
00

+0,20

Leito carroçável

Calçada

Falta sinalização tátil que

direcione até o ponto de ônibus

Falta executar trecho pavimentado

da calçada ao leito carroçável

ESC: 1/50

DET.04 - PLANTA  - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Parada de ônibusParada de ônibus

+0,20

Calçada

00

Leito carroçável

Local de embarque e desembarque/

placas de sinalização direcional em

ladrilho hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar complemento da

calçada em cimento rústico

ESC: 1/50

DET.04 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Parada de ônibusParada de ônibus

+0,20

Calçada

00

Leito carroçável

Local de embarque e desembarque/

placas de sinalização direcional em

ladrilho hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil direcional em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar complemento da

calçada em cimento rústico

ESC: 1/50

DET.04 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Parada de ônibusParada de ônibus

00

Leito carroçável

ESC: 1/50

DET.05 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

Parada de ônibus Parada de ônibus

Falta executar trecho pavimentado

da calçada ao leito carroçável

Falta sinalização tátil que

direcione até o ponto de ônibus

00

Calçada

Elevar o nível da

calçada já existente

Este trecho não caberá ao IFB regularizar, mas ao GDF.

00

Leito carroçável

+0,15

Calçada

ESC: 1/50

DET.05 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Local de embarque e desembarque/

placas de sinalização direcional em

ladrilho hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar complemento

deste trecho de calçada

em cimento rústico

Executar trecho de calçada

até o rebaixo no acesso à

faixa de pedestres

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Parada de ônibus Parada de ônibus

Elevar o nível do trecho de

calçada já existente para

que fique no mesmo nível

do trecho a ser executado

próximo ao leito carroçável.

Este trecho não caberá ao IFB executar, mas ao GDF.

00

Leito carroçável

+0,15

Calçada

ESC: 1/50

DET.05 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Local de embarque e desembarque/

placas de sinalização direcional em

ladrilho hidráulico na cor amarela -

peças de 25 x 25cm

Sinalização tátil de alerta em

ladrilho hidráulico na cor

amarela - peças de 25 x 25cm

Executar complemento

deste trecho de calçada

em cimento rústico

Executar trecho de calçada

até o rebaixo no acesso à

faixa de pedestres

Sinalização tátil direcional em ladrilho

hidráulico na cor amarela - peças de

25 x 25cm instalar centralizada com a calçada

Parada de ônibus Parada de ônibus

Elevar o nível do trecho de

calçada já existente para

que fique no mesmo nível

do trecho a ser executado

próximo ao leito carroçável.

Este trecho não caberá ao IFB executar, mas ao GDF.

ESC: 1/50

DET.06 - PLANTA - DIAGNÓSTICO

O piso das vagas de PNE é em blocos

intertravados de concreto, não atende ao

estabelecido na NBR 9050

A atual demarcação das vagas, cor da pintura

e locação do simbolo internacional de acesso

estão em desacordo com as normas.

Remover piso em blocos intertavados e

executar piso em cimento rústico na área

das vagas destinadas a cadeirantes e

áreas zebradas ao lado dessas vagas

ESC: 1/50

DET.06 - PLANTA - ADEQUAÇÃO

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

As faixas deverão ser na cor branca,

conforme o manual de sinalização

horizontal do CONTRAN.

Pictograma branco sobre fundo azul -

referência Munsell 10B5/10 ou pantone

2925c (Fonte: NBR 9050)

Placa de sinalização vertical, utilizar uma

placa para cada 2 vagas de PNE, seguir

modelo estabelecido na resolução

304/2008 CONTRAN. (ver orientações

constantes nas pranchas)

ESC: 1/50

DET.06 - PLANTA - PROJETO MODIFICADO

Remover piso em blocos intertavados e

executar piso em cimento rústico na área

das vagas destinadas a cadeirantes e

áreas zebradas ao lado dessas vagas

As faixas deverão ser na cor branca,

conforme o manual de sinalização

horizontal do CONTRAN.

Pictograma branco sobre fundo azul -

referência Munsell 10B5/10 ou pantone

2925c (Fonte: NBR 9050)

Placa de sinalização vertical, utilizar uma

placa para cada 2 vagas de PNE, seguir

modelo estabelecido na resolução

304/2008 CONTRAN. (ver orientações

constantes nas pranchas)
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