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O QUE É AUDIODESCRIÇÃO? 

 

De acordo com a NBR 16.452:2016 da ABNT, a audiodescrição é um “recurso 
de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em 
palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o objetivo de 
proporcionar uma narração descritiva em áudio, para ampliação do 
entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não 
contextualizados, especialmente sem o uso da visão”. 

 

 

AUDIODESCRIÇÃO DO AUDITÓRIO: 

 

Estamos no Espaço Multiuso da UFSM. O espaço consiste em um salão 

retangular de 260 metros quadrados, com um palco ao centro e, 

aproximadamente, 200 cadeiras móveis distribuídas ao redor. 

As paredes têm 17 metros de largura por 15,5 metros de comprimento, com 

altura que varia entre 07 e 10 metros. A metade superior das paredes é 

completada por esquadrias de vidro transparente e liso, que se moldam ao teto. 

Ao centro, o palco, em formato retangular, tem dimensões de 11 por 10 metros, 

com piso de madeira em tábua corrida. 

Do palco até as paredes, o piso é de cerâmica, na cor cinza, com 

aproximadamente três metros de largura em cada lado. Ambos os pisos, do 

palco e de cerâmica, estão no mesmo nível, sem degraus. 



A parede atrás do palco (norte) é de tijolos à vista, com uma pequena parte de 

vidro transparente, de um metro de largura, no canto esquerdo. 

A parede ao lado, em sentido horário (leste), é de vidro transparente e liso, 

salvo um terço no canto esquerdo, onde há duas portas. Uma das portas dá 

acesso aos banheiros e à secretaria, e a outra é a porta de emergência. Ambas 

as portas são de vidro, divididas em duas partes. 

A parede na frente do palco (sul) é toda de vidro, transparente e liso. 

E a quarta parede (oeste), é de tijolos à vista, onde está a porta de entrada do 

salão, no canto esquerdo. A porta é de vidro, em formato corrediço. 

As duas paredes de vidro (leste e sul) são constituídas por portas corrediças, 

com aproximadamente dois metros de largura cada uma, que podem ser 

abertas uma após a outra, deixando estas paredes completamente livres para a 

parte externa do prédio. 

Cerca de 10 centímetros após essas duas paredes de vidro, pelo lado de fora, 

há grades corrediças de madeira, na cor marrom, que podem ser abertas 

completamente. 

Rente a cada uma das paredes, há dois pilares de concreto, que sustentam o 

teto. 

O teto é de concreto, inclinado de um canto até o outro. No canto formado 

pelas paredes norte e leste, a altura é de 10 metros. Já no canto das paredes 

sul e oeste, a altura é de 07 metros. De um canto até o outro, o teto declina em 

uma linha contínua, cujas laterais descem como a metade de uma pirâmide. A 

textura do teto é quadriculada, com 34 lâmpadas de holofotes brancas 

distribuídas pela área. 

As 200 cadeiras são de madeira, na cor marrom, e estão posicionadas ... 

(completar conforme a organização do evento).  

Distribuídos pelo salão, há um piano marrom de cauda, mesas retangulares 

brancas, lixeiras e extintores. 



Obs.: A organização do evento deverá completar a audiodescrição se utilizar 

outros elementos, como mesa de autoridades, púlpito, estrado com bandeiras, 

painel de projeção, etc. 
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