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Solo compactado

Brita

Dreno

Areia

Piso intertravado cinza
natural, assentamento 90º

Bloco em concreto com
impermeabilização

Solo compactado

Previsão de fundação
com impermeabilização

Piso intertravado grate,
assentamento horizontal

Cantoneiras chumbadas
no bloco de concreto e
xando pilar internamente

Pilar metálico em perl
duplo C, em corte

Revestimento em lambri de
madeira natural com
encaixe macho-fêmea

Cantoneira metálica de
acabamento entre o lambri
e a viga

Viga de baldrame imper-
meabilizada, com proteção
mecânica, reboco e pintura

Proteção termo-acústica
(lã de rocha)

Guia em perl metálico U

Montantes em perl metálico 
U enrijecido

Placas de gesso acartonado

Dreno

Manta de bidin

Brita

Camada anti-vapor
(lona preta)

Laje em concreto com
malha de ferro

Negativo descolando o
pilar metálico do chão

Impermeabilização da
viga de baldrame

Regularização | contrapiso

Argamassa de assentamento 

Porcelanato reticado
60x60cm com rejunte 4mm

Placas de gesso acartonado

Fita microperfurada com
massa niveladora

Acabamento em massa
corrida

Pintura em tinta acrílica

Rodapé em PVC

Guia em perl metálico U

Proteção termo-acústica
(lã de rocha)

Projeção de fundação

Perl metálico U

TELHADO VERDE
Fornecedor: Ecotelhado
Modelo: Sistema laminar médio

MATERIALIDADE

TELHA METÁLICA
Fornecedor: Ferros Scharlau
Modelo: Telha tipo sanduíche

REVESTIMENTO METÁLICO
Fornecedor: Refax
Modelo: MW270 liso

REVESTIMENTO EM MADEIRA
Forro e revestimento externo em 
lambri de madeira com encaixe 
macho-fêmea, com selador e 
pintura Cetol, cor canela

Algeroz metálica

Grama

Substrato

Membrana de absorção
(bidin)

Rufo metálico

Módulo piso núvem

Módulo galocha

Manta de Impermeabili-
zação da laje | platibanda

Negativo na platibanda
evitando rachaduras

Cobrimento de concreto
na laje

Preenchimento da laje
em EPS

Laje em mini-painel
treliçado l=40cm com
forro aparente

Acabamento metálico

Viga perl I metálica

Argamassa niveladora

Proteção termo-acústica
(lã de rocha)

Perl metálico U xando
parede drywall

Montante metálico em
perl U enrijecido

Revestimento em chapas
metálicas xadas na
estrutura do drywall

DETALHE 01

DETALHE 04

DETALHE 05

DETALHE 03

Ripas em madeira
constituindo as pérgolas

Cantoneiras metálicas
chumbadas na ripa

de madeira e na
alma do perl I metálico

Vedação por silicone

Pilar metálico em
perl duplo C

Vigas metálicas em perl I
com 6m de comprimento

Contrarufo metálico

Telha metálica tipo
sanduíche com i=5%

Algeiroz metálica

Rufo metálico

Diagonal da viga treliçada
em perl metálico I

Perl tubular preto em
metalon xando revesti-
mento da platibanda

Revestimento da platibanda
em chapas metálicas

Cantoneiras xando a
estrutura da platibanda
na viga treliçada

Montante

Banzo inferior da viga
treliçada aparente na 
fachada

Acabamento metálico 
entre o revestimento da
platibanda e a estrutura
de metalon

Vedação vertical em
drywall com revestimento
externo em chapas
metálicas

Vista do forro de lambri
de madeira xado 
através de cantoneiras

Algeiroz metálica

Contrarufo  metálico

Telha metálica tipo
sanduíche com i=5%

Descida de pluvial

Calha metálica com
inclinação de 1%

Mão francesa metálica
em pers cantoneira
sustentando a calha

Cantoneiras metálicas
xando o forro em
lambri de madeira

Forro em lambri de
madeira com encaixe

macho-fêmea

Contrarufo  metálico

Viga metálica
treliçada em perl I

Terça metálica em
perl U xada na treliça

com a inclinação do
telhado

DETALHE 02

Viga metálica em perl I

Rufo e contrarufo metálicos

Descida do pluvial

Longarinas em cantoneiras
metálicas gerando a inclinação

do telhado

Cantoneiras metálicas de
xação do forro

Forro em lambri de madeira
com encaixe macho-fêmea

Telha metálica tipo sanduíche
com inclinação de 5%

Descida do pluvial ao lado
do pilar metálico em perl

duplo C

Calha metálica com
inclinação de 1%

Terças metálicas


