com deficiência era 
considerado inútil para a sociedade, 
um fardo para a família e sem valor 
profissional.

Assim eram chamadas as pessoas 
que tornaram-se deficientes nas 
Duas Grandes Guerras. Inicialmente, 
esse termo se referia a indivíduos 
sem capacidade. Mais tarde, passou 
a significar pessoas com capacidade 
residual. Admitir isso foi um grande 
avanço, contudo a deficiência ainda 
eliminava e excluía em todos os 
aspectos.

Várias instituições de assistência a 
deficientes os denominavam com 
esses termos. Defeituoso designava 
indivíduos com deformidade. 
Deficiente se referia a indivíduos com 
deficiência física, mental, auditiva, 
visual. Excepcionais eram pessoas com 
deficiências mentais. A sociedade não 
reforçava mais as limitações em relação 
a maioria, mas sim, a deficiência em si. 

A ONU instituiu 1981 como o Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes, 
repercutindo num grande impacto 
social. Pela primeira vez, se atribui o valor 
“pessoa” àquele que tinha deficiência, 
igualando não só os seus direitos como 
também sua dignidade.

1500 1900 1901 1960 1960 19811980 1987

Inválidos Incapacitados Pessoas deficientes
Defeituoso, 
excepcional e deficiente

Histórico de Terminologias
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Título: Histórico de Terminologias

Texto: A linha do tempo retoma diversas terminologias empregadas no Brasil para fazer referência a pessoas com deficiência.

Abaixo deste título e texto, uma linha do tempo dividida em duas linhas, com quatro quadros em cada uma. Cada quadro possui um título no 
topo. Abaixo dele uma seta verde possui duas datas. Uma que está no começo da seta, à esquerda, e outro no fim desta, à direita. E, por fim, 
abaixo destas setas existe texto. A partir da esquerda no topo indo em direção ao último, no canto inferior direito, estes quadros são:

Título: Inválidos
Seta: 1500 a 1900
Texto:  Termo utilizado em obras de literatura, nomes de instituições, leis, mídias. Essa palavra se referia, inicialmente, a um indivíduo sem valor. No 
século seguinte, perderia seu sentido pejorativo. Nessa época, a pessoa com deficiência era considerado inútil para a sociedade, um fardo para a fa-
mília e sem valor profissional.

Título: Incapacitados
Seta: 1901 a 1960
Texto: Assim eram chamadas as pessoas que tornaram-se deficientes nas Duas Grandes Guerras. Inicialmente, esse termo se referia a indivídu-
os sem capacidade. Mais tarde, passou a significar pessoas com capacidade residual. Admitir isso foi um grande avanço, contudo a deficiência 
ainda eliminava e excluía em todos os aspectos.

Título: Defeituoso, excepcional e deficiente
Seta: 1960 a 1980
Texto: Várias instituições de assistência a deficientes os denominavam com esses termos. Defeituoso designava indivíduos com deformidade. 
Deficiente se referia a indivíduos com deficiência física, mental, auditiva, visual. Excepcionais eram pessoas com deficiências mentais. A socie-
dade não reforçava mais as limitações em relação a maioria, mas sim, a deficiência em si.

Título: Pessoas deficientes
Seta: 1981 a 1987
Texto: A ONU instituiu 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, repercutindo num grande impacto social. Pela primeira vez, se 
atribui o valor “pessoa” àquele que tinha deficiência, igualando não só os seus direitos como também sua dignidade.
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Título: Portador de deficiência
Seta: 1988 a 1993
Texto: A alegação das organizações era que o termo “pessoa deficiente” considerava o indivíduo deficiente na sua totalidade. O termo foi trocado 
para “pessoa portadora de deficiência” e mais tarde, simplificado para “portador de deficiência”. Portar uma deficiência passou a ser um valor 
agregado à pessoa, um detalhe.

Título: Portadores de necessidades especiais
Seta: 1990 a 1994
Texto: O artigo 5º da Resolução nº 2, Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica, de 11 de setembro de 2001, explica que 
as necessidades especiais decorrem de três situações, que podem envolver tanto dificuldades vinculadas a deficiências como não vinculadas a 
uma causa orgânica. O termo “necessidades especiais” substituiria “deficiência”.

Título: Pessoas com deficiência
Seta: 1994
Texto: A Declaração de Salamanca realizada na Espanha, em junho de 1994, surgiu após a Conferência Mundial sobre “Educação de Necessida-
des Especiais: Acesso e Qualidade”. Esse texto trata de inclusão na educação e fica explicado que a educação inclusiva não se dirige às pessoas 
com deficiência, mas todas aquelas que tenham necessidades educacionais especiais.

Título: Pessoas com deficiência
Seta: Hoje
Texto: Essa expressão faz parte do texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com De-
ficiência, elaborado pela ONU em 2003. Esse termo pretende não esconder a deficiência, mostrar com dignidade a sua realidade, valorizar as 
diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. Dessa forma, encontrar medidas para eliminar as restrições de participação.
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Deficiência Física Segundo o Decreto nº 5.296, publicado em 3 de dezembro de 2004, pessoa com 

deficiência física tem alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.

Perda total 
das funções 
motoras de 

um hemisfério 
do corpo.

Hemiplegia
Perda total das 
funções moto-
ras dos mem-

bros inferiores e 
superiores.

Tetraplegia
Perda total das 

funções mo-
toras em três 

membros.

Triplegia

Perda parcial 
das funções 
motoras em 

três membros.

Triparesia
Perda parcial 
das funções 
motoras de 

um hemisfério 
do corpo.

Hemiparesia

Perda total das 
funções moto-
ras dos mem-

bros inferiores.

Paraplegia

Perda parcial 
das funções 
motoras dos 

membros infe-
riores.

Paraparesia

Perda total das 
funções moto-
ras de um só 

membro.

Monoplegia

Perda parcial 
das funções 

motoras de um 
só membro.

Monoparesia
Perda parcial das 
funções motoras 

dos membros 
inferiores e su-

periores.

Tetraparesia

MOTORAS

Paralisia 
Cerebral

Membros 
com de-

formidade 
congênita ou 

adquirida.

Deformidade

Intervenção cirúrgica que cria um 
ostoma na parede abdominal

para adaptação de bolsa de fezes 
e urina.

Ostomia

Lesão de uma 
ou mais áreas do 
sistema nervoso

central.

Altura menor 
que a média 
de tamanho 

de uma popu-
lação.

Nanismo
Perda total ou 
parcial de um 
determinado 
membro ou 

segmento de 
membro.

Amputação
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Título: Deficiência Física

Texto: Segundo o Decreto nº 5.296, publicado em 3 de dezembro de 2004, pessoa com deficiência física tem alteração completa ou parcial de 
um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.

Abaixo do título e do texto existem 2 quadros. O primeiro quadro cinza possui o título “Motoras” e possui 2 linhas com 5 figuras humanas em 
cada, com título e texto abaixo destas figuras. O segunda quadro não possui título e está dividido em duas linhas com três figuras humanas na 
linha de cima e duas na linha de baixo, também com título e texto abaixo. No primeiro quadro, de título “Motoras”, da esquerda para a direita e 
de cima para baixo, temos as seguintes figuras humanas:
 
Figura: Cinza, pintada de vermelho nas pernas até a cintura.
Título: Paraplegia
Texto: Perda total das funções motoras dos membros inferiores.

Figura: Cinza, pintada de vermelho no corpo inteiro até o pescoço.
Título: Tetraplegia
Texto: Perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores.

Figura: Cinza, pintada de vermelho nas pernas até a cintura e no braço esquerdo.
Título: Triplegia
Texto: Perda total das funções motoras em três membros.

Figura: Cinza, com o lado esquerdo inteiro pintado de vermelho, exceto a cabeça.
Título: Hemiplegia
Texto: Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo.

Figura: Cinza, pintada de vermelho na perna esquerda.
Título: Monoplegia
Texto: Perda total das funções motoras de um só membro.

Figura: Cinza, com listras vermelhas horizontais pintadas nas pernas até a cintura.
Título: Paraparesia
Texto: Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores.
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Figura: Cinza, com listras vermelhas horizontais no corpo inteiro até o pescoço.
Título: Tetraparesia 
Texto: Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores.

Figura: Cinza, com listras vermelhas horizontais nas pernas até a cintura e no braço esquerdo.
Título: Triparesia
Texto: Perda parcial das funções motoras em três membros.

Figura: Cinza, com o lado esquerdo inteiro de listras vermelhas horizontais, exceto a cabeça.
Título: Hemiparesia
Texto: Perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo.

Figura: Cinza, com listras vermelhas horizontais na perna esquerda.
Título: Monoparesia
Texto: Perda parcial das funções motoras de um só membro.

No segundo quadro, da esquerda para a direita e de cima para baixo, temos as seguintes figuras humanas:

Figura: Cinza, com pontilhado vermelho fazendo o desenho do braço esquerdo.
Título: Amputação 
Texto: Perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro.

Figura: Cinza, todo pintado de vermelho e de tamanho menor do que as outras figuras.
Título: Nanismo
Texto: Estatura inferior a 80% da média de tamanho de uma população.

Figura: Cinza, pintada de vermelho na perna esquerda e esta perna maior do que a direita.
Título: Deformidade
Texto: Membros com deformidade congênita ou adquirida.

Figura: Cinza, com a cabeça pintada de vermelho.
Título: Paralisia Cerebral
Texto: Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central.
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Figura: Cinza, com um círculho vermelho na altura do umbigo.
Título: Ostomia
Texto: Intervenção cirúrgica que cria um ostoma na parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes e urina.
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Deficiência Sensorial
Limitação da capacidade visual, auditiva, fala ou combinação de duas ou mais destas deficiências

Baixa Visão
deficiência visual em grau que permitam ler textos 
impressos à tinta, desde que se empreguem recursos 
didáticos e equipamentos especiais.

Visão Residual
grau de deficiência visual entre Baixa Visão e Cegueira 
Total. Pode existir distinção de luz e sombra, volumes, 
cores; mas não permite a leitura de textos impressos.

deficiência visual inexistente

deficiência por campo visual

DEFICIÊNCIA VISUAL
acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor 
olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior 
a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de 
ambas as situações.

SURDOCEGUEIRA
não se trata apenas de somatório de surdez e cegueira, 
mas uma deficiência única que apresenta graves perdas 
auditiva e visual. São distinguíveis quatro graus de 
surdocegueira:

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
perda parcial ou total das possibilidades auditivas 
sonoras, variando de graus e níveis:

Audição Residual
não permite distinguir mensagem verbal mas auxilia na 
leitura orofacial. Possibilita a comunicação por apitos e 
sirenes.

Baixa Audição
deficiência auditiva em grau que permita dintinguir 
mensagens verbais com o auxílio de equipamentos 
especiais.

m
en

or
 in

te
ns

id
ad

e 
so

no
ra

 a
ud

ív
el

 - 
de

ci
bé

is

Su
rd

ez

∞

91

71
56

41

25
Não-surdo

Anacusia

Aguda

Severa
Acentuada
Moderada

Leve

Resíduo Auditivo e Resíduo Visual

Surdez AnacusiaAgudaSeveraAcentuada

Cegueira TotalAgudaSeveraAcentuada

Surdez Total e Resíduo Visual

Surdez

Cegueira

AnacusiaAgudaSeveraAcentuada

TotalAgudaSeveraAcentuada

Resíduo Auditivo e Cegueira Total

Surdez

Cegueira

AnacusiaAgudaSeveraAcentuada

TotalAgudaSeveraAcentuada

Surdez e Cegueira Totais

Surdez

Cegueira

AnacusiaAgudaSeveraAcentuada

TotalAgudaSeveraAcentuada

deficiência por acuidade visual
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Título: Deficiência Sensorial

Texto: Limitação da capacidade visual, auditiva, fala ou combinação de duas ou mais destas deficiências.

Abaixo do título e do texto há três colunas que começam com quadros com título e texto, abaixo um esquema e, mais abaixo, texto. 
Da esquerda para a direita, estas colunas são:

01
Quadro: Azul
Título: DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Texto: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis:
Esquema: Um retângulo vertical está dividido por sete faixas horizontais. A primeira faixa de cima é branca e tem como título “Não-surdo”. As 
faixas seguintes formam um degradê de azul de claro para escuro. Duas setas com o título “Surdez” classificam este conjunto de faixas que tem 
os seguintes títulos de cima para baixo, do mais claro ao mais escuro: “Leve”, “Moderada”, “Acentuada”, “Severa”, “Aguda” e “Anacusia”. Entre estas 
faixas, contando a primeira de “Não-surdo”, existem números que, segundo a legenda, são classificados como “menor intensidade sonora audí-
vel-decibéis”. Portanto, entre a primeira e segunda faixas temos o número “25”, entre a segunda e a terceira “41”, a terceira e a quarta “56”, entre 
a quarta e a quinta “71”, entre a quinta e a sexta “91” e a sexta e a sétima temos o símbolo de infinito.
Texto 1: Baixa Audição. Deficiência auditiva em grau que permita distinguir mensagens verbais com o auxílio de equipamentos especiais.
Texto 2: Audição Residual. Não permite distinguir mensagem verbal mas auxilia na leitura orofacial. Possibilita a comunicação por apitos e sire-
nes.

02
Quadro: Amarelo
Título: DEFICIÊNCIA VISUAL
Texto: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), 
ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
Esquema: Existem dois desenhos de uma mesma pessoa. O primeiro é a visão aérea desta pessoa com uma ilustração da angulação lateral de 
sua visão. O centro de sua visão representa uma angulação de 20 graus. O segundo desenho é a visão lateral desta pessoa com ilustração da 
angulação vertical de sua visão. O centro de sua visão representa, também, uma angulação de 20 graus. Ambos centros citados possuem a le-
genda de “deficiência por campo visual”. Do campo representado logo afora destes 20 graus, em ambos desenhos, existe a legenda “deficiência 
por acuidade visual”. E, ainda mais afora desse campo, num campo mais externo ainda, a legenda diz “deficiência visual inexistente”. 
Texto 1: Baixa Visão. Deficiência visual em grau que permitam ler textos impressos à tinta, desde que se empreguem recursos didáticos e equi-
pamentos especiais.
Texto 2: Visão Residual. Grau de deficiência visual entre Baixa Visão e Cegueira Total. Pode existir distinção de luz e sombra, volumes, cores; mas 
não permite a leitura de textos impressos.
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03
Quadro: Azul
Título: DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Texto: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis:

Esquema: Quatro esquemas com título e duas linhas. A primeira linha tem como título “Surdez” e quatro quadros azuis que têm as palavras 
“Acentuada”, “Severa”, “Aguda” e “Anacusia”. A segunda linha tem como título “Cegueira” e quatro quadros amarelos que têm as mesmas palavras 
da linha da anterior com exceção da última que é “Total” no lugar de “Anacusia”. A diferença de um esquema para o outro é a variação de cada 
quadro entre apagado e aceso, graficamente. Os esquemas e variações são os seguintes:  

01
Título: Resíduo Auditivo e Resíduo Visual
Surdez
Acentuada: Acesa
Severa: Acesa
Aguda: Acesa
Anacusia: Apagada
Cegueira
Acentuada: Acesa
Severa: Acesa
Aguda: Acesa
Total: Apagada

02
Título: Surdez Total e Resíduo Visual
Surdez
Acentuada: Apagada
Severa: Apagada
Aguda: Apagada
Anacusia: Acesa
Cegueira
Acentuada: Acesa
Severa: Acesa
Aguda: Acesa
Total: Apagada
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03
Título: Resíduo Auditivo e Cegueira Total
Surdez
Acentuada: Acesa
Severa: Acesa
Aguda: Acesa
Anacusia: Apagada
Cegueira
Acentuada: Apagada
Severa: Apagada
Aguda: Apagada
Total: Acesa 

04
Título: Surdez e Cegueira Totais
Surdez
Acentuada: Apagada
Severa: Apagada
Aguda: Apagada
Anacusia: Acesa
Cegueira
Acentuada: Apagada
Severa: Apagada
Aguda: Apagada
Total: Acesa
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Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência 
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Título: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Texto: A Convenção tem o objetivo de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade (Artigo 1 - Propósito).
À esquerda, abaixo do título e subtítulo existe uma coluna que tem como título “Definições” e é dividia em seis faixas coloridas que têm título e 
texto. De cima para baixo, essas faixas são:

Cor: Verde claro
Título: Pessoas com deficiência
Texto: São aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou quais, em interação com diver-
sas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Cor: Verde escuro 
Título: Comunicação
Texto: Abrange todos os tipos de linguagem desde a escrita, até o Braille, comunicação tátil, caracteres ampliados.

Cor: Azul 
Título: Língua
Texto: Abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada.

Cor: Roxo
Título: Discriminação
Texto: Significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência.

Cor: Lilás
Título: Adaptação Razoável
Texto: Significa ajustes necessários que não acarretem ônus indevido para assegurar igualdade às pessoas com deficiência.

Cor: Rosa
Título: Desenho Universal
Texto: Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas.
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Ao lado desta coluna há um octógono verde com o centro vazado e o título “Princípios Gerais” escrito neste vazado. O octógono possui textos 
em cada oitavo dele. Estes são, do centro em sentido horário:

01 - O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pes-
soas.
02 - A não-discriminação.
03 - A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade.
04 - A acessibilidade.
05 - O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pes-
soas.
06 - A igualdade de oportunidades.
07 - O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua 
identidade.
08 - A igualdade entre o homem e a mulher.

Notas:
Obrigações Gerais (Artigo 4)

1. Os Estados de comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes de comprometem a: 
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza. 
b) Adotar as medidas necessárias para modificar ou revogar leis que constituírem discriminação. 
c) Levar em conta a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. 
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção. 
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência. 
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal que exijam 
o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível. 
g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias adequados a pessoas com deficiência. 
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas. 
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela Convenção das equipes que trabalham com pessoas com deficiência.
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2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete a tomar medidas a fim de segurar progressivamente 
o pleno exercício desses direitos.

3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente Convenção, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e 
envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças, por intermédio de suas organizações representativas.

4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiên-
cia, as quais podem estar contidas na legislação do Estado Parte ou no direito internacional em vigor para este Estado.

5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos.
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Legislação Municipal
de Acessibilidade
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Título: Legislação Municipal de Acessibilidade

Texto: 
Apresentam-se as leis municipais vigentes em Porto Alegre a respeito de acessibilidade ao longo do tempo. Algumas leis complementares en-
contram-se no verso do documento.

Abaixo do título e subtítulo existem três linhas com cinco quadros cada. Estes quadros são cor de rosa e possuem títulos, que são números de 
leis e suas datas, e um texto abaixo. Começando do topo, à esquerda, indo até o último quadro na terceira linha à direita, os quadros são:

01
Título: Lei Nº 7.076 (4/06/1992)
Texto: Estabelece prioridade de atendimento a idosos, portadores de deficiência física e gestantes, nas repartições públicas municipais, estaduais 
e federais, estabelecimentos bancários e comerciais.

02
Título: Lei Nº 7.591 (10/01/1995)
Texto: Obriga os estabelecimentos comerciais com mais de 1000m2 a colocação de cadeiras de rodas ou assemelhados para o uso dos interes-
sados.

03
Título: Lei Nº 7.847 (17/09/1996)
Texto: Adapta os banheiros públicos para o uso das pessoas portadoras de deficiências.

04
Título: Lei Nº 8.126 (06/12/1997) 
Texto: Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no município de Porto Alegre a adaptarem suas instalações, a fim de garantir o acesso de pessoas 
portadoras de deficiência, e dá outras providências.

05
Título: Lei Nº 8.082 (10/12/1997)
Texto: Estabelecimentos comerciais com área igual ou superior a 100m2 ficam obrigados a adaptar ou construir no mínimo um banheiro mas-
culino e um banheiro feminino para pessoas portadoras de deficiência.

06
Título: Lei Nº 8.317 (9/06/1999)
Texto: Dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas em edificações e logradouros de uso público e dá outras providências.
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07
Título: Lei Nº 8.320 (17/06/1999)
Texto: Autoriza o município a implantar rampas (aclives/declives) nos meios fios junto às faixas de segurança e em locais de grande fluxo de 
pedestres.

08
Título: Lei Nº 8.573 (27/07/2000)
Texto: Institui o guia de direitos e serviços para pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências.

09
Título: Lei Nº 8.632 (27/10/2000)
Texto: Torna obrigatória a apresentação de cardápios escritos no sistema braille em todos os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis e 
congêneres.

10
Título: Lei Nº 8.871 (4/01/2002)
Texto: Dispõe sobre a condução de animais da espécie canina no Município de Porto Alegre e dá outras providências.

11
Título: Lei Nº 9.079 (8/01/2003)
Texto: Dispõe sobre instalações sanitárias em feiras comerciais e dá outras providências, no mínimo um deverá ser adaptado para o uso de pes-
soas portadoras de deficiência.

12
Título: Lei Nº 9.380 (07/01/2004)
Texto: É obrigatória a instalação de caixas para uso de deficientes, idosos e gestantes no andar térreo dos estabelecimentos bancários que te-
nham atendimento de caixa em andares superiores, exceto os que possuam elevadores.

13
Título: Lei Nº 9.405 (15/01/2004)
Texto: Altera a Lei Nº 7.663 (15/09/1995), que determina a colocação, no espaço publicitário dos abrigos das paradas de ônibus, do número, nome, 
itinerário e horário de largada das linhas de ônibus que ali param também ser escrito no Sistema Braille.

14
Título: Lei Nº 10.298 (22/11/2007)
Texto: Obriga as instituições bancárias que mantém caixas eletrônicos a adaptá-los de modo a permitir seu acesso e uso por portadores de de-
ficiência físico-motora e dá outras providências.
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Secretaria Especial de Acessibilidade e Inclusão Social. Legislação sobre Acessibilidade. Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/seacis/default.php?p_secao=22>. 
Acesso em 15 de agosto de 2011.

15
Título: Lei Nº 10.379 (6/02/2008)
Texto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de espaço para cadeira de rodas e de assentos reservados para pessoas portadoras de necessidades es-
peciais em salas de exibição de cinema no Município de Porto Alegre e dá outras providências.

Notas:
Lei 10.938 de 02 de agosto de 2010 
Inclui no parágrafo único no art 8º da Lei 10.199/2007 – Estatuto do Pedestre a sinalização tátil.

Lei Complementar Nº 416 de 07 de abril de 1998
Torna obrigatória a instalação nas agências e nos postos de atendimento bancário eletrônico de pequena escada móvel. Abaixo dos balcões de 
atendimento e nos terminais para o uso de pessoas portadoras de nanismo.

Lei Complementar Nº 432 de 02 de julho de 1999
Dispõe sobre o uso e permanência de cães-guia para pessoas portadoras de deficiência visual nos locais públicos e privados.

Lei Complementar Nº 485 de 08 de janeiro de 2003
Aviso de dispositivo sonoros em elevadores para facilitar o acesso de deficientes visuais.
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Legislação Estadual 
de Acessibilidade
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Título: Legislação Estadual de Acessibilidade

Texto: 
Apresentam-se as leis estaduais vigentes no Rio Grande do Sul a respeito de acessibilidade ao longo do tempo.
Abaixo do título e subtítulo existem três linhas com cinco quadros cada. Estes quadros são verdes e possuem títulos, que são números de leis e 
suas datas, e um texto abaixo. Começando do topo, à esquerda, indo até o último quadro na terceira linha à direita, os quadros são:

01
Título: Ordem de Serviço
Nº 005(19/03/1981)
Texto: Determina que os projetos de novos prédios das secretarias e órgãos da administração indireta sejam elaborados com eliminação de bar-
reiras arquitetônicas ao deslocamento de pessoas deficientes.

02
Título: Lei Nº 8.103 (18/12/1985)
Texto: Estabelece prioridade de atendimento, em todas as repartições públicas estaduais, às pessoas idosas, às portadoras de defeitos físicos e 
às mulheres grávidas.

03
Título: Lei Nº 8.974  (8/01/1990)
Texto: Dispõe sobre projetos de arquitetura e de engenharia destinada à construção ou reforma de edifícios públicos (para acesso de deficientes 
físicos).

04
Título: Lei Nº 9.796 (30/12/1992)
Texto: Assegura aos idosos, deficientes e gestantes o direito a atendimento preferencial e da outras providências.

05
Título: Lei Nº 10.367 (19/01/1995)
Texto: Autoriza a Fundação Rádio e Televisão Educativa, a legendar a sua programação diária, em língua portuguesa, com a finalidade de pos-
sibilitar aos surdos e mudos o seu entendimento.

06
Título: Lei Nº 10.945 (15/04/1997)
Texto: Dispõe sobre o atendimento preferencial e obrigatório aos idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência nos diferentes níveis de 
atenção a saúde, pelo SUS.



39

07
Título: Decreto Nº 39.679 (23/08/1999
Texto: Determina procedimento relativo à criação, ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos e rurais.

08
Título: Lei Nº 11.405 (31/12/1999)
Texto: Dispõe sobre a oficialização da Libras - Língua Brasileira de Sinais.

09
Título: Lei Nº 11.739 (13/01/2002)
Texto: Dispõe sobre o ingresso e permanência de cães-guia para pessoas portadoras de deficiência visual nos locais públicos e privados.

10
Título: Lei Nº 12.081 (05/05/2004)
Texto: Determina aos estabelecimentos bancários situados no território do Estado do Rio Grande do Sul, a disponibilização de assentos nas filas 
especiais para aposentados, pensionistas, gestantes e deficientes físicos.

11
Título: Lei Nº 12.132 (22/07/2004)
Texto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento por parte dos shoppings centers e similares de cadeiras de rodas para utilização de de-
ficientes físicos e idosos, e dá outras providências.

12
Título: Lei Nº 12.430 (27/03/2006)
Texto: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos financeiros do Estado do RS possuírem equipamentos sanitários e bebedouros 
compatíveis com deficientes físicos em suas instalações.

13
Título: Lei Nº 12.498 (23/05/2006)
Texto: Assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água, energia elétrica e 
telefonia confeccionados em braille.

14
Título: Decreto Nº 12.578 (9/08/2006)
Texto: Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no estado do rio grande do sul a adaptarem suas instalações a fim de garantir o acesso de pessoas 
com deficiências, e dá outras providências.
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FADERS. Legislação Estadual. Disponível em: <http://www.faders.rs.gov.br/portal/index.php?id=legislacao&cat=5>. Acesso em 22 de agosto de 2011.

15
Título: Lei Nº 13.739 (8/06/2011)
Texto: Dispõe sobre percentual na distribuição ou venda de unidades habitacionais populares ou lotes individuais urbanos para pessoas com 
deficiência e dá outras providências.
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Título: Legislação Federal de Acessibilidade

Texto: Apresentam-se as leis federais vigentes a respeito de acessibilidade ao longo do tempo. Algumas instruções normativas encontram-se no 
verso do documento.
Abaixo do título e subtítulo existem três linhas com cinco quadros cada. Estes quadros são azuis e possuem títulos, que são números de leis e 
suas datas, e um texto abaixo. Começando do topo, à esquerda, indo até o último quadro na terceira linha à direita, os quadros são:

01
Título: Lei Nº 4.169 (4/12/1962)
Texto: Oficializa as convenções “Braille” para uso na escrita e Leitura dos cegos e o Código de Contratações e Abreviaturas “Braille”.

02
Título: Lei Nº 6.538 (22/06/1978)
Texto: Dispõe Sobre os Serviços Postais. Art. 47 - CECOGRAMA - objeto de correspondência impresso em relevo, para uso dos cegos. Considera-
se também cecograma o material impresso para uso dos cegos.

03
Título: Lei Nº 7.405 (12/11/1985)
Texto: Torna obrigatória a colocação do ‘’Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pes-
soas portadoras de deficiência e dá outras providências.

04
Título: Lei Nº 7.853 (24/10/1989)
Texto: Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência – Corde.

05
Título: Lei Nº 8.160 (8/01/1991)
Texto: Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva.

06
Título: Lei Nº 9.045 (18/05/1995)
Texto: É obrigatório a reprodução, pelas editoras, em regime de proporcionalidade, de obras em caracteres Braille, e a permitir reprodução, sem 
finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.
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07
Título: Lei Nº 9.610 (19/02/1998)
Texto: Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

08
Título: Lei Nº 9.998 (17/08/2000)
Texto: Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

09
Título: Lei Nº 10.048 (8/11/2000)
Texto: Dá prioridade de atendimento às pessoas Portadoras de deficiência física, e dá outras providências.

10
Título: Lei Nº 10.098 (19/12/2000)
Texto: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzi-
da, e dá outras providências.

11
Título: Lei Nº 10.436 (24/04/2002)
Texto: Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras.

12
Título: Lei Nº 10.671 (15/05/2003)
Texto: Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. Assegura acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

13
Título: Lei Nº 11.126 (27/06/2005)
Texto: Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-
guia.

14
Título: Lei Nº 12.319 (1/09/2010)
Texto: Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
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15
Título: CONVENÇÃO DA ONU (2007) 
Texto: Tem o objetivo de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e eqüitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais por pes-
soas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade.

Notas:
Instrução Normativa Nº 01, de 2 de dezembro de 2005
Da utilização dos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual. O recurso da janela com intérprete de Libras deverá 
ser utilizado nos pronunciamentos oficiais transmitidos por intermédio de concessionárias dos serviços de radiodifusão de sons e imagens, ge-
radoras e retransmissoras da programação televisiva, quando gravados previamente.

Instrução Normativa 01, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), de 25 de novembro de 2003
Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal, e outras categorias, conforme especifica.
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Título: Normas Técnicas de Acessibilidade

Citação:
“Facultar às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a possibilidade de circular e ter acesso aos espaços constitui matéria de singular importância política. 
Tal evidência tem levado o poder público a elaborar regulamentações específicas sobre o assunto” Cambiaghi, 2007. 
Abaixo do título e citação existem três colunas, uma azul com o título “Transporte”, uma amarela com o título “Edificações” e uma verde com o título “Comunica-
ções”. Cada coluna é dividida em números diferentes de quadros que contém normas da ABNT e um texto abaixo.

Coluna “Transporte”:

Norma: ABNT NBR nº 14020:1997
Texto:  Acessibilidade a pessoa com deficiência - trem de longo percurso.

Norma: ABNT NBR nº 14021:2005 errata 1:2005
Texto: Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano.

Norma: ABNT NBR nº 14022:2011
Texto: Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.

Norma: ABNT NBR nº 14273:1999
Texto: Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência no transporte aéreo comercial.

Norma: ABNT NBR nº 14970:2003
Texto: Acessibilidade em veículos automotores. 
Parte 1: Requisitos de dirigibilidade.
Parte 2: Diretrizes para avaliação clínica de condutor em mobilidade reduzida.
Parte 3: Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado.

Norma: ABNT NBR nº 15320:2005
Texto: Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário.

Norma: ABNT NBR nº 15450:2006
Texto: Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviário.
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Norma: ABNT NBR nº 15570:2011
Texto: Especificações técnicas para a fabricação de veículos de características urbanas para transporte coletivo de passageiros.

Norma: ABNT NBR nº 15646:2008
Texto: Plataforma elevatória veicular e rampa de acesso para acessibilidade em veículos com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros.

Coluna “Edificações”:

Norma: ABNT NBR nº 9050:2004 
errata 1:2005
Texto: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Norma: ABNT NBR nº 13994:2005
errata 1:2005
Texto: Elevadores de passageiros - elevadores para transporte de pessoa com deficiência.

Norma: ABNT NBR nº 12255:1990
Texto: Execução e utilização de passeios públicos - procedimentos.

Norma: ABNT NBR nº 11003:2009 errata 2011
Texto: Tintas -Determinação da aderência - Método de ensaio.

Norma: ABNT NBR nº 9077:2001
Texto:  Saídas de Emergência em edifícios - Procedimento.

Coluna “Comunicações”:

Norma: ABNT NBR nº 15250:2005
Texto: Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário
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Norma: ABNT NBR nº 15290:2005
Texto: Acessibilidade em comunicação na televisão.

Norma: ABNT NBR nº 15599:2008
Texto: Acessibilidade em comunicação na prestação de serviços. 
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Desenho Universal
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Título: Desenho Universal

Texto: A compreensão e o respeito à diversidade, enquanto fenômeno inerente à condição humana, deve estimular e viabilizar soluções que 
construam uma sociedade centrada em todos os indivíduos. A seguir, sete princípios do desenho universal:
Abaixo do título, subtítulo existem 7 quadros verdes compondo um grande quadro que ocupa quase toda folha. Estes quadros são enumerados 
de 1 a 7, possuem título, texto e um ícone à abaixo de tudo. Da esquerda para a direita e de baixo pra cima, estes quadros são os seguintes:

01
Título: Uso Equitativo
Texto: Propor espaços, objetos e produtos que possam ser utilizados por usuários com capacidades diferentes a fim de evitar a segregação.
Ícone: De uma rampa descem algumas pessoas. De cima para baixo há um cadeirante, uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado 
e uma outra pessoa empurrando um bebê dentro de um carrinho.

02
Título: Uso Flexível
Texto: Criar ambientes ou sistemas construtivos que permitam adequações e transformações.
Ícone: Uma escada e uma rampa estão ao lado. Uma pessoa desce a escada, enquanto outra, cadeirante, sobe a rampa.

03
Título: Uso Simples e Intuitivo
Texto: Eliminar complexidades desnecessárias e ser coerente com as expectativas e intuição do usuário.
Ícone: Dois quadros estão lado a lado. No primeiro uma seta que dá um nó em cima aponta para a direita. No segundo quadro uma seta, reta, 
também aponta para o lado direito. 

04
Título: Informação de Fácil Percepção
Texto: Utilizar diferentes meios de comunicação, como símbolos, informações sonoras, táteis para compreensão de usuários.
Ícone: Uma placa com a palavra “mulher” escrita. Abaixo dela, a mesma palavra, dessa vez em BRAILLE, aparece.

05
Título: Tolerância ao Erro (Segurança)
Texto: Considerar a segurança na concepção de ambientes e a escolha dos materiais de acabamento e demais produtos a fim de minimizar 
acidentes.
Ícone: Uma pessoa cega de bastão nas mãos desce uma escada com corrimão.
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06
Título: Esforço Físico Mínimo
Texto: Dimensionar elementos e equipamentos para que sejam utilizados de maneira eficiente, segura, confortável e com o mínimo de fadiga.
Ícone: Um cadeirante está de frente a uma pia adaptada. 

07
Título: Dimensionamento de Espaços para Acessos e Usos Abrangentes
Texto: Possibilitar a utilização dos espaços por usuários de acordo com suas necessidades para atividades cotidianas de forma a acomodar va-
riações ergonômicas.
Ícone: Um cadeirante passa por uma porta.
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Tecnologia Assistiva “Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. 
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis.”
Radabauch, apud Bersch, 2008.

É todo o recurso e serviço que 
contribui para proporcionar ou 
ampliar as habilidades funcionais 
de pessoas com deficiência, 
promovendo sua inclusão e 
independência.

Auxílios para pessoas com 
surdez ou com déficit auditivo
Inclui equipamentos de infravermelho, 
aparelhos para surdez, telefones com 
teclado-teletipo, sistemas com alerta 
táctil-visual, entre outros. 

10 9
Auxílios para cegos ou pessoas 
com visão subnormal
Inclui equipamentos ópticos; softwares e 
hardwares acessíveis; e utensílios diversos 
que propiciam atividades corriqueiras, 
como consultar o relógio ou identificar 
peças de roupa.

Auxílios para a vida diária 
e vida prática 
Auxiliam no desempenho autônomo e 
independente de tarefas rotineiras, como 
alimentação, vestuário e higiene.

1

Auxílios de mobilidade
A mobilidade pode ser auxiliada por 
bengalas, andadores, cadeiras de rodas 
ou qualquer outro veículo, equipamento 
ou estratégia.

8

Sistemas de controle 
de ambiente 
Por meio de um controle remoto, as 
pessoas com limitações motoras podem 
utilizar eletro-eletrônicos como luz, som, 
televisores e ventiladores

4
Recursos de acessibilidade 
ao computador
Tornam o computador acessível às 
pessoas com privações sensoriais 
e motoras por meio de hardware e 
software, como teclados modificados, 
softwares leitores e impressoras braile.

3 

Comunicação aumentativa 
e alternativa 
Atende pessoas com dificuldade ou 
ausência de fala ou escrita funcional por 
meio de pranchas de comunicação e 
pranchas com produção de voz.

2

7
Adequação postural
Recursos que promovem adequações 
posturais, seja para o indivíduo deitado, 
sentado ou de pé.

Próteses e órteses 
As próteses (substituem parte do corpo) 
e as órteses (adicionadas a um segmento 
do corpo) auxiliam na mobilidade, 
funções manuais, correção postural, entre 
outros benefícios.

6 

5
Projetos arquitetônicos 
para acessibilidade 
Projetos que garantem acesso, 
funcionalidade e mobilidade a todas as 
pessoas, independente de sua condição 
física e sensorial.

Adaptações em veículos
Acessórios e adaptações que possibilitam 
uma pessoa com deficiência física dirigir 
um automóvel, assim como embarcar e 
desembarcar.

11
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Título: Tecnologia Assistiva

Texto: É todo o recurso e serviço que contribui para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência, promovendo 
sua inclusão e independência.

Citação: “Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 
possíveis.”
Radabauch, apud Bersch, 2008.

Abaixo do título, subtítulo e citação, existem 11 quadros de diversos tons de amarelo enfileirados em três linhas e quatro colunas. Estes quadros 
são enumerados de 1 a 11, possuem título, texto e um ícone à esquerda, bem abaixo do número. Da esquerda para a direita e de baixo pra cima, 
estes quadros são os seguintes:

01
Título: Auxílios para a vida diária e vida prática
Texto: Auxiliam no desempenho autônomo e independente de tarefas rotineiras, como alimentação, vestuário e higiene.
Ícone: Um garfo e uma faca em posição vertical.

02
Título: Comunicação aumentativa e alternativa
Texto: Atende pessoas com dificuldade ou ausência de fala ou escrita funcional por meio de pranchas de comunicação e pranchas com produ-
ção de voz.
Ícone: Um falante emitindo ondas sonoras com os números “010101” acima.

03
Título: Recursos de acessibilidade ao computador
Texto: Tornam o computador acessível às pessoas com privações sensoriais e motoras por meio de hardware e software, como teclados modi-
ficados, softwares leitores e impressoras braile.
Ícone: Um computador com as letras “abc” na tela e o mesmo falante do quadro 2 ao seu lado.
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04
Título: Sistemas de controle de ambiente.
Texto: Por meio de um controle remoto, as pessoas com limitações motoras podem utilizar eletroeletrônicos como luz, som, televisores e ven-
tiladores
Ícone: Uma mão com o dedo indicador apertando um botão redondo.

05
Título: Projetos arquitetônicos para acessibilidade
Texto: Projetos que garantem acesso, funcionalidade e mobilidade a todas as pessoas, independente de sua condição física e sensorial.
Ícone: Um cadeirante sobe uma rampa.

06
Título: Próteses e órteses
Texto: As próteses (substituem parte do corpo) e as órteses (adicionadas a um segmento do corpo) auxiliam na mobilidade, funções manuais, 
correção postural, entre outros benefícios.
Ícone: Uma pessoa com uma prótese na perna direita caminha.

07
Título: Adequação postural
Texto: Recursos que promovem adequações posturais, seja para o indivíduo deitado, sentado ou de pé.
Ícone: Uma pessoa deitada numa maca, enquanto outro, em pé, segura a perna direita da pessoa deitada e a dobra.

08
Título: Auxílios de mobilidade
Texto: A mobilidade pode ser auxiliada por bengalas, andadores, cadeiras de rodas ou qualquer outro veículo, equipamento ou estratégia.
Ícone: Um cego de bastão caminha.

09
Título: Auxílios para cegos ou pessoas com visão subnormal.
Texto: Inclui equipamentos ópticos; softwares e hardwares acessíveis; e utensílios diversos que propiciam atividades corriqueiras, como consul-
tar o relógio ou identificar peças de roupa.
Ícone: Uma lupa em frente a tela de um computador aumenta a letra “a”.
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10
Título: Auxílios para pessoas com surdez ou com déficit auditivo
Texto:  Inclui equipamentos de infravermelho, aparelhos para surdez, telefones com teclado-teletipo, sistemas com alerta táctil-visual, entre outros.
Ícone: Ícone universal de surdez, que é uma orelha com ondas sonoras acima.

11
Título: Adaptações em veículos
Texto: Acessórios e adaptações que possibilitam uma pessoa com deficiência física dirigir um automóvel, assim como embarcar e desembarcar.
Ícone: Ícone universal de cadeirante, que é um cadeirante desenhado dentro de um círculo.
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Parâmetros antropométricos
Dimensões referenciais para deslocamento com auxílio externo
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Título: Parâmetros antropométricos para deslocamento

Texto: Dimensões de referência para o deslocamento com auxílio externo conforme o tipo de auxílio e diferentes composições durante a utili-
zação.

No centro da página há um círculo com o centro vazado e uma figura humana nesse centro.
O círculo é dividido em seis cores. Cada cor possui um título e, saindo de cada seção do círculo há uma ou mais linhas que levam até ícones. 
Estas divisões, seu títulos e ícones são os seguintes, da esquerda em sentido horário:

01

Cor: Verde
Título: Cão-guia
Ícone: Um homem segura a coleira de cão que está ao seu lado esquerdo. 
Uma linha horizontal mede as extremidades laterais do homem e do cão. São 90 centímetros.

02
Cor: Vermelho
Título: Cadeira de Rodas
Ícone: Há quatros ilustrações no sentido vertical.
A primeira é de um homem cadeirante visto de frente e um outro em pé ao seu lado de frente para si. A largura dessas duas pessoas é de 1 metro 
e 7 centímetros.
A segunda ilustração é de dois homens lado a lado. Um está em pé e, à sua esquerda, um cadeirante. A largura dos dois varia de 1 metro e 20 
centímetros a 1 metro e 50 centímetros.
A terceira ilustração é de dois homens lado a lado. Um está em pé se apoiando em muletas, e à sua esquerda, um cadeirante. A largura dos dois 
é de 1 metro e 50 centímetros.
A quarta ilustração é dois de cadeirantes lado a lado. A largura dele é 1 metro e 50 centímetros a 1 metro e 80 centímetros.

03

Cor: Roxo
Título: Tripé
Ícone 1: Um homem se apoia em dois tripés, um em cada braço. Sua largura é 90 centímetros.
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04

Cor: Amarelo
Título: Muleta
Ícone 1: Título: Tipo canadense.
Um homem de apoio em duas muletas que possuem anéis que envolvem seus antebraços. A largura deste homem e essas muletas é 90 centí-
metros.
Ícone 2: Um homem visto de frente se apoio em duas muletas. Suas larguras variam de 95 centímetros a 1 metro e 20 centímetros.
Outro homem, à esquerda do anterior, visto lateralmente, se movimenta para a frente apoiado em duas muletas. O espaço que ele ocupa é 1 
metro e 20 centímetros.

05

Cor: Azul
Título: Andador
Ícone 1: Título: Com rodas. 
Um homem visto de frente se apoia  em um andador. A largura desse andador é 90 centímetros.
Ícone 2: Título: Rígido. 
Um homem visto de frente se apoia  em um andador. A largura desse andador é 85 centímetros.
Um homem visto lateralmente se apoia  em um andador, se movimenta para a frent. O espaço que ele ocupa é 75 centímetros.

06

Cor: Rosa
Título: Bengala
Ícone 1: Um homem visto de frente se apoia numa bengala pela mão direita. A largura que ele ocupa é de 75 centímetros.
Um segundo homem, à esquerda do anterior, se apoia em duas bengalas, uma em cada mão. A largura que ele ocupa é de 90 centímetros. 
Ícone 2: Título: De rastreamento.
Dois desenhos de um mesmo homem. O primeiro, com visão aérea, à direita, usa sua bengala para, de formar lateral, compreender a superfície 
do chão. Uma linha pontilhada aponta o raio dessa ação lateral como sendo de 80 centímetros. O homem da esquerda é visto lateralmente de 
frente para painel vertical. Ele também usa a bangala rastreando seu entorno, mas dessa vez para a frente. Os raios de ação desse movimento 
são de 60 centímetros para a vertical e 1 metro e 20 centímetros pra frente e para trás.
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Nota:
1. Dimensões para pessoas que não necessitam de dispositivo externo para auxílio no deslocamento:

0,60

0,
60
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Módulos de Referência
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Título: Módulos de Referência

Texto: O sétimo princípio do Desenho Universal afirma que o usuário deve ter espaço e dimensões apropriados para interação, alcance, mani-
pulação e uso, independente de tamanho, postura ou mobilidade.

Abaixo do título e do texto existem três quadros com título, texto e ilustração.
São eles, da esquerda para direita:

01
Título: Dimensões básicas da cadeira de rodas
Texto: O módulo de projeção da cadeira de rodas com seu usuário (módulo de referência) é o espaço mínimo necessário para sua mobilidade. 
Portanto, essas dimensões devem ser usadas como referência em projetos de arquitetura.
Ilustração: O desenho de uma cadeira de rodas com algumas medidas de referência. São elas:
Largura entre as rodas traseiras: de 60 a 70 centímetros;
Largura entre os apoios para empurrar a cadeira: de 40 a 46 centímetros;
Profundidade entre o ponto mais distante da roda traseira e o apoio dos pés: 95 a 115 centímetros;
Altura entre o ponto mais alto do encosto e a base para sentar: 30 a 40 centímetros;
Altura o chão e a base para sentar: 49 a 53 centímetros;
Altura entre o chão e o apoio para os braços: 71 a 73 centímetros;
Altura entre o chão e os apoios para empurrar a cadeira: 92,5 centímetros

02
Título: Larguras de referência para circulação horizontal
Texto: Uma pessoa em cadeira de rodas - 0,90 metros
Um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas - 1,20 a 1,50 metros
Duas pessoas em cadeira de rodas - 1,50 a 1,80 metros

03
Título: Alcance Manual
Texto: Considerando uma pessoa cadeirante, para a utilização da cadeira de rodas, exige-se espaço maior que as medidas da mesma.
Ilustração: Desenho de visão aérea de uma pessoa cadeirante dentro de um retângulo. Este retângulo representa o espaço que ela ocupa. La-
teralmente são 80 centímetros e de profundidade é 1 metro e 20 centímetros.
O segundo desenho é de um cadeirante visto de frente. O desenho indica três posições diferentes de seu braço direito. Seu braço, na posição 
mais inferior possível, deve ter distância do chão de 45 a 60 centímetros. Quando seu braço atinge a posição perpendicular ao chão, ele deve 
distar do mesmo 80 centímetros a 1 metro. E, assim, o raio de ação que ele terá distará de 50 a 55 centímetros da cadeira.
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Ao chegar no topo o braço distará do chão de 1 metro e 35 centímetros a 1 metro e 40 centímetros. O que significa que o raio de ação terá a 
distância de 25 centímetros e, no máximo, de 28 centímetros.
O terceiro desenho contempla um cadeirante lateralmente. O desenho mostra três possíveis posições de seu braço direito para frente. O alcance 
vertical mais baixo é de 80 centímetros a 1 metro. O alcance máximo confortável é de 1 metro e 20 centímetros. E o alcance máximo é 1 metro 
e 35 centímetros.

04
Título: Manobras com deslocamento
Texto: Para dimensionar a área ideal, deve-se considerar o raio necessário para efetuar a rotação.
Ilustração: O primeiro desenho mostra um cadeirante dentro de um círculo girando em torno do centro. O raio deste círculo tem 1 metro e 50 
centímetros.
No segundo desenho, de visão aérea, um cadeirante está se movendo dentro de uma área que tem um desenho oval. Ela tem 1 metro e 90 
centímetros de largura e 1 metro e 50 centímetros de largura.
No terceiro desenho, de visão aérea, o cadeirante se movimenta  num corredor de 90 centímetros de largura, ele vira à esquerda em outro cor-
redor, também de 90 centímetros de largura e, finalmente, vira novamente em outro corredor com a mesma largura dos anteriores. O desenho 
também mostra que distância entre o primeiro e o segundo corredor, que são paralelos, deve ter mínimo de 60 centímetros e máximo de 1 
metro e 20 centímetros.
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Campo 
Visual
O campo visual é a porção 
do espaço que o olho é 
capaz de ver.
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Título: Campo Visual

Texto:

O campo visual é a porção do espaço que o olho é capaz de ver.

Abaixo do título e do texto existem quatro diagramas, cada um vertical, contendo de duas a três ilustrações, dividindo a folha em quatro partes. 
Da esquerda para a direita elas são:

01

Ilustração 1: Pessoa em pé. 
O olhar da pessoa está dividida em camadas, de acordo com a angulação do olhar. A camada do meio é dividida, a partir da linha do horizonte, 
para cima com uma angulação de 25 graus e para baixo com uma angulação de 30 graus mais ou menos 7 graus e meio - que tem como le-
genda. Esta linha que divide tais angulações é chamada de “Linha do Horizonte Visual (LH)” e está relacionada com a altura dos olhos.
Na camada acima da de 25 graus, há uma outra com angulação máxima de 50 graus. A linha que divide tais camadas chama-se “Cone Visual 
(CV)”. E a linha onde termina a camada com angulação de 50 graus chama-se “Limite”, que é a área máxima do campo de visão.
Ainda existe uma última camada representada abaixo da de angulação de 30 graus para baixo da linha do horizonte, que tem como angulação 
máxima 69 graus e meio.
Ilustração 2: Pessoa sentada e pessoa em cadeira de rodas.
Para essa pessoa sentada, a camada acima da linha do horizonte tem, como máxima angulação, 20 graus. E camada acima dessa tem 45 graus 
como máximo. A linha que divide tais camadas chama-se “Cone Visual”, que é a área de visão apenas com o movimento inconsciente dos olhos.
As duas camadas abaixo da linha do horizonte possuem 38 graus mais ou menos 6,3 graus e 74 graus e meio, respectivamente, de angulação.
Ilustração 3: Vista Superior.
Esse desenho mostra as diferentes camadas de angulação do olhar, só que no âmbito lateral. A camada central tem angulação de 15 graus para 
cada lado, tendo como meio a linha do horizonte. A camada um pouco mais externa a esse tem 30 graus de angulação. 
Após essa há uma camada com angulação de 45 graus.
E, por último, uma camada com angulação de 60 graus para cada lado.
A linha que divide a camada de 45 graus e a de 60 tem como legenda “Movimento Natural da cabeça”. E a linha onde acaba a última camada, a 
de 60 graus, é o “Movimento Consciente da cabeça”.

02

Título: Pessoa em pé
Linha da Altura Visual: 1 metro e 40 centímetros a 1 metro e 50 centímetros. 

Ilustração 1: Pessoa em Pé. Limite, área máxima.
A ilustração 1 está dividida em 5 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 50 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 69 graus e meio abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Limite”. 
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Com a pessoa em pé, a primeira camada indica que a uma distância de 40 centímetros a frente ela tem um campo de visão máximo de 1 me-
tro e 93 centímetros em relação ao ângulo de 50 graus, que está acima da linha do horizonte, há uma altura de 35 centímetros entre o solo e 
o campo de visão máxima.

Na segunda camada, há uma distância de 75 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 2 metros e 34 centímetros 
em relação ao ângulo de 50 graus, que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 69 graus e meio que está abaixo da 
linha do horizonte é total, pois, a partir de 75 centímetros a frente da pessoa ela já consegue enxergar o solo. 

Na terceira camada, há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 2 metros e 64 centímetros em re-
lação ao ângulo de 50 graus, que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 69 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte é total.

Na quarta camada, há uma distância de 2 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 3 metros e 84 centímetros em re-
lação ao ângulo de 50 graus, que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 69 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte é total.

Na ultima camada, há uma distância de 3 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 5 metros e 8 centímetros em re-
lação ao ângulo de 50 graus que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 69 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte é total. 

Ilustração 2: Pessoa em Pé. Cone Visual, área máxima.
A ilustração 2 está dividida em 5 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 25 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 30 graus mais ou menos 7 graus e meio abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Cone Visual”.

Com a pessoa em pé, a primeira camada indica que há uma distância de 40 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo 
de 1 metro e 64 centímetros em relação ao ângulo de 25 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 30 graus e mais ou me-
nos 7 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 1 metro e 22 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima. 

Na segunda camada, há uma distância de 75 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 1 metro e 80 centímetros 
em relação ao ângulo de 25 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 30 graus e mais ou menos 7 graus e meio que está 
abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 1 metro e 2 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na terceira camada, há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 1 metro e 91 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 25 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 30 graus e mais ou menos 7 graus e meio que está abaixo 
da linha do horizonte, há uma altura de 87 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.
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Na quarta camada, há uma distância de 2 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 2 metro e 39 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 25 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 30 graus e mais ou menos 7 graus e meio que está abaixo 
da linha do horizonte, há uma altura de 30 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na ultima camada, há uma distância de 3 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 2 metro e 90 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 25 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 30 graus e mais ou menos 7 graus e meio que está abaixo 
da linha do horizonte, o campo de visão é total.

03

Titulo: Pessoa sentada.
Linha da Altura Visual: 1 metro e 5 centímetros a 1 metro e 15 centímetros. 

Ilustração 1: Pessoa sentada. Limite, área máxima.
A ilustração 1 está dividida em 5 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 45 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 74 graus e meio abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Limite”.

Com a pessoa sentada, na primeira camada indica que há uma distância de 40 Centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão 
máxima de 1 metro e 50 centímetros em relação ao ângulo de 45 graus, que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo 
de 74 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte é total.

Na segunda camada, há uma distância de 75 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metros e 85 centímetros 
em relação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da 
linha do horizonte, é total. 

Na terceira camada, há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 2 metros e 11 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte, é total. 

Na quarta camada, há uma distância de 2 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 3 metros e 10 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte, é total. 

Na ultima camada, há uma distância de 3 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 4 metros e 10 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e a visão em relação ao ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha 
do horizonte, é total. 
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Ilustração 2: Pessoa sentada. Cone Visual, área máxima.
A ilustração 2 está dividida em 5 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 20 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 38 graus mais ou menos 6,3 graus e meio abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Cone Visual”.

Com a pessoa em pé, a primeira camada indica que há uma distância de 40 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxi-
mo de 1 metro e 25 centímetros em relação ao ângulo de 20 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou 
menos 6,3 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 79 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na segunda camada, há uma distância de 75 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 1 metro e 37 centímetros 
em relação ao ângulo de 20 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus e meio que está 
abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 51 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na terceira camada, há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 1 metro e 47 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 20 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus e meio que está abaixo 
da linha do horizonte, há uma altura de 32 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na quarta camada, há uma distância de 2 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 1 metro e 83 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 20 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo da linha 
do horizonte, o campo de visão máxima é total.

Na ultima camada, há uma distância de 3 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máximo de 2 metro e 19 centímetros em rela-
ção ao ângulo de 20 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo da linha 
do horizonte, o campo de visão máxima é total.

04

Titulo: Pessoa sentada.
Linha da Altura Visual: 1 metro e 10 centímetros a 1 metro e 20 centímetros.

Ilustração 1: Pessoa sentada em cadeira de rodas. Limite, área máxima.
A ilustração 1 está dividida em 6 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 45 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 74 graus e meio abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Limite”.

Com a pessoa sentada em uma cadeira de rodas, na primeira camada indica que há uma distância de 40 Centímetros a frente da pessoa, ela tem 
um campo de visão máxima de 1 metro e 50 centímetros em relação ao ângulo de 45 graus, que está acima da linha do horizonte, e a visão em 
relação ao ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte é total.
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Na segunda camada, há uma distância de 60 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metros e 75 centímetros 
em relação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do hori-
zonte, o campo de visão máxima é total.

Na terceira camada, há uma distância de 75 centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metros e 90 centímetros 
em relação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do hori-
zonte, o campo de visão máxima é total.

Na quarta camada, há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 2 metros e 16 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte, o 
campo de visão máxima é total.

Na quinta camada, há uma distância de 2 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 3 metros e 15 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte, o 
campo de visão máxima é total.

Na ultima camada, há uma distância de 3 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 4 metros e 15 centímetros em re-
lação ao ângulo de 45 graus que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 74 graus e meio que está abaixo da linha do horizonte, o 
campo de visão máxima é total.

Ilustração 2: Pessoa sentada em cadeira de rodas. Cone Visual, área máxima.
A ilustração 1 está dividida em 6 camadas, esta ilustração refere-se a angulação máxima de 20 graus acima da linha do horizonte e angulação 
máxima de 38 graus mais ou menos 6,3 graus abaixo da linha do horizonte, tais angulações chamamos de “Cone Visual”. 

Com a pessoa sentada em uma cadeira de rodas, na primeira camada indica que há uma distância de 40 Centímetros a frente da pessoa, ela 
tem um campo de visão máxima de 1 metro e 30 centímetros em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para 
o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 84 centímetros entre o solo e o campo 
de visão máxima.

Na segunda camada, indica que há uma distância de 60 Centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metro e 37 
centímetros em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que 
está abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 68 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na terceira camada, indica que há uma distância de 75 Centímetros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metro e 42 
centímetros em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que 
está abaixo da linha do horizonte, há uma altura de 56 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.
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Na quarta camada, indica que há uma distância de 1 metro a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metro e 52 centímetros 
em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo 
da linha do horizonte, há uma altura de 37 centímetros entre o solo e o campo de visão máxima.

Na quinta camada, indica que há uma distância de 2 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 1 metro e 88 centímetros 
em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo 
da linha do horizonte, o campo de visão máxima é total.

Na ultima camada, indica que há uma distância de 3 metros a frente da pessoa, ela tem um campo de visão máxima de 2 metro e 24 centímetros 
em relação ao ângulo de 20 graus, que está acima da linha do horizonte, e para o ângulo de 38 graus mais ou menos 6,3 graus que está abaixo 
da linha do horizonte, o campo de visão máxima é total.
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Sinalização Tátil 



74

Título: Sinalização Tátil

Texto: Segundo a Norma NBR 9050:2004, a sinalização tátil é realizada por meio de caracteres em relevo, Braille ou figuras em relevo. As infor-
mações essenciais aos espaços nas edificações, no mobiliário, nos espaços e equipamentos urbanos devem ser sinalizadas de forma visual, tátil 
ou sonora. Abaixo do título e subtítulo existe um diagrama dividido em três partes. Cada parte possui um título, texto e ilustração. São eles:

01
Título: Figuras e textos
Texto: Os textos, figuras e pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão, para pessoas que ficam cegas recentemente ou que 
ainda estão sendo alfabetizadas em Braille. Devem estar associados ao texto em Braille.
Características de figuras em relevo
a)contornos fortes e bem definidos;
b) simplicidade nas formas e poucos detalhes;
c) figura fechada, completa, com continuidade;
d) estabilidade da forma;
e) simetria.
Características dos caracteres em relevo
a) tipos de fonte;
b) caracteres grafados em maiúsculas;
c ) altura do relevo: 0,8 mm a 1,0 mm;
d) altura dos símbolos: mínimo 150 mm;
f) distância entre caracteres: 5 mm;
g) distância entre linhas: 45 mm.
Ilustração: Um diagrama mostra um retângulo vertical partindo do chão com um retângulo azul menor desenhado no alto de si. Dentro deste 
retângulo maior está escrito “Sinalização Visual”. Do lado de fora deste retângulo há um retângulo menor, branco, do seu lado direito. Ele têm 
como título “Sinalização Tátil (informação de número da sala ou função). A distância desse retângulo branco para o maior é de 15 centímetros 
e dele para o chão de 90 a 110 centímetros.
Abaixo há o desenho de uma etiqueta com a palavra “Mulher” escrita dentro e, abaixo, a mesma palavra escrita em Braille. As medidas mínimas 
e máximas de cada letra desta primeira palavra é 16 e 51 milímetros, respectivamente. Um desenho representando o relevo destas palavras, ao 
lado, mostra que o relevo da palavra mulher pode ser, no mínimo, de 0,8 e, no máximo, de 1 milímetro. Já o relevo do Braille deve ser 0,65 mi-
límetros. 

02
Título: Mapas Táteis
Texto: Para orientação das pessoas com deficiência visual dentro do edifício, além de rota acessível, a edificação de uso público ou coletivo, bem 
como a de uso privativo em suas áreas de uso coletivo, deve utilizar o mapa tátil.
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Os mapas táteis devem ser localizados próximos aos acessos. Da mesma forma que as placas táteis, a informação também deve utilizar a lingua-
gem Braille e em relevo. As placas devem conter o SIA e possui cores contrastantes (figura e fundo) de modo a também ser facilmente percebida 
e utilizada por pessoa de baixa visão.
Ilustração: Mapa tátil horizontal, ligado a uma base vertical que sai do chão. O mapa é mostrado de uma maneira horizontal de maneira que sua 
angulação seja de 15 graus. A altura deste mapa, do chão, deve ser de 900 milímetros a 1100 milímetros, de acordo com a ilustração. A legendo 
do mapa tátil é “informações táteis em braille e em relevo”.
 
03
Título: Braille
Texto: As informações em Braille não dispensam a sinalização visual com caracteres ou figuras em relevo, exceto quando se tratar de folheto 
informativo. 
As informações em Braille devem estar posicionadas abaixo dos caracteres ou figuras em relevo.
Ilustração: Um diagrama mostra quatro conjuntos de letras em Braille. Cada conjunto é composto por 6 pontos, divididos em 3 colunas de duas 
linhas. No conjunto geral há duas letras perfiladas numa linha e as outras duas na linha de baixo. O diagrama mostra que cada ponto deve ter 2 
milímetros de diâmetro. O centro de cada ponto deve ter uma distância de 2,7 milímetros para o centro do ponto ao lado, seja na horizontal ou 
vertical.  Cada letra deve ter 7,4 milímetros de altura e 4,7 milímetros de largura.
Verticalmente, a distância entre cada letra deve respeitar uma distância de 10,8 milímetros do centro dos primeiros pontos de cada primeira 
linha. E, horizontalmente, devem estar distantes 6,6 milímetros entre os primeiros de cada coluna.
Com relação ao relevo, os pontos devem ter 0,65 milímetros saindo da superfície. 

Notas:
O arranjo de seis pontos e o espaçamento entre as celas Braille, conforme figura 53, devem atender às seguintes condições:
a) diâmetro do ponto na base: 2 mm;
b) espaçamento vertical e horizontal entre pontos – medido a partir do centro de um ponto até o centro do próximo ponto: 2,7 mm;
c) largura da cela Braille: 4,7 mm;
d) altura da cela Braille: 7,4 mm;
e) separação horizontal entre as celas Braille: 6,6 mm;
f) separação vertical entre as celas Braille: 10,8 mm;
g) altura do ponto: 0,65 mm.
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Símbolos de identificação 
da acessibilidade

Indica a acessibilidade aos serviços 
e identi�ca locais, mobiliário e 
equimentos urbanos que possuam 
elementos acessíveis ou utilizáveis 
por pessoas com de�ciência ou com 
mobilidade reduzida.1

Símbolo 
internacional 
de acesso

Símbolo 
internacional 
de pessoas com 
deficiência auditiva

Símbolo 
internacional 
de pessoas com 
deficiência visual

Indica a existência de equipamentos,
mobiliário e serviços para pessoas com 
de�ciência visual.1

Indica a existência de locais, 
equipamentos, produtos, 
procedimentos ou serviços para 
pessoa com de�ciência auditiva.1

Acessibilidade
a pessoas 
surdo-cegas

Indica locais acessíveis a pessoas 
com surdo-cegueira.1

Telefone com 
amplificador
sonoro

CAS
Central de 
atendimento 
ao surdo

TS ou TPS

Indica a direção e o local onde são 
encontrados telefones com 
ampli�cador e identi�ca que um 
aparelho dispõe desse dispositivo.1

O símbolo deve ser utilizado junto ao 
número CAS em embalagens da 
empresa do fabricante, na publicidade 
da prestadora de serviços que atendam 
ao de�ciente auditivo e junto ao 
número CAS das instituições públicas 
e empresas prestadoras ou 
concessionárias de serviços públicos 
que atendam ao cidadão por esse 
sistema.2

SISO 
Sistema de 
intermediação 
surdo-ouvinte

O símbolo deve estar associado à 
informação: SERVIÇO 142, ou VIA 
Celula, ou VIA Videophone e estar 
presente em toda divulgação realizada 
pela empresa de telefonia prestadora 
desse serviço.2

TS - Telefone para surdos
TPS - Telefone público para surdos

Indica a direção e o local onde são 
encontrados aparelhos para pessoas 
com de�ciência auditiva e identi�ca 
a existência de linhas telefônicas 
com aparelhos TS conectados, em 
listas telefônicas, embalagens e 
outros meios de comunicação.3
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Título: Símbolos de identificação da acessibilidade

Abaixo do título há um diagrama dividido em duas linhas com quatro quadros cada. Cada quadro tem um símbolo, 
um título e um texto. São eles, da esquerda para a direita:

01

Símbolo: Num quadro de fundo preto, um desenho em branco simboliza uma pessoa sentada numa cadeira de rodas. 
Título: Símbolo internacional de acesso
Texto: Indica a acessibilidade aos serviços e identifica locais, mobiliário e equipamentos urbanos que possuam elementos acessíveis ou utilizáveis 
por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.1

02

Símbolo: Num quadro de fundo preto, um desenho em branco simboliza uma orelha e uma faixa branca transversal.
Título: Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
Texto: Indica a existência de locais, equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoa com deficiência auditiva.1

03

Símbolo: Num quadro de fundo preto, um desenho em branco simboliza uma pessoa cega caminhando com um bastão na mão.
Título: Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual
Texto: Indica a existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com de_ deficiência visual. 1

04

Símbolo: Um quadro de fundo branco tem o desenho de um bastão para cegos e ondas sonoras sendo emitidas de si. A palavra “Surdocegueira” 
está escrita abaixo do desenho. 
Título: Acessibilidadea pessoas surdo-cegas
Texto: Indica locais acessíveis a pessoas com surdo-cegueira. 1

05

Símbolo: Num quadro de fundo azul, um desenho em branco simboliza um telefone e ondas sonoras sendo emitidas de si. 
Título: Telefone com amplificador sonoro
Texto: Indica a direção e o local onde são encontrados telefones com amplificador e identifica que um aparelho dispõe desse dispositivo. 1

06

Símbolo: Num quadro de fundo azul, um desenho em branco simboliza um telefone com um teclado abaixo de si e acima dele, à direita, uma 
operadora telefonista em frente a um computador com um fone do ouvidos. Duas setas interligam estes dois desenhos. 
Título: CAS Central de atendimento ao surdo
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Texto: O símbolo deve ser utilizado junto ao número CAS em embalagens da empresa do fabricante, na publicidade da prestadora de serviços 
que atendam ao deficiente auditivo e junto ao número CAS das instituições públicas e empresas prestadoras ou concessionárias de serviços 
públicos que atendam ao cidadão por esse sistema. 2

07

Símbolo: Num quadro de fundo azul, um desenho em branco simboliza um telefone com um teclado abaixo de si, acima dele, ao centro, uma 
operadora telefonista em frente a um computador com um fone do ouvidos e abaixo do segundo desenho, à direita, um telefone emitindo ondas 
sonoras. Três setas interligam estes três desenhos. 
Título: SISO Sistema de intermediação surdo-ouvinte
Texto: O símbolo deve estar associado à informação: SERVIÇO 142, ou VIA Celular, ou VIA Videophone e estar presente em toda divulgação rea-
lizada pela empresa de telefonia prestadora desse serviço. 2

08

Símbolo: Num quadro de fundo azul, um desenho em branco simboliza um telefone e um teclado abaixo de si.
Título: TS ou TPS
Texto: TS - Telefone para surdosTPS - Telefone público para surdosIndica a direção e o local onde são encontrados aparelhos para pessoas com 
deficiência auditiva e identifica a existência de linhas telefônicas com aparelhos TS conectados, em listas telefônicas, embalagens e outros meios 
de comunicação. 3

Notas:

1. O pictograma pode ser representado em branco com fundo azul, em preto com fundo branco e em branco com fundo preto.
2. O pictograma pode ser representado em branco com fundo azul.
3. Em rodovias, deve conter o texto “ Telefone público para surdos ” junto à informação de sua localização, conforme 
a figura ao lado:
4. Letras e números, assim como o símbolo, são dimensionados de acordo com a distância em que serão lidos.
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Deve garantir que não existam barreiras 
arquitetônicas. Acesso físico

Deve contemplar visitantes com limitações visuais, 
auditivas e na fala. Acesso sensorial

Deve considerar o público sem conhecimentos 
prévios sobre o tema do evento ou com dificuldades 

de aprendizagem.
Acesso intelectual

Deve considerar as condições financeiras dos 
visitantes para definir as cobranças. Acesso econômico

Deve considerar se o local é acolhedor a novos 
visitantes e se os funcionários lidam com a diferença 

e a deficiência.
Acesso emocional

Deve considerar a opinião de especialistas e 
potenciais visitantes na tomada de decisões.

Acesso à esfera das 
decisões

Deve garantir que a divulgação das atividades atinja 
novos públicos. Acesso à informação

Deve considerar o interesse que as atividades 
despertam em certos públicos. Acesso cultural

 
Tipos de Acessibilidade 
em Ambientes Culturais

Tipos de Acessibilidade
Parâmetros da Acessibilidade Física 

Respeitador
Deve respeitar a natureza dos utilizadores. 
Ninguém deve sentir-se marginalizado, a 
todos deve ser facilitado o acesso.

Seguro
Deve ser isento de riscos para todos os 
utilizadores.

Saudável
Não deve constituir-se, em si, um risco 
para a saúde.

Funcional
Deve ser desenhado e concebido de tal 
modo que funcione de forma a atingir os 
fins para que foi criado.

Compreensível

Todos os utilizadores devem saber 
orientar-se sem dificuldades num dado 
espaço e, por conseguinte, é fundamental 
uma informação clara, utilização de 
símbolos comuns a vários países, evitando 
as palavras ou abreviaturas da língua 
local. A disposição dos espaços deve ser 
coerente e funcional. 

Estético
O resultado deve ser esteticamente 
agradável.

As questões da acessibilidade estão ligadas ao 
desenho universal e à ergonomia. O desenho universal 

tende a ser naturalmente inclusivo, favorecendo a 
biodiversidade humana natural e contribuindo para 

uma melhoria da qualidade de vida para todos.
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Título: Tipos de Acessibilidade em Ambientes Culturais

Um retângulo vertical está dividido em nove faixas horizontais. 
De cima para baixo, estas faixas são:

Cor: Amarelo
Título: Tipos de Acessibilidade 
Texto: As questões da acessibilidade estão ligadas ao desenho universal e à ergonomia. O desenho universal tende a ser naturalmente inclusivo, 
favorecendo a biodiversidade humana natural e contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida para todos.

Cor: Verde claro
Título: Acesso físico
Texto: Deve garantir que não existam barreiras arquitetônicas.
Desta linha, excepcionalmente, se liga um quadro verde dividido em outras seis faixas. 
O título deste quadro é “Parâmetros da Acessibilidade Física”. As seis faixa, de cima para baixo são as seguintes:
Respeitador - Deve respeitar a natureza dos utilizadores. Ninguém deve sentir-se marginalizado, a todos deve ser facilitado o acesso. 
Seguro - Deve ser isento de riscos para todos os utilizadores.
Saudável - Não deve constituir-se, em si, um risco para a saúde. 
Funcional - Deve ser desenhado e concebido de tal modo que funcione de forma a atingir os fins para que foi criado. 
Compreensível - Todos os utilizadores devem saber orientar-se sem dificuldades num dado espaço e, por conseguinte, é fundamental uma in-
formação clara, utilização de símbolos comuns a vários países, evitando as palavras ou abreviaturas da língua local. A disposição dos espaços 
deve ser coerente e funcional. 
Estético - O resultado deve ser esteticamente agradável. 

Cor: Verde escuro
Título: Acesso sensorial
Texto: Deve contemplar visitantes com limitações visuais, auditivas e na fala. 

Cor: Azul claro
Título: Acesso intelectual
Texto: Deve considerar o público sem conhecimentos prévios sobre o tema do evento ou com dificuldades de aprendizagem. 

Cor: Azul escuro
Título: Acesso econômico
Texto: Deve considerar as condições financeiras dos visitantes para definir as cobranças. 
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Cor: Roxo
Título: Acesso emocional
Texto: Deve considerar se o local é acolhedor a novos visitantes e se os funcionários lidam com a diferença e a deficiência. 

Cor: Lilás
Título: Acesso às esferas das decisões
Texto: Deve considerar a opinião de especialistas e potenciais visitantes na tomada de decisões. 

Cor: Rosa
Título: Acesso à informação
Texto: Deve garantir que a divulgação das atividades atinja novos públicos. 

Cor: Rosa claro
Título: Acesso cultural
Texto: Deve considerar o interesse que as atividades despertam em certos públicos. 
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Recursos para Acessibilidade 
em Ambientes Culturais
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Título: Recursos para Acessibilidade em Ambientes Culturais

Abaixo do título há um diagrama retangular dividido em sete parte coloridas com o título “Recursos” no centro. Cada parte possui um título, um 
texto e uma ilustração. Do canto superior esquerdo em sentido horário, estas seções são:

01
Título: Audioguia
Cor: Azul
Texto: Sistema eletrônico que permite fazer tour personalizado em ambientes culturais fornecendo informações históricas e técnicas. Pode ser 
feito por botões ou Palm.
Ilustração: Ícone de uma cabeça humana usando um fone de ouvido.

02
Título: Closed Caption
Cor: Amarelo
Texto: Sistema de transmissão de legendas via sinal de televisão que descreve além das falas dos atores, qualquer outro som presenta na cena.
Ilustração: Ícone com dois “C’s” maiúsculos. 

03
Título: Braille
Cor: Azul
Texto: Código composto por seis pontos em relevo, com 63 combinações possíveis que representam o alfabeto.
Ilustração:  Duas fileiras verticais com três pontos cada com a palavras “Braille” escrita abaixo

04
Título: Texto Ampliado
Cor: Verde
Texto: Impressão de textos ampliados (fonte 26, por exemplo) que permite a leitura por parte de pessoas com baixa visão.
Ilustração: Um retângulo com a palavras “Texto ampliado” no centro.

05
Título: Áudiodescrição
Cor: Azul
Texto: Permite a compreensão de sons e elementos visuais imperceptíves sem o uso da visão. Consiste na descrição de informações visuais 
como as expressões faciais.
Ilustração: Ícone composto pelas letras “A” e “D” em fonte maiúscula e três linhas arredondadas ao lado do”D” representando uma onda sonora.
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06
Título: Recursos Táteis
Cor: Amarelo
Texto: Conjunto de peças, em escala real ou reduzida, utilizada para transmissão de informações táteis sobre espaços físicos, animais, esculturas 
e artefatos. Utilizado em acervos que contenham: 
Maquetes Táteis
Taxidermia
Cerâmica e 
Artefatos Arqueológicos
Ilustração: São três. De cima para são. A primeira é uma casa com uma mão de mesmo tamanho acima apontando para esta casa. A segunda 
é um urso. E a terceira uma chaleira.  

07
Título: LIBRAS
Cor: Verde
Texto: São sinais realizados com diferentes configurações de mãos que permitem a interpretação de mensagens orais ou escritas.
Ilustração: Duas mãos fazendo um sinal em LIBRAS.
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Mobiliário Expositivo
Acessível a Cadeirantes

O mobiliário expositivo é formado por vitrines de parede e vitrines 
isoladas (ilhas). Ambas podem acomodar acervos de observação 
vertical, horizontal, inclinada ou mista. É importante projetar 
estas vitrines de forma que a altura visual, a aproximação total e o 
alcance dos cadeirantes sejam preservados.

Permitir o alcance para o 
manuseio do acervo
O acervo disponível para manuseio, seja 
por questões de interatividade ou de 
acessibilidade, deve estar disposto de 
forma que os cadeirantes tenham alcance. 
Para o mobiliário expositivo, as medidas 
limites mais relevantes dizem respeito 
ao alcance na superfície de trabalho 
(manuseio), que são: profundidade de 50 
cm e altura da superfície de exposição 
entre 75 e 85 cm. 

Altura visual e iluminação
A disposição e iluminação do acervo deve 
considerar a altura visual do cadeirante, 
que varia entre 110 e 120 cm, enquanto 
que a da pessoa em pé está entre 140 e 155 
cm. Para peças de observação horizontal, 
a iluminação de deve ser perpendicular 
ao piso; já para observação vertical, a 
iluminação deve incidir sobre a peça a 30°, 
formando 60° com a horizontal.

Permitir a aproximação 
total junto à vitrine
Para que a aproximação total do cadeirante 
junto às vitrines expositivas seja possível 
é necessária uma área livre na base 
do mobiliário com altura de 73,7 cm e 
profundidade mínima de 50 cm, sendo 60 
cm o mais indicado. O ideal é que a largura 
desse vão seja a largura do móvel em sua 
totalidade, mas, não sendo possível, um 
mínimo de 80 cm é necessário para entrada 
do cadeirante.

50 - 60 50 - 60
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60º

105 50 - 60
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Título: Mobiliário Expositivo Acessível a Cadeirantes

Texto: 
O mobiliário expositivo é formado por vitrines de parede e vitrines isoladas (ilhas). Ambas podem acomodar acervos de observação vertical, 
horizontal, inclinada ou mista. É importante projetar estas vitrines de forma que a altura visual, a aproximação total e o alcance dos cadeirantes 
sejam preservados.

Abaixo deste título e do texto há um diagrama com três ilustrações e abaixo de cada ilustrações temos três quadros que explicam tais ilustrações
Da esquerda para a direita temos as seguintes ilustrações e quadros correspondentes:

01
Um homem em uma cadeira de rodas e outro em pé, atrás de si, olham para um quadro pendurado em uma parede. Diversas linhas pontilhadas 
desenham as direções de seus olhares, das distâncias para a obras e da incidência da iluminação. 
O quadro abaixo desta ilustração, que é azul e de título “Altura visual e iluminação”, explica tais linhas, suas distâncias e ângulos:
A disposição e iluminação do acervo deve considerar a altura visual do cadeirante, que varia entre 110 e 120 cm, enquanto que a da pessoa em 
pé está entre 140 e 155 cm. Para peças de observação horizontal, a iluminação de deve ser perpendicular ao piso; já para observação vertical, a 
iluminação deve incidir sobre a peça a 30°, formando 60° com a horizontal.

02
Um homem em uma cadeira de rodas e outro em pé olham para uma vitrine horizontal entre eles que aparenta ser uma maquete. Diversas 
linhas pontilhadas desenham as direções de seus olhares, das distâncias para a obras e da incidência da iluminação. 
O quadro abaixo desta ilustração, que é vermelho e de título “Permitir a aproximação total junto à vitrine”, explica tais linhas, suas distâncias e 
ângulos:
Para que a aproximação total do cadeirante junto às vitrines expositivas seja possível é necessária uma área livre na base do mobiliário com 
altura de 73,7 cm e profundidade mínima de 50 cm, sendo 60 cm o mais indicado. O ideal é que a largura desse vão seja a largura do móvel em 
sua totalidade, mas, não sendo possível, um mínimo de 80 cm é necessário para entrada do cadeirante.
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Autoria:

NDGA - UFRGS: Prof. Me. Eduardo Cardoso - Prof. Me. Fabiano Scherer - Profa. Dra. Tânia Koltermann da Silva - Graduando em Design Visual Vinícius Ludwig Strack.

Referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT (2004). NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: 
ABNT.

FERNÁNDEZ, Luis Alonso; FERNÁNDEZ, Isabel García. Diseño de exposiciones - Concepto, instalación y montaje. 2 ed. Madri: Alianza, 1999. p. 117-121, 139-143.

PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Dimensionamento humano para espaços interiores. Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2002. p. 221-225, 279-282.

03
Um homem em uma cadeira de rodas e outro em pé, atrás de si, manuseiam uma obra para manuseio. Diversas linhas pontilhadas desenham 
as direções de seus olhares, das distâncias para a obras e da incidência da iluminação. 
O quadro abaixo desta ilustração, que é verde e de título “Permitir o alcance para o manuseio do acervo”, explica tais linhas, suas distâncias e 
ângulos:
O acervo disponível para manuseio, seja por questões de interatividade ou de acessibilidade, deve estar disposto de forma que os cadeirantes 
tenham alcance. Para o mobiliário expositivo, as medidas limites mais relevantes dizem respeito ao alcance na superfície de trabalho (manuseio), 
que são: profundidade de 50 cm e altura da superfície de exposição entre 75 e 85 cm.
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Audiodescrição No Brasil, segundo dados do IBGE, existem aproximadamente 16,5 milhões de pessoas com 

deficiência visual total e parcial, que encontram-se excluídos da experiência audiovisual e cênica. 
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Título: Audiodescrição

Texto: No Brasil, segundo dados do IBGE, existem aproximadamente 16,5 milhões de pessoas com deficiência visual total e parcial, que encon-
tram-se excluídos da experiência audiovisual e cênica.

Abaixo deste título e subtítulo, uma faixa horizontal e verde é apresentada, dividida em dois blocos. O primeiro bloco possui um logotipo com as 
letras “A” e “D” em fonte maiúscula e três linhas arredondadas ao lado do”D” representando uma onda sonora. O segundo bloco possui o seguinte 
texto: “ O que é? Recurso de acessibilidade que consiste na descrição clara e objetiva de todas as informações visuais que não estão contidas 
no diálogo, como expressões faciais, gestos, ambientes, figurinos, mudanças de tempo, títulos. A audiodescrição de uma cena é feita simultane-
amente a sua reprodução, a fim de que o usuário desfrute integralmente da obra, conseguindo perceber a sua subjetividade. A audiodescrição 
encaixa-se nos intervalos de pausa, nunca sobrepondo ao conteúdo sonoro relevante, dessa forma a informação audiodescrita harmoniza-se 
com os sons do filme.”

Abaixo desta faixa horizontal existem quatro quadros verticais com uma faixa verde no topo, um título abaixo e, por último, um texto.
Da esquerda para a direita, estes quadros são:

01
Título: Audiodescrição Gravada
Texto: É realizado, primeiramente, um estudo e, em seguida, é produzido um roteiro que deve seguir as normas internacionais de audiodescri-
ção. São feitos ensaios com um ator-audiodescritor e é realizado pequenos ajustes de tempo e trocas de palavras. Por final, ocorre a gravação e 
a sincronização com a banda sonora original do filme.

02
Título: Audiodescrição Ao Vivo Ensaiada
Texto: Esse tipo de audiodescrição é muito utilizado em Festivais de Cinema, peças de teatro, espetáculos de dança, óperas. Ainda é feito o pro-
cesso de estudo e produção de um roteiro, contudo o ator-audiodescritor executa a narração ao vivo nos intervalos de pausa.

03
Título: Audiodescrição Simultânea
Texto:  O audiodescritor não tem conhecimento prévio da obra a ser narrada, por conseguinte, não há roteiro, nem possibilidade de ensaio. 
Ocorre em programas ao vivo. Esse tipo de narrativa está sujeita a falhas e sobreposições de áudio, entretanto existe um treinamento específico 
para amenizar esses possíveis problemas.
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04
Título: Audiodescrição em filmes estrangeiros não dublados
Texto: Quando estrangeiro e não dublado, é necessário que os atores-audiodescritores realizem também a leitura interpretada dos diálogos do 
filme traduzidos para o português. Não é uma dublagem, porque a leitura interpretada não se sobrepõe completamente à voz original dos per-
sonagens.

Autoria:

NDGA - UFRGS: Prof. Me. Eduardo Cardoso - Graduanda em Design Visual Camila Chisini.

Referências:

BARRETO, Aura Rojas. Museus e inclusão cultural, Assessibilidade para deficientes visuais. II Seminário Latino Americano e Caribeño de los Servicios Bibliotecarios para 
Ciegos y Debiles Visuales. [s.d.]

CITOLIN, Fabíola. Projeto de sinalização e sistema expositivo para o Planetário Porto Alegre. Porto Alegre, 2011. Trabalho Final de Graduação, Curso de Design Visual, UFRGS.
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Acessibilidade
na Comunicação
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Título: Acessibilidade na Comunicação

Infográfico que mostra em sistema de coordenada os recursos sonoros, táteis e visuais na acessibilidade de comunicação e o público-alvo.

Público-alvo
A. Surdocegos com audição residual
B. Cegos com Braille
C. Cegos sem Braille
D. Pessoas com baixa visão
E. Surdocegos com Braille
F. Surdocegos sem Braille
G. Pessoas com baixa audição
H. Surdocegos com visão residual
I. Surdos oralizados
J. Surdos sinalizadores
K. Ensurdecidos
L. Pessoas com domínio do português 
M. Pessoas sem domínio do português 
N. Pessoas em geral

Recursos
1. Alarmes sonoros, apitos
2. Audiodescrição
3. Dublagem em português
4. Edição eletrônica de textos
5. Edição sonora de textos
6. Formato Daisy
7. Loops
8. Retorno Sonoro
9. Sirenes, apitos
10. Sistema de leitura de tela
11. Telefone com amplificador de sinal
12. Voz, locução digitalizada
13. Voz, locução gravada
14. Voz, locução sintetizada
15. Alarme vibratório
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16. Alfabeto manual tátil
17. Alfabeto Moon
18. Escrita na palma da mão
19. Letras em relevo
20. LIBRAS tátil
21. Mapas táteis
22. Pictogramas em relevo
23. Réplicas em escala reduzida
24. Sinalização tátil no piso
25. Tadoma
26. Teletouch
27. Textos em Braille
28. Texturas diferenciadas
29. Thermoforme
30. Alfabeto dactilológico
31. CAS – Central de Atendimento ao Surdo
32. Contraste cromático
33. Correio eletrônico
34. FAX – facsímile
35. Imagens
36. IP – Internet
37. Legendas em texto
38. Leitura orofacial
39. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
40. LIBRAS em campo reduzido
41. LIBRAS escrita
42. Mapas
43. Material Gráfico
44. Painéis eletrônicos com informações textuais
45. Pictogramas
46. Pictogramas com texto
47. Pisos cromodiferenciados
48. Sinalização luminosa de alerta e alarme
49. Sistema de ampliação de tela
50. Textos escritos
51. Tipologia ampliada
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52. Transcrição de falas em tempo real
53. TS – telefone para surdos
54. TPS – telefone público para surdos
55. SISO – Sistema de intermediação surdo-ouvinte
56. Videophone
57. Webcam

Abaixo do título há uma legenda cujos símbolos são três círculos coloridos:
- círculo azul – Recurso sonoro compatível com o público-alvo
- círculo lilás – Recurso tátil compatível com o público-alvo
- círculo verde – Recurso visual compatível com o público-alvo

Abaixo da legenda o diagrama em três camadas de coordenadas, sendo a primeira azul, dos recursos sonoros, com células numeradas de 1 a 14 
(os recursos) nas colunas e nomeadas A, B, C, D (o público-alvo) nas linhas. Na intersecção das linhas e colunas o círculo azul marca o público
-alvo referente aos recursos.
A segunda camada na cor lilás, dos recursos táteis, tem as colunas numeradas de 15 a 29, e as linhas E, F, B, C, D, G. Na intersecção de linhas e 
colunas a legenda lilás marca o público alvo referente aos recursos.
A terceira camada, em verde, tem as colunas numeradas de 31 a 57 e as linhas H, I, J, K, D, L, M, N. Na intersecção de linhas e colunas a legenda 
lilás marca o público alvo referente aos recursos.

Abaixo as combinações formadas.

Público-alvo: Surdocegos com audição residual
Recursos Sonoros compatíveis: Alarmes sonoros, apitos; Audiodescrição; Dublagem em português; Edição eletrônica de textos; Edição sonora 
de textos; Formato Daisy; Loops; Retorno Sonoro; Sirenes, apitos; Sistema de leitura de tela; Telefone com amplificador de sinal; Voz, locução 
digitalizada; Voz, locução gravada; Voz, locução sintetizada.

Público-alvo: Cegos com Braille
Recursos Sonoros compatíveis: Alarmes sonoros, apitos; Audiodescrição; Dublagem em português; Edição eletrônica de textos; Edição sonora 
de textos; Formato Daisy; Retorno Sonoro; Sirenes, apitos; Sistema de leitura de tela; Voz, locução digitalizada; Voz, locução gravada; Voz, locu-
ção sintetizada.
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em escala reduzida; Sinalização tátil no piso; 
Textos em Braille; Texturas diferenciadas; Thermoforme.

Público-alvo: Cegos sem Braille
Recursos Sonoros compatíveis: Alarmes sonoros, apitos; Audiodescrição; Dublagem em português; Edição eletrônica de textos; Edição sonora 
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de textos; Formato Daisy; Retorno Sonoro; Sirenes, apitos; Sistema de leitura de tela; Voz, locução digitalizada; Voz, locução gravada; Voz, locu-
ção sintetizada.
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; Escrita na palma da mão; Letras em relevo; Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em 
escala reduzida;  Sinalização tátil no piso; Texturas diferenciadas; Thermoforme.

Público-alvo: Pessoas com baixa visão
Recursos Sonoros compatíveis: Alarmes sonoros, apitos; Dublagem em português; Formato Daisy; Retorno Sonoro; Sirenes, apitos; Voz, locução 
digitalizada; Voz, locução gravada; Voz, locução sintetizada
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; Letras em relevo; Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em escala reduzida; Sinalização 
tátil no piso; Texturas diferenciadas; Thermoforme

Público-alvo: Surdocegos com Braille
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; LIBRAS tátil; Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em escala reduzida; Sinalização tátil 
no piso;  Tadoma; Teletouch; Textos em Braille; Texturas diferenciadas; Thermoforme

Público-alvo: Surdocegos sem Braille
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; Alfabeto manual tátil; Alfabeto Moon; Escrita na palma da mão; Letras em relevo; LIBRAS tátil; 
Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em escala reduzida; Sinalização tátil no piso; Tadoma; Texturas diferenciadas; Thermoforme

Público-alvo: Pessoas com baixa audição
Recursos Táteis compatíveis: Alarme vibratório; Letras em relevo; Mapas táteis; Pictogramas em relevo; Réplicas em escala reduzida; Texturas 
diferenciadas

Público-alvo: Surdocegos com visão residual
Recursos Visuais compatíveis: Alfabeto dactilológico; Contraste cromático; LIBRAS em campo reduzido; Pisos cromodiferenciados; Sinalização 
luminosa de alerta e alarme; Sistema de ampliação de tela; Tipologia ampliada

Público-alvo: Surdos oralizados
Recursos Visuais compatíveis: CAS – Central de Atendimento ao Surdo; Correio eletrônico; FAX – facsímile; Imagens; Legendas em texto; IP – 
Internet; Leitura orofacial; Mapas; Material Gráfico; Painéis eletrônicos com informações textuais; Pictogramas com texto; Sinalização luminosa 
de alerta e alarme; Textos escritos; Transcrição de falas em tempo real; TS – telefone para surdos; TPS – telefone público para surdos; SISO – Sis-
tema de intermediação surdo-ouvinte; Videophone; Webcam

Público-alvo: Surdos sinalizadores
Recursos Visuais compatíveis: Alfabeto dactilológico; CAS – Central de Atendimento ao Surdo; Correio eletrônico; FAX – facsímile; Imagens; IP 
– Internet; LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; LIBRAS escrita; Mapas; Material Gráfico; Pictogramas; Sinalização luminosa de alerta e alarme; 
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Textos escritos; Transcrição de falas em tempo real; TS – telefone para surdos; TPS – telefone público para surdos; SISO – Sistema de interme-
diação surdo-ouvinte; Videophone; Webcam

Público-alvo: Ensurdecidos
Recursos Visuais compatíveis: CAS – Central de Atendimento ao Surdo; Correio eletrônico; FAX – facsímile; Imagens; IP – Internet; Legendas em 
texto; Leitura orofacial; Mapas; Material Gráfico; Painéis eletrônicos com informações textuais; Pictogramas com texto; Sinalização luminosa de 
alerta e alarme; Textos escritos; Transcrição de falas em tempo real; TS – telefone para surdos; TPS – telefone público para surdos; SISO – Sistema 
de intermediação surdo-ouvinte; Videophone

Público-alvo: Pessoas com domínio do português
Recursos Visuais compatíveis: CAS – Central de Atendimento ao Surdo; Correio eletrônico; IP – Internet; Legendas em texto; Leitura orofacial; 
Material Gráfico; Painéis eletrônicos com informações textuais; Pictogramas com texto; Textos escritos; Tipologia ampliada; TS – telefone para 
surdos; Transcrição de falas em tempo real; TPS – telefone público para surdos; SISO – Sistema de intermediação surdo-ouvinte; Videophone

Público-alvo: Pessoas sem domínio do português
Recursos Visuais compatíveis: Pictogramas

Público-alvo: Pessoas em geral
Recursos Visuais compatíveis: Correio eletrônico; FAX – facsímile; Imagens; IP – Internet; Mapas; Pictogramas; Pictogramas com texto; Pisos 
cromodiferenciados
Sinalização luminosa de alerta e alarme; Webcam

Autoria:

NDGA - UFRGS: Prof. Me. Eduardo Cardoso - Prof. Me. Fabiano Scherer - Profa. Dra. Tânia Koltermann da Silva - Graduando em Design Visual Rafael Wagner Poloni.

Referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 15599; Acessibilidade - Comunicação na prestação de serviços. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.
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Título: Recursos para Acessibilidade na Comunicação

Texto: Recursos de comunicação direcionados a pessoas com deficiência conforme NBR15599.

O arquivo é composto por cinco páginas. Cada página refere-se a um tipo de recurso. Na página 1 temos os “Recursos Sonoros”. São eles:

01
Título: Alarmes sonoros, apitos
Texto: Permitem transmitir uma mensagem específica, quando utilizados segundo padrão característico. Por exemplo: partida de embarcações, 
fechamento das portas dos trens do metrô, sinais sonoros de semáforos, etc.
Ilustração: Um apito.

02
Título: Audiodescrição
Texto: Permite a compreensão de sons e elementos visuais imperceptíveis sem o uso da visão.
Ilustração: Um ícone composto pelas letras “A” e “D” em fonte maiúscula e três linhas arredondadas ao lado do”D” representando uma onda 
sonora.

03
Título: Dublagem em português
Texto: Pela substituição da locução estrangeira por falas em português, permite o entendimento por usuários da língua portuguesa.
Ilustração: Um microfone.

04
Título: Edição eletrônica de textos
Texto: Livros computadorizados, gravados em disquetes, CD ou minidisco.
Ilustração: Três colunas compostas por três linhas com as letras “A, B, C, D, E, F, G, H e I”.

05
Título: Edição sonora de textos
Texto: Textos ou livros gravados em fitas K-7 analógicas.
Ilustração: Uma fita cassete.
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06
Título: Formato Daisy
Texto: Digital Audio-based Informafion System - permite a gravação em áudio, impressão em braille e em tipos ampliados.
Ilustração: Um desenho que simboliza um livro aberto com um fone de ouvido ao redor de si.

07
Título: Loops
Texto: Amplificador sonoro eletrônico e individual - permite a recepção de mensagens sonoras.
Ilustração: Um desenho que simboliza uma orelha com ondas sonoras sendo emitidas de si.

08
Título: Retorno Sonoro
Texto: Acoplado a teclas, botões ou outra superfície sensível ao toque, permite transmitir sinais, informações e orientações sonoras, preferen-
cialmente, por locução.
Ilustração: Um alto-falante emitindo ondas sonoras.

09
Título: Sirenes, apitos
Texto: Quando utilizados segundo padrão característico, sinalizam o início, intervalo e término de turno escolar, de trabalho ou outro.
Ilustração: Um sino emitindo ondas sonoras.

10
Título: Sistema de leitura de tela
Texto: Permite captar todas as informações textuais exibidas na tela do computador e as transmitir através de voz sintetizada.
Ilustração: Uma tela de computador com as letras “A, B e C” e um alto-falante emitindo ondas sonoras.

11
Título: Telefone com amplificador de sinal
Texto: Permite ampliar significativamente o volume do som emitido pelo fone e pela campainha.
Ilustração: Um aparelho de telefone emitindo ondas sonoras.

12
Título: Voz, locução digitalizada
Texto: Voz humana gravada em meio digital.
Ilustração: Um microfone com números “010101” escritos abaixo.
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13
Título: Voz, locução gravada
Texto: Voz humana gravada analogicamente em fitas magnéticas (K-7 ou mini).
Ilustração: Um microfone e uma fita cassete abaixo.

14
Título: Voz, locução sintetizada
Texto: Simulação da voz humana produzida por software.
Ilustração: Os números “010101” e, abaixo, um alto falante emitindo ondas sonoras.

Na página 2 e 3 temos os “Recursos Táteis”. São eles:

15
Título: Alarme vibratório
Texto: Alerta, desperta ou transmite uma mensagem codificada, quando próximo o suficiente, para que sua vibração seja percebida.
Ilustração: Nota musical dentro de um círculo com uma faixa transversal cortando ao meio. Dos dois lados há duas linhas verticais em zigue-
zague, simbolizando movimento.

16
Título: Alfabeto manual tátil
Texto: Sistema alfabético que corresponde a configuração das letras do alfabeto da língua de sinais, as vezes com adaptações, sobre a palma da 
pessoa surdocega.
Ilustração: Duas mãos fazem duas letras em LIBRAS. A primeira faz o “a” e a segunda o “b”. Cada letra está escrita abaixo de cada mão.

17
Título: Alfabeto Moon
Texto: 36 caracteres em relevo, representando em desenho estilizado as letras do alfabeto, os vocábulos and e the, os sinais de pontuação e os 
parênteses, aberto e fechado.
Ilustração: Três letras grandes parecidas com letras do alfabeto. A primeira é o “a”, mas sem o traço horizontal. A segunda é o “j”, mas espelhado 
na vertical. E a última é um “c”, mas um pouco mais arqueado do que o normal. Abaixo dessas letras, em tamanho menor, estão as letras “a, b e c”.

18
Título: Escrita na palma da mão
Texto: Consiste em escrever a mensagem, preferencialmente em letras maiúsculas, com o dedo do interlocutor no centro da palma da mão ou 
em outra parte do corpo da pessoa surdo-cega. Outra modalidade é utilizar o dedo da pessoa surdo-cega para escrever a mensagem sobre uma 
superfície plana qualquer ou na palma da mão da própria pessoa.
Ilustração: Um mão com a letra “a” escrita na palma.
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19
Título: Letras em relevo
Texto: Capacidade de recepção da mensagem textual por meio do tato, que atende a pessoas com campo visual restrito e visão central dete-
riorada.
Ilustração: A letra “a” escrito com um sombreamento que simboliza um alto relevo.

20
Título: LIBRAS tátil
Texto: Sistema não alfabético que corresponde a língua de sinais utilizada tradicionalmente pelas pessoas surdas, mas adaptado ao tato. A infor-
mação é compreendida pela pessoa surdo-cega pelo contato de uma ou ambas as mãos, com as mãos do interlocutor.
Ilustração: Uma mão faz menção de tocar alguma superfície com o dedo indicador.

21
Título: Mapas táteis
Texto: Com linhas em relevo, texturas e cores diferenciadas, informam, orientam e localizam objetos e lugares. São utilizados na orientação e 
mobilidade e em situações de ensino.
Ilustração: Uma pessoa em pé toca com as mãos a superfície que se ergue por uma base vinda do chão.

22
Título: Pictogramas em relevo
Texto: Permitem simultaneamente a informação visual e tátil.
Ilustração: Ícone de mulher com sombreamento que simboliza um alto relevo.

23
Título: Réplicas em escala reduzida
Texto: Maquetes, conjuntos de peças ou unidades, utilizadas para transmissão de informações sobre ambientes, detalhes construtivos e peças 
de museus, aquários, zoológicos e outros. A noção de escala pode ser dada pela comparação do objeto com o tamanho do ser humano.
Ilustração: Uma casa e acima, em mesmo tamanho, uma mão que faz menção em tocá-la com o dedo indicador.

24
Título: Sinalização tátil no piso
Texto: Com textura e cor diferenciadas do piso adjacente, orienta o percurso e sinaliza a existência de desníveis, objetos suspensos ou o correto 
posicionamento para o uso de equipamentos.
Ilustração: Pessoa andando com bastão, como se fosse cego, toca uma superfície no chão com este bastão.
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25
Título: Tadoma
Texto: Consiste na percepção da língua oral emitida, mediante o uso de uma ou das duas mãos da pessoa surdo-cega como a seguir: geral-
mente o dedo polegar é colocado suavemente sobre os lábios e os outros dedos são mantidos sobre a bochecha, a mandíbula e a garganta do 
interlocutor.
Ilustração: Rosto de pessoa que é tocado por mão na zona das bochecha.

26
Título: Teletouch
Texto: Máquina de escrever que, na parte posterior do teclado, dispõe de um dispositivo onde surge a cela braille correspondente a letra digitada.
Ilustração: Duas colunas compostas por três linhas de pontos com a palavra “Braile” escrita abaixo.

27
Título: Textos em braille
Texto: Código composto por seis pontos em relevo, com 63 combinações possíveis que representam letras do alfabeto, sinais de pontuação e 
outros. Permite a edição de textos legíveis pelo tato e a aquisição da correta ortografia.
Ilustração: Duas colunas compostas por três linhas de pontos com a palavra “Braile” escrita abaixo.

28
Título: Texturas diferenciadas
Texto: Permitem a recepção de mensagens (texto, imagens, gráficos, tabelas, pictogramas, etc.) pelo tato.
Ilustração: Mão de tracejada, mas sem preenchimento, toca superfície com relevo.

29
Título: Thermoforme
Texto: Sistema de reprodução de documentos em relevo, páginas de escrita em braille, gráficos, desenhos, esquemas etc. Requer a utilização de 
papel plastificado especial.
Ilustração: Mão com preenchimento toca superfície com relevo.

Na página 3 e 4 temos os “Recursos Visuais”. São eles:

30
Título: Alfabeto dactilológico
Texto: Permite soletrar palavras, nomes e siglas, pela configuração das letras do alfabeto da lingua de sinais.
Ilustração: Duas mãos fazem duas letras em LIBRAS. A primeira faz o “a” e a segunda o “b”. Cada letra está escrita abaixo de cada mão.
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31
Título: CAS - Central de Atendimento ao Surdo
Texto: Sistema instalado em empresas públicas ou privadas, ou concessionárias de serviços públicos. Permite que, por meio do computador, 
sejam tiradas dúvidas e solucionados problemas de pessoas surdas usuárias de TS. Os atendentes necessitam de treinamento operacional, ético 
e cultural, para a eficaz comunicação com a comunidade surda.
Ilustração: Tela de computador com a palavra “CAS” escrita.

32
Título: Contraste cromático
Texto: Permite sinalizar obstáculos, guias e outros elementos do ambiente construído, além da boa visualização de gráficos, imagens, caracteres 
etc.
Ilustração: Círculo dividido ao meio, onde metade é vazada e a outra metade é preenchida.

33
Título: Correio eletrônico - e-mail
Texto: Permite transmitir mensagens, em textos e imagens, via Internet.
Ilustração: Símbolo de arroba. Que é um “a” com um círculo ao redor.

34
Título: FAX - facsimile
Texto: Permite transmitir, via linha telefônica, mensagens impressas em preto e branco (textos, desenhos, tabelas, gráficos etc.).
Ilustração: Imagens de uma aparelho que, na parte de baixo, tem o desenho de um telefone, e, acima, uma folha com escritos na vertical.

35
Título: Imagens
Texto: Permite transmitir mensagens de forma visual.
Ilustração: Quadrado com um desenho dentro representando montanhas e um sol.

36
Título: IP – Internet
Texto: Permite, entre outras funções, o diálogo e a realização de reuniões com surdos, com cegos e entre eles, em tempo real (via chat) ou não, 
desde que processável por sistema de leitura de tela.
Ilustração: Tela de computador com um balão de conversa desenhado nela.
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37
Título: Legendas em texto
Texto: Permite decodificar mensagens orais ou visuais.
Ilustração: Um balão de conversa com as letras “A, B e C” e, abaixo, as mesmas letras escritas fora deste balão.

38
Título: Leitura orofacial
Texto: Capacidade de decodificação dos movimentos dos lábios e das expressões da face de um falante, utilizada pelo segmento de surdos 
oralizados.
Ilustração: Lábios.

39
Título: LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Texto: São sinais realizados com diferentes configurações das mãos que permitem a interpretação de mensagens orais ou escritas, para a com-
preensão por determinado segmento de brasileiros surdos. São utilizados por surdos sinalizadores.
Ilustração: Uma mão com o dedo indicador na posição vertical e o dedão na posição horizontal, simbolizando a letra “l”.

40
Título: LIBRAS em campo reduzido
Texto: Permite a recepção da mensagem em língua gestual por pessoas que tenham o campo visual restrito, havendo necessidade de alterar o 
ponto de localização, reduzir o tamanho do movimento, aumentar a duração e fazer a configuração de cada sinal de forma mais clara e concisa.
Ilustração: Uma mão com o dedo indicador na posição vertical e o dedão na posição horizontal, simbolizando a letra “l” dentro de um círculo 
que está dentro de um quadrado.

41
Título: LIBRAS escrita
Texto: Representação gráfica dos sinais por símbolos que correspondam a configuração das mãos, dos movimentos e das expressões faciais, 
utilizados na língua de sinais. Permite o registro da língua de sinais sem passar pela tradução falada.
Ilustração: Quadrado, que possui uma linha saindo da sua lateral esquerda em sentido vertical para cima e uma segunda linha saindo de seu 
centro em sentido lateral para a esquerda.

42
Título: Mapas
Texto: representação em uma superfície plana e em escala menor de acidentes geográficos, áreas urbanas ou rurais, continentes, países etc.
Ilustração: Degraus desenhados na horizontal e, acima, uma flecha vertical apontando para baixo.
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43
Título: Material Gráfico
Texto: Impressos em geral, destinados a informação e divulgação.
Ilustração: Três retângulos verticais sobrepostos e, no primeiro, a letra “A” escrita.

44
Título: Painéis eletrônicos com informações textuais
Texto: Permite a transmissão de mensagens escritas, pré-gravadas ou em tempo real.
Ilustração: Em um quadro composto por outros quadrados menores que si, a letra está escrita no meio, através do preenchimento de alguns 
quadrados, simbolizando a escrita eletrônica.

45
Título: Pictogramas
Texto: Símbolo gráfico convencionado para transmitir determinada informação.
Ilustração: Ícone de proibido fumar, que é composto por um cigarro e fumaça saindo de sua ponta, dentro de um círculo com uma faixa trans-
versal atravessada.

46
Título: Pictogramas com texto
Texto: Símbolo gráfico complementado por informação em texto.
Ilustração: Ícone de proibido fumar, que é composto por um cigarro e fumaça saindo de sua ponta, dentro de um círculo com uma faixa trans-
versal atravessada. Abaixo deste ícone está escrito “PROIBIDO FUMAR”.

47
Título: Pisos cromodiferenciados
Texto: Caracterizados pela utilização de cor contrastante em relação as áreas adjacentes, permitindo identificar e orientar trajetos.
Ilustração: Uma porta. Em frente à ela, no piso, uma faixa desenhada em direção à porta.

48
Título: Sinalização luminosa de alerta e alarme
Texto: Permite identificar visualmente, pela cor e pelos espaços de intermitência (flashes) convencionados, a existência de eventos sistemáticos 
ou de emergência.
Ilustração: Uma lâmpada dentro de uma armação vertical e, do lado de fora em cada lado apontando em diferentes direções, três linhas sim-
bolizando ruído.
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49
Título: Sistema de ampliação de tela
Texto: Provido por software especifico, ou lupa eletrônica, ou display digital, permite a utilização da visão residual na recepção de mensagens.
Ilustração: Tela de computador com um lupa em frente. Na superfície dessa lupa está a letra “a”.

50
Título: Textos escritos
Texto: Quando redigidos em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, permitem a fácil compreensão por vasta gama da população 
vidente com algum domínio da língua portuguesa escrita.
Ilustração: As letras “A, B e C” com três linhas horizontais abaixo.

51
Título: Tipologia (fonte) ampliada
Texto: Caracteres em fonte ampliada (26 pontos, por exemplo) que permitem a utilização de visão residual para leitura de textos.
Ilustração: Uma letra “A” grande e no ao lado esquerda superior outra letra “A”

52
Título: Transcrição de falas em tempo real
Texto: Por estenotipia, reconhecimento de voz ou outro sistema, permite o registro escrito de aulas, audiências, reuniões, diálogos etc.
Ilustração: O rosto de uma pessoa. E ao seu lado direito, acima, um balão de pensamento com as letras “A, B e C”.

53
Título: TS – Telefone para surdo
Texto: Telefone com mensagem de texto para linha telefônica fixa convencional. Com teclado, visor e monofone, permite a comunicação entre 
usuários surdos e entre surdo e ouvinte e vice- versa.
Ilustração: Um quadrado onde estão desenhados um aparelho de telefone e, abaixo, um teclado.

54
Título: TPS – Telefone público para surdos
Texto: Telefone público com mensagem de texto. Com teclado, visor e monofone, permite a comunicação com e entre usuários de TS.
Ilustração: Um quadrado onde estão desenhados um aparelho de telefone e, abaixo, um teclado.

55
Título: SISO – Sistema de intermediação surdo-ouvinte
Texto: Serviço provido pelas empresas concessionárias, ou operadoras do serviço de telefonia. Viabiliza a transmissão de uma mensagem falada 
para telefone de texto, ou videophone, e a transmissão de uma mensagem de texto ou gesticulada para telefone de voz.
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Ilustração: Num quadro de fundo azul, um desenho em branco simboliza um telefone com um teclado abaixo de si, acima dele, ao centro, uma 
operadora telefonista em frente a um computador com um fone do ouvidos e abaixo do segundo desenho, à direita, um telefone emitindo ondas 
sonoras. Três setas interligam estes três desenhos.

56
Título: Videophone
Texto: Permite a conversação entre usuários da língua de sinais, bem como a comunicação entre um usuário de telefone de voz e usuário de 
LIBRAS, intermediada por um intérprete de LIBRAS da central de chamadas, utilizando a internet.
Ilustração: Uma tela de computador com um aparelho de telefone acima.

57
Título: Webcam
Texto: Permite a comunicação pessoal via lnternet, em tempo real, entre usuários da leitura orofacial, de LIBRAS e outros.
Ilustração: Um quadrado com um retângulo dentro. Ao lado direito deste retângulo está um triângulo com uma das pontas apontadas para o 
lado direito deste retângulo. Esse conjunto de formas simboliza uma câmera de vídeo.
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