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DET D

TRECHO EM VISTA  /  escala 1.50
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DETALHE A

01. insert metálico L
02. perfil estrutural I 549 X 214, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)
03. algeroz metálico

04. telha trapezoidal termoacústica com 

poliuretano, ANANDA / com largura total de 

1060mm e inclinação 5%.

05. tesoura metálica para estruturação do telhado

06. perfil estrutural H 256 X 255, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

07. camada de reboco 1,5mm

08. parede original em alvenaria existente

09. fechamento com chapa perfurada, PERMETAL / 

modelo com furos losangulares de 4,7mm X 6,7mm

10. fechamento em EPS

11. chapa metálica dobrada 5mm na cor chumbo / 

fixada por meio de parafusos autoperfurantes

DETALHE B

01. constrapiso e regularização

02. argamassa colante

03.  assoalho de madeira peroba-clara fosca, 

KAPOR / 15 X 80, 2cm de espessura

04. 5mm chapa metálica dobrada na cor chumbo / 

fixada por meio de parafusos autoperfurantes

05. piso de concreto feito a partir de argamassa de 

alta resistência com acabamento liso fosco

06. conector do tipo stud bolt

07. MF 50laje do tipo steel deck modelo , 

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado.

08. I perfil estrutural 549 X 214, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

09. Linsert metálico 

10. fechamento em EPS

11. camada de reboco 1,5 mm

12. parede original em alvenaria existente

13. Hperfil estrutural  256 X 255, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

14. fechamento com chapa perfurada, PERMETAL 

na cor chumbo / modelo com furos losangulares 

de 4,7mm X 6,7mm

DETALHE C

01. ripa metálica (perfil de secção retangular 30 X 

50 com pintura eletrostática a pó na cor chumbo)

02. manta asfáltica 0,5mm

03. constrapiso e regularização

04. piso de concreto feito a partir de argamassa de 

alta resistência com acabamento liso fosco

05. guarda corpo metálico para rampa de 

acessibilidade

06. porta de correr com estrutura em alumínio 

anodizado na cor chumbo / fechamento em vidro 

temperado translúcido 6mm

07. estrutura de concreto armado (vista)

08. dreno metálico linear

09. placa de concreto modular para piso

10. areia fina para assentamento de piso

11. brita número 3

12. chumbador para esquadria

13. estrutura de concreto armado (corte)

14. manta do tipo bidim

15. tubo drenante perfurado

16. brita número 3

17. emulsão asfáltica e placa drenante

18. sistema de impermeabilização inferior com 

camada antivapor, brita número 3 e manta do tipo 

bidim

DETALHE D

01. ripa metálica (perfil de secção retangular 30 X 

50 com pintura eletrostática a pó na cor chumbo)

02. perfil de secção retangular 120 X 50 com 

pintura eletrostática a pó na cor chumbo para 

estruturação de ripas metálicas (horizontal)

03. perfil metálico L para fixação de ripas metálicas 

em perfil de secção retangular

04. perfil de secção retangular 120 X 50 com 

pintura eletrostática a pó na cor chumbo para 

estruturação de ripas metálicas (vertical)

05. perfil metálico C para fixação de grelha 

metálica na estrutura de concreto

06. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

07. guarda corpo metálico na cor chumbo

08. guarda corpo metálico para escada, em chapa 

perfurada 7mm PERMETAL, na cor chumbo / 

modelo com furos redondo de 4,5mm de diâmetro

09. piso em chapa de aço carbono recalcada 2mm 

PERMETAL

10. escada e guarda corpo em chapa perfurada 

7mm PERMETAL (modelo com furos redondo de 

4,5mm de diâmetro), cor chumbo / estruturada por 

dois perfis de secção retangular 5 X 30 nas laterais

legenda

CORTE DE PELE / PLANTA BAIXA / FACHADA

01. telha trapezoidal termoacústica com 

poliuretano, ANANDA / largura total de 1060mm, 

inclinação 5% e fechamento frontal com algeroz 

metálico

02. esquadria basculante de alumínio anodizado na 

cor chumbo / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm / com mecanismo de abertura

03. I perfil estrutural 549 X 214, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

04. tesoura metálica para estruturação do telhado

05. Hperfil estrutural  256 X 255, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

06. porta de abrir em madeira com pintura cinza 

fosca / duas folhas, uma maciça e outra com 

fechamento em vidro temperado translúcido 6mm

07. assoalho de madeira peroba-clara fosca, 

KAPOR / 15 X 80, 2cm de espessura

08. laje do tipo steel deck modelo , MF 50

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado.

09. parede original em alvenaria existente

10. fechamento interno com chapa perfurada, 

PERMETAL / modelo com furos losangulares de 

4,7mm X 6,7mm

11.  chapa metálica dobrada na cor chumbo / 5mm

fixada por meio de parafusos autoperfurantes

12. estrutura original

13. piso de concreto feito a partir de argamassa de 

alta resistência com acabamento liso fosco

14. bloco de concreto armado para fundação e 

estruturação de estrutura metálica 

15. preenchimento em brita  e EPS para número 3

fins de dilatação entre as edificações

16. rufo metálico

17. laje de cobertura impermeabilizada de 

concreto armado / inclinação 2%

18. sistema modular de fechamento estruturado 

por  com perfis metálicos de secção grelha

retangular

19. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

20. escada e guarda corpo em chapa perfurada 

7mm PERMETAL (modelo com furos redondo de 

4,5mm de diâmetro), cor chumbo / estruturada por 

dois perfis de secção retangular 5 X 30 nas laterais

21. Topsteel45 Brasilittelha   com pintura na 2mm

cor chumbo e fechamento frontal com algeroz 

metálico

22. Hperfil estrutural  256 X 255, GERDAU / pintura 

eletrostática na cor chumbo (estrutura passarela A)

23. guarda corpo metálico na cor chumbo

24. piso em chapa de aço carbono recalcada 2mm 

PERMETAL

25. perfil estrutural H 258 X 146,  / pintura GERDAU

eletrostática na cor chumbo (estrutura passarela B) 

26. perfil metálico C 50 X 50 para fixação de piso 

industrial

27. porta de correr com estrutura em alumínio 

anodizado na cor chumbo / fechamento em vidro 

temperado translúcido 6mm

28. guarda corpo metálico para rampa de 

acessibilidade

29. estrutura metálica chumbada em laje de 

concreto armado

30. placa de concreto modular para piso

31. dreno metálico linear

32. sistema de impermeabilização da estrutura 

com brita, tubo drenante, emulsão asfáltica, bidim 

e camada antivapor.

33. rampa de acessibilidade com inclinação 8,33%

34. junta de dilatação

35. esquadria de alumínio anodizado na cor 

chumbo / com folha superior fixa, inferior do tipo 

maxim ar e envoltório em chapa metálica dobrada 

5mm / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm
36. fechamento com chapa perfurada,  PERMETAL

na cor chumbo / modelo com furos losangulares 

de 4,7mm X 6,7mm

37. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo com envoltório em chapa metálica 

dobrada 5mm / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm.                                                         

38. linha de vida (cabo de aço 10mm) com 

esticador, absorvedor de energia, indicador de 

tensão e ponto de ancoragem metálico soldado na 

estrutura princial

39. preexistência restaurada com pintura na cor 

cinza claro

40. fechamento externo com chapa perfurada, 

PERMETAL / modelo com furos losangulares de 

4,7mm X 6,7mm

41. estrutura de concreto armado (vista)
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