
ESC: 1/50

DET.01 - PLANTA  - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

RAMPA I = 6,6 %

Falta sinalização tátil de alerta

00+0,90

Falta sinalização tátil de alerta

Falta patamar de 1,20m de

largura no início da rampa

Faltam corrimãos e

guarda-corpos

Não há piso com superfície que evite

trepidação, a pavimentação existente

é em blocos de concreto intertravado

ESC: 1/50

DET.01 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

00

+0,90

Rampa I= 8,18%

Rampa I= 8,18%

Patamar

+ 0,45

Rampa I= 8,18%

Rampa I= 8,18%

Executar piso da rampa

em cimento rústico

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Placa de sinalização em braile a

ser instalada nos dois corrimãos

Placa de sinalização em braile a

ser instalada nos dois corrimãos

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

ESC: 1/50

DET.01 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

00

+0,90

Rampa I= 8,18%

Rampa I= 8,18%

Patamar

+ 0,45

Rampa I= 8,18%

Rampa I= 8,18%

Executar piso da rampa

em cimento rústico

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Placa de sinalização em braile a

ser instalada nos dois corrimãos

Placa de sinalização em braile a

ser instalada nos dois corrimãos

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Executar pavimentação em cimento

rústico em toda a rota acessível,

faixa de 1,20m de largura.

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

ESC: 1/50

DET.02 - PLANTA  - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Faltam corrimãos

e guarda-corpos

Adequar as medidas da base e

espelhos dos degraus de acordo

com a fórmula de Blondel

Falta sinalização tátil de alerta

no início e no fim da escada

E=18cm

E=16cm

E=16cm

E=15cm

E=16cm

1

2

3

4

5

00

+0,835

+0,815

Trecho de piso em

bloco de concreto

intertravado

Falta soleira inclinada ou

com borda chamfrada

ESC: 1/50

DET.02 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

1

2

3

4

5

00

+0,835

+0,825

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Alterar as dimensões dos degraus

para que fiquem com 30 cm de

base, 16,5 cm de Espelho e Quina

do degrau avançando 1,5 cm em

relação ao degrau anterior.

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Executar chanfro na soleira, para

que fique com inclinação de 1:2,

conforme NBR 9050/2015.

A
A

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Sinalização visual em pintura

fotoluminescente, nas bases e nos

espelhos dos degraus, com 3 cm de

largura por 10 cm de comprimento

Instalar placa de sinalização em

braile em todos os corrimãos, no

início e no fim da escada

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

ESC: 1/50

DET.02 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

1

2

3

4

5

00

+0,835

+0,825

Alterar as dimensões dos degraus

para que fiquem com 30 cm de

base, 16,5 cm de Espelho e Quina

do degrau avançando 1,5 cm em

relação ao degrau anterior.

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Executar chanfro na soleira, para

que fique com inclinação de 1:2,

conforme NBR 9050/2015.

A
A

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Sinalização visual em pintura

fotoluminescente, nas bases e nos

espelhos dos degraus, com 3 cm de

largura por 10 cm de comprimento

Instlara placa de sinalização em

braile a ser instalada em todos os

corrimãos, no início e no fim da

escada

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

 Ø3,8cm

 Ø3,8cm

 Ø2,5cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

 Ø3,8cm

NOTA:

1 - Alturas corrimãos medidas a partir do meio

dos degraus até face superior dos corrimãos.

2 - Altura do guarda-corpo a partir das quinas

dos degraus até a face superior do perfil mais

alto do guarda-corpo.

ESC: 1/50

DET.02 - CORTE AA - ADEQUAÇÃO

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

 Ø3,8cm

 Ø3,8cm

 Ø2,5cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

 Ø3,8cm

NOTA:

1 - Alturas corrimãos medidas a partir do meio

dos degraus até face superior dos corrimãos.

2 - Altura do guarda-corpo a partir das quinas

dos degraus até a face superior do perfil mais

alto do guarda-corpo.

ESC: 1/50

DET.02 - CORTE AA - ADEQUAÇÃO

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Faltam corrimãos

e guarda-corpos

Adequar as medidas da base e

espelhos dos degraus de acordo

com a fórmula de Blondel

Falta sinalização tátil de alerta

no início e no fim da escada

Trecho de piso em

bloco de concreto

intertravado

E=19cm

E=19cm

1

2

3

4

5

00

+0,92

+0,92

E=18cm

E=18cm

E=18cm

ESC: 1/50

DET.03 - PLANTA  - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

 Ø3,8cm

 Ø3,8cm

 Ø2,5cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

 Ø3,8cm

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

NOTA:

1 - Alturas corrimãos medidas a partir do meio

dos degraus até face superior dos corrimãos.

2 - Altura do guarda-corpo a partir das quinas

dos degraus até a face superior do perfil mais

alto do guarda-corpo.

ESC: 1/50

DET.03 - CORTE AA - ADEQUAÇÃO

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

 Ø3,8cm

 Ø3,8cm

 Ø2,5cm

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

 Ø3,8cm

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

NOTA:

1 - Alturas corrimãos medidas a partir do meio

dos degraus até face superior dos corrimãos.

2 - Altura do guarda-corpo a partir das quinas

dos degraus até a face superior do perfil mais

alto do guarda-corpo.

ESC: 1/50

DET.03 - CORTE AA - ADEQUAÇÃO

1

2

3

4

5

00

+0,92

+0,90

ESC: 1/50

DET.03 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Alterar as dimensões dos degraus

para que fiquem com 28 cm de

base, 18 cm de Espelho e Quina

do degrau avançando 1,5 cm em

relação ao degrau anterior.

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Sinalização visual em pintura

fotoluminescente, nas bases e nos

espelhos dos degraus, com 3 cm de

largura por 10 cm de comprimento

Placa de sinalização em braile a

ser instalada em todos os

corrimãos, no início e no fim da

escada

A
A

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Executar chanfro na soleira, para

que fique com inclinação de 1:2,

conforme NBR 9050/2015, ver

Figura 1.

1

2

3

4

5

00

+0,92

+0,90

ESC: 1/50

DET.03 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Alterar as dimensões dos degraus

para que fiquem com 28 cm de

base, 18 cm de Espelho e Quina

do degrau avançando 1,5 cm em

relação ao degrau anterior.

Guia de balizamento com altura de

5cm e acabamento em pintura na

cor branca, Coral ou equivalente

Executar chanfro na soleira, para

que fique com inclinação de 1:2,

conforme NBR 9050/2015, ver

Figura 1.

Guarda-corpo em aço galvanizado

com pintura em esmalte sintético

na cor prata Coral ou equivalente.

altura = 1,10 m e vãos máximos

entre as peças componentes do

guarda-corpo = 10 cm / resistência

do guarda-corpo = 730N/m - NBR

9077.

Corrimãos em duas alturas em

aço galvanizado com pintura em

esmalte sintético na cor prata

Coral ou equivalente.

Resistência = 900N

Empunhadura = 5cm

Diâmetro = 3,8 cm

Alturas de instalação = 70 e 92 cm

Sinalização visual em pintura

fotoluminescente, nas bases e nos

espelhos dos degraus, com 3 cm de

largura por 10 cm de comprimento

Instalar placa de sinalização em

braile em todos os corrimãos, no

início e no fim da escada

A
A

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil em ladrilho

hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm
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