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SOBE
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h=17

h=17,5

h=16,5

h=17

h=17

h=17

h=16,5

h=17

h=17

h=16,5

h=17,5

h=16

h=16

h=16

h=16

h=16

h=16,5

h=17

h=17,5

h=17,5

corrimão em aço inox

h=83cm/Ø=5/emp=4,5cm

corrimão em aço inox

h=84cm/Ø=5/emp=4,5cm

20

guarda-corpo

em alvenaria

corrimão em aço inox

h=95cm/Ø=5/emp=4,5cm

guarda-corpo

 h=101cm

corrimão em aço inox

h=84,5cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

corrimão em aço inox

h=91cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

≤p+2e≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤30+2x16,75≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤63,50≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

DET.04 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

SOBE

corrimão em aço inox

h=83cm/Ø=5/emp=4,5cm

corrimão em aço inox

h=84cm/Ø=5/emp=4,5cm

guarda-corpo

em alvenaria

corrimão em aço inox

h=95cm/Ø=5/emp=4,5cm

guarda-corpo

 h=101cm

corrimão em aço inox

h=84,5cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

corrimão em aço inox

h=91cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

≤p+2e≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤30+2x16,75≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤63,50≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

DET.04 - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1/75

Adequar a altura do corrimão existente e

instalar o segundo corrimão em aço inox.

Alturas de instalação: 70 e 92cm (medida

do piso à face superior do corrimão).

Diâmetro dos tubos: 1 1/2 "

Empunhadura: 5cm

1
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4

5

6

7
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10

SOBE

corrimão em aço inox

h=83cm/Ø=5/emp=4,5cm

corrimão em aço inox

h=84cm/Ø=5/emp=4,5cm

guarda-corpo

em alvenaria

corrimão em aço inox

h=95cm/Ø=5/emp=4,5cm

guarda-corpo

 h=101cm

corrimão em aço inox

h=84,5cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

corrimão em aço inox

h=91cm/Ø=3,5/emp=5,5cm

≤p+2e≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤30+2x16,75≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤63,50≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

DET.04 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

Adequar a altura do corrimão existente e

instalar o segundo corrimão em aço inox.

Alturas de instalação: 70 e 92cm (medida

do piso à face superior do corrimão).

Diâmetro dos tubos: 1 1/2 "

Empunhadura: 5cm

Abaixo do

guarda-corpo central, executar guia de

balizamento com acabamento em granitina.

H=5cm (medida da quina do degrau a parte

superior da guia)

Abaixo do

guarda-corpo central, executar guia de

balizamento com acabamento em granitina.

H=5cm (medida da quina do degrau a parte

superior da guia)

No inicío e final do corrimão, instalar placa de

sinalização (de alumínio), em braile a ser instalada no

corrimão inferior e superior, indicando o pavimento.

No inicío e final do corrimão, instalar placa de

sinalização (de alumínio), em braile a ser instalada no

corrimão inferior e superior, indicando o pavimento.

Instalar sinalização visual fotoluminescente 3x10cm

(pintura) e faixas anti-derrapantes cor preta, L=5cm

abrangendo a largura total do lance da escada

DET.05 - VISTA

Escala: 1/75
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DET.05 - PLANTA

Escala: 1/75

≤p+2e≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤63,35≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤29+2x17,175≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)
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DET.06 - PLANTA

Escala: 1/75

DET.06 - VISTA

Escala: 1/75

≤p+2e≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤30+2x16,75≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

≤63,50≤64 (NBR 9077) e 65 (NBR 9050 e NT10)

J2

85x85x151

J2 J4 J4

P4

80x210

90x210

1.9 m²

D.M.L

85x85x151

85x85x149 85x85x149

90x210

21.4 m²

SANIT.

FEM

21.4 m²

SANIT.

MASC

h mictório=62cm

tornar este mictório

acessível

sem porta

h mictório=61,5cm

h mictório=61cm

h=180cm

começa junto ao piso

Por se tratar de edificação antiga,

não será possível adequar este box

comum à nova versão da NBR 9050

adequar porta à NBR

9050

Adequar porta

à NBR 9050

Adequar box acessível à NBR 9050 (locação

bacia, barras, espelho, trocar lavatório, instalar

acessórios conforme norma, mudar a torneira

para atender norma...)

Adequar box acessível à NBR 9050 (locação

bacia, barras, espelho, trocar lavatório,

instalar acessórios conforme norma, mudar

a torneira para atender norma...)

construtora não executou conforme o projeto

(no projeto, abria para fora)

h=43,5cm (s/ assento)

e 45,5cm  (c/ assento)

c/ abertura

h=43,5cm (s/ assento)

e 45,5cm  (c/ assento)

c/ abertura

lavatório com coluna, com

barras e sem espelho,h=84cm

lavatório com coluna, com

barras e sem espelho,

h=83cm

c=88,5cm/e=10cm/

Ø2,5cm/h=75,5cm

c=88,5cm/e=10cm/

Ø2,5cm/h=74cm

c=88,5cm/e=10cm/

Ø2,5cm/h=95cm

c=89cm/e=10cm/

Ø2,5cm/h=95,5cm

J2

85x85x151

J2 J4 J4

P4

80x210

1.9 m²

D.M.L

85x85x151

85x85x149 85x85x149

90
x2

10

21.4 m²

SANIT.

FEM

21.4 m²

SANIT.

MASC

Instalar porta

neste box

Instalar divisória em granito

com 1,80m de altura

90
x2

10

barra vertical dos lavatórios em aço inox, Ø3 cm,

c=40 cm, empunhadura=5 cm, distância do eixo

inferior da barra ao piso  90 cm

instalar barra horizontal em aço inox.

comprimento de 80cm/ Ø3,5cm/

e=4cm h= 75cm

instalar barra horizontal em aço inox.

comprimento de 80cm/ Ø3,5cm/

e=4cm h= 75cm

barra vertical dos lavatórios em aço inox, Ø3 cm,

c=40 cm, empunhadura=5 cm, distância do eixo

inferior da barra ao piso  90 cm

DET.07 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

DET.07 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

Por se tratar de edificação antiga,

não será possível adequar este box

comum à nova versão da NBR 9050

adequar porta

à NBR 9050

adequar porta

à NBR 9050

adequar

21.4 m²

SANIT.

FEM

21.4 m²

SANIT.

MASC

J2

P4

80x210
1.9 m²

D.M.L

85x85x151

90x21090x210

00

J2

85x85x151

J3

85x85x152

J3

85x85x152

soleira sem chanfro

adequar soleiras

conforme NBR9050

Adequar porta

à NBR 9050

adequar porta

à NBR 9050

adequar box acessível à NBR 9050 (locação

bacia, barras, espelho, trocar lavatório,

instalar acessórios conforme norma, mudar

a torneira para atender norma...)

adequar box acessível à NBR 9050 (locação

bacia, barras, espelho, trocar lavatório,

instalar acessórios conforme norma, mudar

a torneira para atender norma...)

construtora não executou conforme o projeto

(no projeto, abria para fora)

adequar

h=85cm
h=85cm

lavatório com coluna, com

barras e sem espelho, h=79cm

 s/ assento

 s/ abertura

c=87,5cm/e=4cm/

Ø3,5cm/h=76cm

c=87,5cm/e=4cm/

Ø3,5cm/h=95,5cm

por se tratar de edificação antiga, não

será possível adequar este  box comum

à nova versão da NBR 9050

lavatório com coluna, com

barras e sem espelho,h=80cm

adequar porta à NBR

9050

- 1,5 cm

c=86,5cm/e=4cm/

Ø3,5cm/h=75cm

c=86,5cm/e=4cm/

Ø3,5cm/h=97cm

h=45cm (s/ assento)

e 47cm  (c/ assento)

s/ abertura

h mictório=62,5cm

h mictório=64cm

h mictório=64cm

tornar este mictório acessível

Adequar porta

à NBR 9050

21.4 m²

SANIT.

FEM

21.4 m²

SANIT.

MASC

J2

P4

80x210
1.9 m²

D.M.L

85x85x151

90x210

0.000 m

J2

85x85x151

J3

85x85x152

J3

85x85x152

h=85cm
h=85cm

- 0.015 m

90x210

barra vertical dos lavatórios em aço inox, Ø3 cm,

c=40 cm, empunhadura=5 cm, distância do eixo

inferior da barra ao piso  90 cm

barra vertical dos lavatórios em aço inox, Ø3 cm,

c=40 cm, empunhadura=5 cm, distância do eixo

inferior da barra ao piso  90 cm

DET.08 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

DET.08 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

por se tratar de edificação antiga, não

será possível adequar este  box comum

à nova versão da NBR 9050

- Nas escadas, os corrimãos a serem instalados deverão ser de material

determinado nos detalhamentos, com h=70 e 92 cm (no caso das escadas,

medidas da face superior até o ponto central do piso do degrau)/ diâmetro e

empunhadura conforme detalhamentos e normas / resistência a carga de 900N /

sinalização com placas de sinalização em braile / colocar sinalização tátil no início

e término dos lances da rampa e escadas, conforme NBR 9050 / os corrimãos

devem ultrapassar no mínimo 30 cm após término rampa e escadas e deverão ser

instalados nos dois lados das escadas.

Fonte: NBR 9050

- Todas as escadas do Bloco Administrativo deverão ser sinalizadas conforme a

NBR9050 - Acessibilidade. Todas as escadas deste edifício, bem como seus

guarda-corpos e corrimãos, deverão estar de acordo com as normas ABNT e do

CBM-DF.

- Deverão ser utilizadas, para áreas cobertas, placas vinílicas de sinalização 25x25cm,

na cor amarela.

- Todos os degraus deverão receber sinalização visual nas bordas (fotoluminescente ou

retroiluminada),  conforme detalhe abaixo.

SINALIZAÇÃO VISUAL - DEGRAUS

Sinalização visual em cor

contrastante com a cor do piso

(pintura fotoluminescente cor

amarela)

Piso tátil de alerta

Modulação de piso de

alerta na cor amarela -

placas vinílicas

Modulação de piso

direcional na cor amarela -

placas vinílicas

SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO PARA AS ÁREAS COBERTAS

OBSERVAÇÃO

A SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE   A

NORMA   BRASILEIRA  DE ACESSIBLIDADE - ABNT NBR 9050-2004.

Fonte: NBR 9050

NOTAS

CORTE DEGRAUS

MODELO ESCADAS COM GUIA LATERAL / GUARDA-CORPO

- Em alguns casos (indicados nos detalhamentos das escadas), os

degraus terão bocéis inclinados, conforme ilustração a seguir:

CONTEÚDO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

8/9

PRANCHA

PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA

AUTOR DO PROJETO:

SETOR:  SAMAMBAIA

ENDEREÇO:  VIA LIGAÇÃO TAGUATINGA SUL - SAMAMBAIA, LT.01, COMPLEXO BOCA DA MATA, SAMAMBAIA, BRASÍLIA - DF

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

AUTOR DO PROJETO: ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

 ARQ. E URB. JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA - CAU A37815-1

 ARQ. E URB. ROGÉRIO OLIVEIRA DE ARAÚJO - CAU A75081-6

ESCALA: ver desenhos DESENHO: IFB

ÁREA TERRENO: 30.006,05 m²

BLOCO DE SALAS

DE AULA

ÁREA: 4.723,42 m²

ÁREA CONSTRUÇÃO: 9.552,85 m²
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DATA: Agosto de 2018


