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A parede original da sala D6 e a parede situada entre as salas D5 e

D7 foram demolidas por ocasião de uma reforma. Após a

demolição foram instalados perfis metálicos para manter a

estabilidade dos oitões dessas paredes e do telhado apoiado

nesses oitões. Como não tem garantias de estabilidade estrutural

dos oitões, as alvenarias deverão ser recompostas, mantendo-se

incorporados os perfis metálicos já instalados.

As paredes deverão ser recuperadas com a mesma espessura e

mesmo tipo de alvenaria utilizada na parede original.

Como fundações deverão ser utilizadas as fundações existentes da

parede original.

Para a parede da sala D6 poderá ser prevista uma porta no

tamanho da existente hoje no fechamento em madeira.

Entre as salas D5 e D7, existe uma parede executada em blocos de

concreto, paralela à parede original e distante aproximadamente 25

cm dessa parede. Essa parede deverá ser demolida com o cuidado

de se verificar se o telhado ou forro estejam apoiados nela.

Drenagem periférica nos edifícios afetados, executada nos limites

da calçadas externas, para impedir a infiltração de águas pluviais.

Prever:

- Caneleta aberta (L=0,30m / C=400,00m (auditório + bloco D e E))

- Caixa de areia para águas pluviais de 0,50x0,50m (10 unidades)

- Grelha de ferro galvanizado em pontos de passagem (10,00m)
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