MEMORIAL DESCRITIVO
Local: Rua André Andrade nº 04- J. Herculano
A. UBS Jardim Herculano
As obras previstas na UBS Jardim Herculano, se restringem a adequação e atendimento à
normas da ABNT – NBR 9050.
1. Elevador
Será instalado elevador em local indicado em croqui, elevador com cabine com
dimensões ideais para uso unifamiliar e de acessibilidade conforme norma da ABNT
NBR 12.892/2019. Construída com painéis estruturais em aço INOX, com painel de
operação tipo totem, corrimão tubular, espelho no meio do corpo e sistema de iluminação
de emergência para o caso de queda de energia. Dimensões: 0,90 x 1,30 x 2,00.
Para a instalação do elevador, deverá ser executada estrutura metálica apoiada sobre
bloco de fundação em concreto, descarregando sobre brocas de 30 cm com profundidade
média de 4,00 metros.
A estrutura metálica será fechada com painéis de dry wall tipo Ru, pintada externamente
com látex acrílico em cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.
Para a montagem da torre de elevador deverá ser removida parte do guarda corpo.
Está prevista a interligação (alimentação de energia) entre o quadro de energia e o quadro
do elevador.
2. Acessibilidade
2.1.Guarda corpo e corrimão
Está previsto a substituição do guarda corpo e corrimão existente nas rampas e escadas,
por corrimão dentro dos padrões da NBR 9050, com pintura em esmalte sintético.
2.2. De acordo com o projeto desenvolvido de Acessibilidade, estão previstos:
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•
•
•
•
•
•
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•

Execução de piso podo tátil, de alerta e direciona em borracha sintética assente
com cola;
Placa de identificação com numero do pavimento em Braile;
Placa de identificação de WC Masculino e feminino, em Braile;
Placa de identificação em Braile de pavimento para corrimão;
Anel de Textura para corrimão
Sinalização visual de degraus para deficiente visual;
Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso;
Demarcação e pintura de superfície em borracha clorada
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento,
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas;
Barra de apoio em portas, lavatórios e bacias, conforme indicação do projeto
executivo.

.......................................................
Engº Rubens Gomes de Carvalho
CREA 50600529769

