Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa I
Especificações Kits Adapatação
Especificação técnica mínima dos kits para adaptação das unidades habitacionais em acordo com o item 2.9 do Anexo
IV da Portaria N° 465, de 03 de outubro de 2011
DEFICIÊNCIA FÍSICA
Puxador horizontal na porta
Na face interna da porta do banheiro deverá ser instalado puxador horizontal associado à maçaneta.
do banheiro
Altura de instalação da
bacia sanitária

A borda superior da bacia sanitária deverá estar a uma altura entre 43 cm e 45 cm medidas do piso acabado. Quando a bacia tiver altura inferior à
estipulada, deverá ser ajustada com a elevação de sua base com instalação do sóculo.

Barras de apoio junto à
bacia sanitária
Barras de apoio no boxe do
chuveiro
Banco articulado para
banho

Opção de instalação - bacia com caixa acoplada: a) 1 barra articulada e 1 barra fixa, ambas de apoio lateral, fixadas na parede de fundo , ou b) 1
barra articulada de apoio lateral, fixada na parede de fundo e 1 barra fixa, em "L", na parede lateral da bacia.
Opção de instalação: a) 3 barras fixas, sendo 2 barras verticais e 1 barra horizontal, ou b) 2 barras fixas, sendo 1 barra vertical e 1 barra em "L".
Os boxes devem ser providos de banco articulado para banho, instalado em parede perpendicular à do registro.

Torneiras com acionamento
As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca.
por alavanca
Fita refletiva para
No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da
sinalização de degraus ou
escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
escadas
NANISMO *
Fita refletiva para
No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da
sinalização de degraus ou
escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
escadas
Rebaixamento de lavatório e
Os lavatórios e pias de cozinha devem ser instalados de forma que sua borda superior fique a uma altura de 70 cm do piso acabado.
pias
Rebaixamento do chuveiro O chuveiro deverá estar a uma altura de 1,70 m do piso acabado.
Rebaixamento da torneira
do chuveiro
Rebaixamento dos metais
de banheiro
Rebaixamento do quadro de
luz
Rebaixamento dos
acionadores elétricos

A torneira do chuveiro deverá estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Os metais do banheiro deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabdo.
O quadro de distribuição deverá estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
Interruptores, campainha e interfone (quando instalado na parede), deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.

Torneira longa com
As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca e deverão estar a uma altura de 80 cm do piso acabado.
acionamento por alavanca
Observações

* Em razão da especificidade dos componentes do kit, as alterações devem ser consultadas com antecedência a família selecionada e
poderão ou não ser realizadas de acordo com manifestação da vontade deste.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Campainha com sinalização
luminosa estro-boscópica e Deve ser previsto um circuito de iluminação composto por luzes estroboscópicas instaladas junto à iluminação do ambiente (sala/cozinha, quartos, e
vibração em todos os
banheiro) de forma que quando acionada a campainha ou o interfone, estas luzes funcionem como indicação de que alguém aguarda ser atendido.
cômodos
Interfone com vídeo
DEFICIÊNCIA VISUAL
Fita refletiva para
No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da
sinalização de degraus ou
escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
escadas
Contraste de cor entre piso,
Aplicar cores distintas em paredes, pisos e portas, permitindo uma diferenciação entre os planos e superfícies.
parede e porta
Deverá ser feita uma faixa de pintura, em cor distinta ao seu entorno, ao redor de tomadas, interruptores, campainha, interfone, quadro de luz, de
Acionadores elétricos com
forma a permitir a sua diferenciação.
sinalização em relevo e
Em todas as tomadas, interruptores e disjuntores deverão ser colados adesivos em braile indicando a voltagem no caso de tomadas, e no caso de
instalação padrão
interruptores e disjuntores, indicando o sentido em que este se encontra, seja ligado ou desligado convencionando a posição em todos os cômodos.
Fixador de portas

Em todas as portas devem ser instalados fixadores de forma que seja possível mantê-las abertas.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Torneiras com acionamento
As torneiras do banheiro, cozinha e tanque deverão ter acionamento por alavanca.
por alavanca
Fita refletiva para
No caso da unidade unifamiliar ser casa sobreposta, village ou sobrado, prever a instalação de fita antiderrapante reflexiva na borda dos degraus da
sinalização de degraus ou
escada garantindo sua visualização e facilitando sua utilização.
escadas
Contraste de cor entre piso, Aplicar cores distintas em paredes, pisos, portas e dispositivos de comando e acionamento, permitindo uma diferenciação entre os planos e
parede e porta
superfícies.

