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1. INTRODUÇÃO 

 

É direito de todo cidadão a autonomia e a segurança para adentrar e utilizar os 

espaços públicos. O livre acesso dos indivíduos a esses espaços deve ser 

possibilitado pela conscientização da necessidade de mudança na forma de 

projetar as construções, de modo a torná-las acessíveis especialmente a 

pessoas com capacidade de locomoção reduzida.  

Entretanto, sabe-se que, ainda que haja algumas discussões em curso e que 

exigências legais tenham sido criadas ao longo dos anos, o Brasil pouco 

avançou nessa questão. 

Em se tratando de espaços escolares, o tema é ainda mais importante. Um 

meio físico acessível é fundamental para a construção de uma identidade 

cidadã em todos os alunos. Ambientes inacessíveis são fatores preponderantes 

na dificuldade de inclusão na escola e determina a cada ano um grande 

contingente de excluídos também do mercado de trabalho.  

Este relatório tem como objetivo identificar as pendências e o que já foi feito no 

que tange à acessibilidade nas dependências no Campus de Alegre da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

 

 

 

  



2. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada foi basicamente descritiva, a partir de um checklist 

de observação desenvolvido pela Subprefeitura do Campus de Alegre, 

baseado em critérios da ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, equipamentos e espaços urbanos. 

 

Sendo assim, o procedimento para a coleta de dados foi realizado através do 

roteiro de observação – o checklist de acessibilidade – que solicitava medidas 

e fotografias dos locais observados, permitindo a comparação com os padrões 

de acessibilidade propostos na norma supracitada A coleta de dados foi 

realizada por uma equipe da Subprefeitura Universitária do Campus Alegre 

(Sub PU) entre os dias 14 e 21 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. EXPOSIÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

3.1 Prédio do curso de Geologia 

 

Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                   Fachada do prédio do curso de Geologia  

 

 Todas as portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m 

e altura mínima de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem a todos os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Possui rampa de acesso a todos os pavimentos, com inclinação de 12%, 

sem corrimão. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de cadeirantes. Apenas 

bebedouros de pressão com altura de 1,10m foram identificados. 

 



 

                                                                                  Box sanitário - Geologia  

 

                                                                            Rampa - Geologia  



3.2 Biblioteca  

 

 Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                                                                                     Fachada da biblioteca 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação possui rampa para acesso a todos os pavimentos com 

atendendo aos requisitos de norma quanto a inclinação e presença de 

corrimão. Entretanto, o piso da rampa é constituído de tela, o que o 

deixa muito irregular e causa trepidação e instabilidade em dispositivos 

com roda que possam trafegar por ele. 

 Todas as portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m 

e altura mínima de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 



 

                                                                                                                                                                     Rampa da biblioteca  

 

 

                                                                                                                                                                       Sanitário - biblioteca  



3.3 Prédio Central 

 

 Número de pavimentos: 3 

 

                                                                                                                              Fachada do Prédio Central 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação não  possui rampa nem elevador para acesso aos 

pavimentos. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m e 

altura mínima de 2,10m. 

 A edificação não dispõe da quantidade peças sanitárias adaptadas ao 

uso de pessoa com deficiência. 

 Não foram identificados bebedouros que atendem à referida norma 

neste prédio. 



 

                                                                                                           Prédio Central - sanitários  

 

 

                                                                                                                   Prédio Central - acesso 



3.4 Prédio Laboratorial ''novo'' 

 

 Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                                                     Fachada do ''Prédio Novo'' 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação dispõe de rampa para acesso aos pavimentos. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m e 

altura mínima de 2,10m. 

 A edificação dispõe da quantidade peças sanitárias adaptadas ao uso de 

pessoa com deficiência. 



 

Rampa - Prédio laboratorial  

 

 

Sanitário - Prédio laboratorial 



3.5 Prédios Departamentais  

 

  Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                               Fachada - Prédio departamental 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação possui rampa para acesso aos pavimentos, porém esta 

está sem corrimão. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m e 

altura mínima de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não foram identificados bebedouros que atendem à referida norma 

neste prédio. 

 



 

Sanitário - Prédio departamental  

 

 

Rampa - Prédio departamental   



3.6 Castelinho 

 

  Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                                                                Fachada do Castelinho 

 As portas e vãos de passagem não possuem largura mínima de 0,80m. 

A altura das portas é superior a 2,10m. 

 O edifício não conta com a quantidade mínima requerida por norma de 

peças sanitárias adaptadas ao uso de pessoa com deficiência.. 

 Não foram identificados bebedouros que atendem à referida norma 

neste prédio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Prédio Laboratorial ''REUNI'' 

 

Número de pavimentos: 3 

 

                                                                                                                                                                             Fachada - Reuni 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação conta com elevador, porém o equipamento necessita de 

manutenção corretiva. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m e 

altura mínima de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Há bebedouros que atendem à referida norma neste prédio. 

 



 

                                                                                                        Bebedouro e acesso ao sanitário - Laboratorial REUNI  

 

 

Sanitário Acessível - Laboratorial REUNI   



3.8 Nudemafi 

 

Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                        Fachada do Nudemafi 

 Todos os acessos à edificação contam com rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação não conta com elevador nem rampa. 

 As portas e vãos de passagem não possuem largura mínima de 0,80m. 

A altura das portas é de no mínimo 2,10m. 

 Não possui a quantidade sanitários adaptadas ao uso de pessoa com 

deficiência. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 

 

 

 

 

 



 

Acesso aos sanitários - Nudemafi 

 

 

Sanitário - Nudemafi 



3.9 Chichiu 

 

 Número de pavimentos: 2 

 

                                                                                               Fachada do Chiuchiu 

 Todos os acessos à edificação têm rebaixamento de meio-fio. 

 A edificação não conta com elevador nem rampa para acesso ao 

segundo pavimento. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 

 

 



3.10 Clínica (Hospital Veterinário) 

 

Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                         Clínica do Hospital Veterinário 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

  



3.11 Prédio ''Carne e Leite'' (área do HOVET) 

 

  Número de pavimentos: 1  

 

Fachada do ''Carne e Leite'' 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m. 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 



 

                                                                                                                                                       Sanitários - ''carne e leite'' 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Sanitários - ''carne e leite'' (2) 



3.12 Biotério (área do HOVET) 

 

Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                                                  Biotério 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m.  

 Não há rampas de acesso e o piso é irregular 

 Possui a quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                  Acesso aos sanitários - ''carne e leite'' 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Sanitários - ''carne e leite''  



3.13 Clínica de animais de grande porte (área do HOVET) 

 

Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                                Clínica de grandes 

 Não possui a quantidade mínima requerida por norma de peças 

sanitárias adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 O acesso a esta edificação é muito complicado para pessoas que 

dependem de cadeira de rodas para se locomover, haja vista a pouca 

disponibilidade de rampas e o piso bastante irregular. 

 

 

 



3.14 Hospital Veterinário 

 

 Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                             Hospital Veterinário 

 Não possui sanitários adaptados ao uso de pessoa com deficiência. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 O piso irregular dificulta o acesso a cadeirantes que, por ventura, podem 

precisar entrar na edificação. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.15 Prédio do Curso de Eng. da Madeira (área do NEDTEC) 

 

 Número de pavimentos: 2 

 

Prédio do curso de Engenharia Industria Madeireira 

 O prédio não dispõe de rampa para uso de pessoas com necessidades 

especiais. Há um elevador de carga que  

 Dispõe da quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 

 

 

 

  



3.16 Prédio Novo (área do NEDTEC) 

 

 Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                             Prédio novo - NEDTEC 

 Dispõe da quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m.  

 

 

 

 

 



3.17 Biblioteca do NEDTEC 

 

 Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                             Hospital Veterinário 

 Não dispõe da quantidade mínima requerida por norma de peças 

sanitárias adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Algumas portas não possuem a largura mínima de 0,80m. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 A altura das portas é de 2,10m.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Acesso aos sanitários - Biblioteca NEDTEC 

 

 

 

                                                                                                                                                       Sanitários - Biblioteca NEDTEC  

 



3.18 Herbário (área do NEDTEC) 

 

 Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                             Rampa do Herbário 

 Dispõe da quantidade mínima requerida por norma de peças sanitárias 

adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Os boxes sanitários destinados a pessoas com necessidades especiais 

atendem aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 9050. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m.  

 As rampas de acesso não possuem corrimão 

 

 

  



3.19 Prédio antigo (área do NEDTEC) 

 

 Número de pavimentos: 1 

 

                                                                                                                                                             Prédio antigo - NEDTEC 

 Não dispõe da quantidade mínima requerida por norma de peças 

sanitárias adaptadas ao uso de pessoa com deficiência. 

 Não há bebedouros adaptados ao uso de pessoas com necessidades 

especiais nessa edificação. 

 As portas e vãos de passagem possuem largura mínima de 0,80m. A 

altura das portas é de 2,10m.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


