
P4

80x210

1.9 m²

D.M.L

90x21090x210

0.00 m

-0.01 m

J5

85x85x146

J5

85x85x146

J5

85x85x146

J5

85x85x146

Adequar porta

à NBR 9050

lavatório com coluna, com

barras e sem espelho,

h=79,5cm

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

Ø3,5cm/h=75cm

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

Ø3,5cm/h=95,5cm

lavatório com coluna,

com barras e sem

espelho, h=79cm

c=87cm/e=4cm/

Ø3,5cm/h=75cm

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

Ø3,5cm/h=95cm

adequar porta

à NBR 9050

h=45,5cm (s/ assento)

e 47,5cm  (c/ assento)

s/ abertura

h=45,5cm (s/ assento)

e 47,5cm  (c/ assento)

s/ abertura

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

soleira sem chanfro

adequar soleiras conforme

NBR9050

P4

80x210

1.9 m²

D.M.L

0.00 m

-0.01 m

J5

85x85x146

J5

85x85x146

J5

85x85x146

J5

85x85x146

90
x2

10

90
x2

10

adequar mictório

à NBR 9050

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.10 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

DET.10 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

Adequar porta

à NBR 9050

adequar porta

à NBR 9050

por se tratar de edificação antiga, não

será possível adequar este  box comum

à nova versão da NBR 9050

por se tratar de edificação antiga, não

será possível adequar este  box comum

à nova versão da NBR 9050

21.2 m²

I.S.F

21.4 m²

I.S.M

P4

80x210

P4

80x210

P4

80x210

1.9 m²

D.M.L

DET.09 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

Não foi possível entrar e

vistoriar estes sanitários, o

Campus havia perdido as

chaves.Desta forma iremos

considerar para estes, as

mesma modificações

previstas para os outros

sanitários, soluções a serem

reavaliadas e confirmadas

posteriormente.

Por se tratar de edificação antiga,

não será possível adequar este box

comum à nova versão da NBR 9050

Por se tratar de edificação antiga,

não será possível adequar este box

comum à nova versão da 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

lavatório com coluna/

sem espelho/com barra

inadequada

Será necessário

substituir as barras

lavatório com coluna/

sem espelho/com barra

inadequada

Será necessário

substituir as barras

tornar este mictório

acessível

adequar porta

à NBR 9050

adequar porta

à NBR 9050

J2

85x85

J2

85x85

J2

85x85

J2

85x85

21.2 m²

I.S.F

21.4 m²

I.S.M

P4

80x210

1.9 m²

D.M.L

DET.09 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

J2

85x85

J2

85x85

J2

85x85

J2

85x85

90
x2

10

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

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

RAMPA i=6,21%
RAMPA i=6,33%

RAMPA i=6,01%

RAMPA i=6,22%

86,2 cm

173,5 cm

259,2 cm

Adequar a altura do corrimão existente e instalar o

segundo corrimão no mesmo material (aço inox). Os

corrimãos deverão ficar com 70cm e 92cm de altura

(altura do piso acabado à face superior do corrimão).

DET.11 - SITUAÇÃO ATUAL / DIAGNÓSTICO

Escala: 1/75

Executar guias de balizamento

Como a rampa já está executada, não será

possível corrigir a inclinação para que fique

com o máximo permitido de 6,25% (limite

máximo para desníveis de até 1m).

Falta sinalização tátil no

início e no final da rampa

RAMPA i=6,21%
RAMPA i=6,33%

RAMPA i=6,01%

RAMPA i=6,22%

00 (Térreo)

86,2 cm

173,5 cm

259,2 cm

342 cm (pav. sup.)

Instalar o segundo corrimão em aço

inox/ diâmetro de 3,8 cm/

empunhadura de 5cm/ adequar a

altura do corrimão existente.Os

corrimãos ficarão com 70cm e 92cm

de altura (altura do piso acabado à

face superior do corrimão).

com acabamento em pintura

epóxi na cor cinza

DET.11 - CONSTRUIR E DEMOLIR

Escala: 1/75

Os corrimãos deverão avançar

lateralmente 30 cm, no início e no

final da rampa/ deverão ser

instaladas placas em braile (de

alumínio) indicando o pavimento,

no corrimão inferior e superior, em

ambos os lados da rampa.

RAMPA i=6,21%
RAMPA i=6,33%

RAMPA i=6,01%

RAMPA i=6,22%

00 (Térreo)

86,2 cm

173,5 cm

259,2 cm

342 cm (pav. sup.)

Instalar o segundo corrimão em aço

inox/ diâmetro de 3,8 cm/

empunhadura de 5cm/ adequar a

altura do corrimão existente.Os

corrimãos ficarão com 70cm e 92cm

de altura (altura do piso acabado à

face superior do corrimão).

00 (Térreo)

342 cm (pav. sup.)

DET.11 - PROJETO MODIFICADO

Escala: 1/75

Os corrimãos deverão avançar

lateralmente 30 cm, no início e no

final da rampa/ deverão ser

instaladas placas em braile (de

alumínio) indicando o pavimento,

no corrimão inferior e superior, em

ambos os lados da rampa.

Os corrimãos deverão avançar

lateralmente 30 cm, no início e no

final da rampa/ deverão ser

instaladas placas em braile (de

alumínio) indicando o pavimento,

no corrimão inferior e superior, em

ambos os lados da rampa.

Os corrimãos deverão avançar

lateralmente 30 cm, no início e no

final da rampa/ deverão ser

instaladas placas em braile (de

alumínio) indicando o pavimento,

no corrimão inferior e superior, em

ambos os lados da rampa.

Guias de balizamento H=5cm

com acabamento em pintura

epóxi na cor cinza

Guias de balizamento H=5cm
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