
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO ROQUE 
 

 
A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES DO 

CAMPUS SÃO ROQUE 
 
 

Mauro Luís da Silva 

Davi Gonçalves 

 

ISFP, campus São Roque 

2011 

 
 
Introdução 
 

O objetivo do projeto é realizar um levantamento das condições de acessibilidade 

das instalações físicas e estruturais encontradas no Instituto Federal de São Paulo, Campus 

São Roque. Verificamos que apesar de ser uma instalação com poucos anos de uso, o 

projeto original não apresentou cuidados no quesito acessibilidade, muito pelo contrário, o 

projeto deixou de lado importantes questões. 

 

Metodologia 

Na análise visual das instalações foram verificadas: 

- A rampa de acesso situada na entrada do prédio principal não dispõe de corrimões 

laterais, sendo perigosa até para pessoas que não possuem necessidades especiais, pois a 

referida rampa apresenta uma altura considerável em relação ao solo. 

- O auditório principal também não dispõe de rampas de acesso, nem corrimões, 

apresentando também um local de risco, pois há um pequeno e estreito corredor que dá 

acesso ao palco, corredor este situado em uma altura elevada e sem a proteção de corrimão 

lateral. 

- A biblioteca não apresenta piso tátil, sendo  que o piso frio instalado é escorregadio. Alem 

disso o local também apresenta um problema semelhante ao encontrado no auditório, 



porém mais grave, pois há na biblioteca dois níveis de piso, sendo que a rampa que dá 

acesso ao piso inferior além de não possuir barras ou corrimões, também não possui 

sinalização, confundindo-se com o piso, podendo uma pessoa vir a sofrer uma queda. 

- Devido a declividade do terreno foi construída uma pequena escada de apenas dois 

degraus, a fim de ligar os pátios internos do prédio, com uma rampa situada na lateral 

desses degraus. A rampa também não apresenta corrimão. 

- Uma segunda rampa foi construída para acessar a parte baixa do terreno do Instituto, 

sendo uma rampa longa, situada a uma altura elevada do solo e sem nenhum tipo de 

corrimão ou proteção.  

- A grosso modo a instalação de barras de proteção seria algo viável e simples para 

solucionar uma parte dos problemas apresentados. 

- A questão da biblioteca é a nosso ver a que necessita de uma intervenção mais imediata  

devido ao grande numero de alunos que a freqüentam e também devido a ser um dos locais 

que apresentam maior risco. 

 


