
ladrilho hidráulico

 25x25cm, sinalização de

alerta cor cinza

ladrilho hidráulico

 25x25cm, sinalização de

alerta cor cinza

cimentar a rota acessível

ligando a rota acessível sob

a passarela coberta e a

rampa lateral do auditório

cimentar a rota acessível

ligando a rota acessível sob

a passarela coberta e a

rampa lateral do auditório

rampa

sobe

- 0.33

a demolir

DET.09 - PLANTA - RAMPA - CONSTRUIR E DEMOLIR

                                                                     Escala: 1:30

a manter

LEGENDA

a construir

DET.09 - PLANTA - RAMPA - PROJETO MODIFICADO

                                                                   Escala: 1:30

321

821

863301

35
40

será necessário aumentar o

comprimento da rampa

adequar o corrimão

existente para que fique

com empunhadura e altura

corretas

corrimão

(h=70,91/e=8/Ø=3,8)

adequar a sinalização tátil

de alerta no início e fim da

rampa

Guarda corpo h = 1,13 / vãos

máximos entre os perfis estão

de acordo com a norma

falta instalar corrimão

deste lado da rampa

Executar cobertura e

fechamento lateral

rampa sobe

i=8,28%

rampa sobe

i=8,28%

corrimão

(h=70,91/e=8/Ø=3,8)

placa de sinalização tátil em braile a

ser instalada nos dois corrimãos,

constando a indicação do pavimento

e conforme a NBR 9050

A rampa está com

inclinação acima do

permitido pela NBR 9050.

+0.49

DET.09 - PLANTA - RAMPA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO

                                                                                    Escala: 1:30

barra antipânico

H= 1,06, C= 91,5

E=6,5, Ø= 2

barra antipânico

H= 1,05, C= 90,5

E=6,5, Ø= 2

barra antipânico

conforme as normas

barra antipânico

conforme as normas

-0.33

+0.08

+
0

.
4

9

31049515049530

1
6
5

30

30

1495

rampa sobe

i=8,28%

rampa sobe

i=8,28%

corrimão em metal com pintura

prata, h=70 e 92 cm /

empunhadura=5 cm /Ø=3,8 cm)

placa de sinalização tátil em braile a

ser instalada nos dois corrimãos,

constando a indicação do pavimento

e conforme a NBR 9050

remover guarda corpo exixtente

 ESTRUTURA LATERAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO

E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8mm NAS LATERAIS

APLICAR PELÍCULA 3M BLOQUEIO SOLAR SÉRIE Affinity  15.

 ESTRUTURA LATERAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO

E FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8mm NAS LATERAIS

APLICAR PELÍCULA 3M BLOQUEIO SOLAR SÉRIE Affinity  15.

i=9,5%

não há corrimão

94

9
4

piso não é antiderrapante

1

2

3

4

e= 15

e= 15

e= 16

30

e= 16

não há corrimão

não há sinalização tátil de alerta

DET.08 - PLANTA - ESCADA - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/30

não há sinalização tátil de alerta

a demolir

DET.08 - PLANTA - ESCADA - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1/30

a manter

LEGENDA

a construir

3

4

piso levemente

inclinado - i= 3%

1 2

00

+64

+62

placas vinílicas de

sinalização de alerta,

25x25, cor amarela

corrimão em metal com pintura cor prata,

h=70cm e 92cm, empunhadura= 5cm,

Ø=3,8cm, resistência a carga de 900N

Sinalização visual fotoluminescente,

nas bases e espelhos dos degraus.

Dimensões de cada faixa de

sinalização= 3x10cm.

Deverão ser parafusadas no

carpete.

Todos os espelhos

deverão ter h= 16cm

9431

9
4

3
0

não há sinalização visual nos degraus

há variação nas alturas dos espelhos dos degraus

00

+62

3
0

30

placa de sinalização tátil em

braile a ser instalada nos dois

corrimãos (superior e inferior),

constando a indicação do

pavimento e conforme a NBR

9050

os espelhos dos degraus

deverão ser inclinados,

avançando 1,5cm em

relação ao degrau anterior

DET.08 - PLANTA - ESCADA - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/30

barra antipânico

conforme as normas

barra antipânico

conforme as normas

projeção cobertura

projeção cobertura

1140

310 15

31049515049530

1
6
5

30

30

1495

1140 310 15

corrimão em metal com pintura

prata, h=70 e 92 cm /

empunhadura=5 cm /Ø=3,8 cm)

-0.33

+0.08

+
0

.
4

9

piso intertravado (deverá ser

substituído por piso

cimentado)

cimentar a rota acessível

ligando a rota acessível sob

a passarela coberta e a

rampa lateral do auditório

5
6

25

2
5

1

Nota: A escada existente é em carpete vermelho.

Nota: A escada existente é em carpete vermelho. Tal acabamento será mantido.

3

4

piso levemente

inclinado - i= 3%

1 2

00

+64

+62

placas vinílicas de

sinalização de alerta,

25x25, cor amarela

corrimão em metal com pintura cor prata,

h=70cm e 92cm, empunhadura= 5cm,

Ø=3,8cm, resistência a carga de 900N

Sinalização visual fotoluminescente,

nas bases e espelhos dos degraus.

Dimensões de cada faixa de

sinalização= 3x10cm.

Deverão ser parafusadas no

carpete.

9431

9
4

3
0

3
0

30

os espelhos dos degraus

deverão ser inclinados,

avançando 1,5cm em

relação ao degrau anterior

5
6

25

2
5

1

5

3
.
8

5
3
.
8

5
3
.
8

5

3
.
8

Todos os espelhos

deverão ter h= 16cm

placa de sinalização tátil em

braile a ser instalada nos dois

corrimãos (superior e inferior),

constando a indicação do

pavimento e conforme a NBR

9050

placa de sinalização tátil em braile a

ser instalada nos dois corrimãos,

constando a indicação do pavimento

e conforme a NBR 9050

placa de sinalização tátil em braile a

ser instalada nos dois corrimãos,

constando a indicação do pavimento

e conforme a NBR 9050

ladrilho hidráulico

 25x25cm, sinalização de

alerta cor cinza

ladrilho hidráulico

 25x25cm, sinalização de

alerta cor cinza
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