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CORTE DE PELE 03
Escala 1/50

01 - Caibro em madeira de eucalipto distantes a 
cada 100cm, 3x10, para xação das terças e 
estruturação da cobertura, em corte.
02  - Telha de brocimento ondulado de 6mm de 
espessura e 1,10 de largura, transpasse de uma 
onda e xada com parafuso a cada duas 
ondulações. Inclinação 10%, em corte.
03 - Terça de madeira em eucalipto, distantes a 
cada 80cm, com 5x5cm para xação da 
cobertura, em corte.
04 - Cavalete de madeira de eucalipto, 3x5, em 
corte.
05 - Algeroz em aço galvanizado 65mm, em 
corte.
06 - Bloco de alvenaria 19x39x19, em corte.
07 - Bloco de alvenaria preenchido com graute, 
em corte.
08 - Rufo metálico branco, em corte.
09 - Perl metálico em 'C' para tamponamento, 
em vista.
10 - Perl metálico em 'C' xado no suporte da 
chapa de aço.
11 - Montante horizontal em perl 'L' para 
estruturar o brise, em vista.
12 - Brise em chapa metálica perfurada na cor 
branco, xado aos montantes com parafusos, 
1,50x4,00, em corte.
13 - Laje nervurada de concreto aparente, 
fôrma 75x75x35, em corte.

14 - Luminária de teto branca 2x32W LSEY232 
Lumiluz, em vista.
15 - Caixilho da esquadria xa de alumínio 
anodizado, em corte.
16 - Esquadria de alumínio anodizado na cor 
preto com vidro xo duplo laminado de 6mm e 
temperado de 8mm, em corte.
17 - Painel absorvente diafragmático para 
tratamento acústico, em vista.
18 - Móvel em MDF 04cm Lipari Magnólia da 
Masisa, em vista.
19 - Janela Maxim-ar de alumínio.
20 - Barra de comando em aço carbono.
21 - Guarda-corpo metálico com pintura epóxi 
branco em perl retangular h=90cm.
22 - Passarela metálica em grelha eletrofundida.
23 - Perl metálico para estruturar a passarela.
24 - Perl metálico em 'C' para tamponamento, 
em vista.
25 - Piso porcelanato Portobello Burlington 
90x90, em vista.
26 - Argamassa colante Weber, em corte.
27 - Manta de isolamento acústica, em corte.
28 - Esquadria pivotante de alumínio anodizado 
na cor preto, em corte.
29 - Haste de acionamento da janela pivotante, 
em vista.
30 - Rodapé branco Santa Luzia, h=15cm, em 
vista.

SEGMENTO DE FACHADA
Escala 1/50

01 - Solo compactado.
02 - Camada de brita grossa, em corte.
03 - Manta de bidim, em corte.
04 - Camada de brita na, em corte.
05 - Camada de areia, em  corte.
06 - Piso de concreto permeável, em corte.
07 - Soleira em granito Itaúnas, em vista.
08 - Caixilho de alumínio anodizado na cor preto, em 
corte.
09 - Vidro xo laminado 6mm, em vista.
10 - Esquadria pivotante de alumínio anodizado cor 
preto, em vista.
11 - Perl metálico em 'C' para tamponamento, em 
corte.
12 - Montante vertical em perl 'L' para estruturar o 
brise, em vista.
13 - Passarela metálica em grelha eletrofundida.
14 - Guarda-corpo metálico em perl retangular 
h=90cm.
15 - Esquadria Maxim-ar de alumínio anodizado cor 
preto =60cm, em vista.
16 - Montante horizontal em perl 'L' para estruturar o 
brise, em vista.
17 - Brise em chapa metálica perfurada na cor branco, 
xado aos montantes com parafusos, 1,50x4,00, em 
vista.
18 - Rufo metálico branco, em vista.

31 - Esquadria de alumínio anodizado na cor 
preto com vidro xo duplo laminado de 6mm e 
temperado de 8mm, em corte.
32 - Moldura da parede lousa, em vista.
33 - Muro de alvenaria h=1,50m, em vista.
34 - Soleira em granito Itaúnas xada com 
argamassa, em corte.
35 - Piso de concreto permeável, em corte.
36 - Areia na, em corte.
37 - Camada de brita na, em corte.
38 - Camada de brita grossa, em corte.
39 - Manta de bidim, em corte.
40 - Camada de brita graduada, em corte.
41 - Manta asfáltica 3mm, em corte.
42 - Camada de reboco estruturado, em 
corte.
43 - Camada impermeabilizada com primer + 
manta asfáltica, em corte.
44 - Muro de contenção em concreto armado, 
em corte.
45 - Ralo linear para escoamento da água, em 
corte.
46 - Viga de baldrame em concreto armado, 
em corte.
47 - Piso de cimento polido, em corte.
48 - Laje maciça de concreto armado, em 
corte.
49 - Manta anti-vapor Duralfoil, em corte.
50 - Camada de regularização, em corte.
51 - Camada de brita na, em corte.
52 - Camada de brita grossa, em corte.
53 - Solo compactado.

DETALHE 05
Escala 1/15

01 - Vidro xo duplo laminado de 6mm e temperado 
de 8mm, em corte.
02 - Caixilho em alumínio anodizado na cor preto, 
em corte.
03 - Laje nervurada de concreto aparente, fôrma 
75x75x35, em corte.
04 - Cavalete de madeira de eucalipto, 3x5, em 
corte.
05 - Caibro em madeira de eucalipto distantes a 
cada 100cm, 3x10, para xação das terças e 
estruturação da cobertura, em corte.
06 - Telha de brocimento ondulado de 6mm de 
espessura e 1,10 de largura, transpasse de uma 
onda e xada com parafuso a cada duas 
ondulações. Inclinação 10%, em corte.
07 - Terça de madeira em eucalipto, distantes a 
cada 80cm, com 5x5cm para xação da 
cobertura, em corte.
08 - Algeroz em aço galvanizado 65mm, em corte.
09 - Rufo metálico branco, em vista.
10 - Rufo metálico branco, em corte.
11 - Camada de reboco, em corte.
12 - Bloco canaleta preenchido com graute, em 
corte.
13 - Perl metálico em 'C' xo na alvenaria para 
tamponamento, em vista.
14 - Parede de alvenaria com acabamento 
Minerale Quartzolit, em vista.
15 - Perl metálico em 'C' xado no suporte da 
chapa de aço.
16 - Brise em chapa metálica perfurada na cor 
branco, xado aos montantes com parafusos, 
1,50x4,00, em corte.
17 - Montante horizontal para estruturar o brise, em 
vista.
18 -  Bloco de alvenaria 19x39x19, em corte.
19 - Montante horizontal em perl 'L' para estruturar 
o brise, em vista.

DETALHE 07
Escala 1/15

01 - Muro de contenção em concreto armado, em 
corte.
02 - Laje nervurada de concreto aparente, fôrma 
75x75x35, em corte.
03 - Camada impermeabilizada com primer + 
manta asfáltica, em corte.
04 - Argamassa de assentamento, em corte.
05 - Soleira em granito Itaúnas i=1%, xada com 
argamassa, em corte.
06 - Camada de regularização (contrapiso), em 
corte.
07 - Argamassa colante Weber, em corte.
08 - Piso Porcelanato Portobello Burlington, 90x90, 
em corte.
09 - Rodapé branco Santa Luzia h=15cm, em vista.
10 - Parede em lousa, em vista.
11 - Vidro xo laminado 6mm, em corte.
12 - Vidro xo temperado 8mm, em corte.
13 - Caixilho da esquadria de alumínio, em corte.
14 - Piso de concreto permeável, em corte.
15 - Areia na, em corte.
16 - Camada de brita na, em corte.
17 - Manta de bidim, em corte.
18 - Camada de brita grossa, em corte.
19 - Camada de brita graduada, em corte.
20 - Manta asfáltica 3mm, em corte.
21 - Camada de reboco estruturado, em corte.
22 - Solo compactado.
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DETALHE 06
Escala 1/15

01 - Moldura da parede de lousa, em vista.
02 - Haste de alumínio da esquadria pivotante, em vista.
03 - Corrente para fechar/abrir a esquadria, em vista.
04 - Esquadria pivotante h=1,20m, em alumínio 
anodizado cor preto, em corte.
05 - Vidro temperado 8mm, em corte.
06 - Batente da esquadria de alumínio, em corte.
07 - Caixilho da esquadria de alumínio, em corte.
08 - Laje nervurada de concreto aparente, fôrma 
75x75x35, em corte.
09 - Argamassa de assentamento, em corte.
10 - Soleira em granito Itaúnas i= 1%, em corte.
11 - Manta de isolamento acústica, em corte.
12 - Argamassa colante Weber, em corte.
13 - Piso Porcelanato Portobello Burlington, 90x90, em 
corte.
14 - Rodapé branco Santa Luzia h=15cm, em vista.
15 - Móvel em MDF 04cm Lipari Magnólia da Masisa, em 
vista.
16 - Caixilho da esquadria xa de alumínio, em corte.
17 - Vidro xo duplo laminado de 6mm, em corte.
18 - Vidro xo temperado de 8mm, em corte.
19 - Perl metálico do guarda-corpo xo na alvenaria, 
em vista.
20 - Guarda-corpo metálico h=90cm, em vista.
21 - Guarda-corpo metálico com pintura epóxi branco 
em perl retangular, h=90cm, em corte.
22 - Brise em chapa metálica perfurada na cor branco, 
xado aos montantes com parafusos, 1,50x4,00, em 
corte.
23 - Passarela metálica em grelha eletrofundida.
24 - Perl metálico para estruturar a passarela, em 
vista.
25 - Montante horizontal metálico para estruturar o 
brise, em vista.
26 - Perl metálico em 'C' com suporte xo no brise, em 
corte.
27 - Perl metálico em 'C' para tamponamento, em 
vista. 
28 - Perl metálico em ‘C’ xo na alvenaria, em corte.
29 - Camada de reboco, em corte. 
30 - Parede de alvenaria com acabamento Minerale 
Quartzolit branco, em vista.
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SEGMENTO DE PLANTA - TÉRREO / 
BIBLIOTECA
Escala 1/50

01 - Solo compactado.
02 - Camada de brita grossa, em vista.
03 - Manta de bidim, em vista.
04 - Camada de brita na, em vista.
05 - Camada de areia, em vista.
06 - Laje nervurada de concreto, fôrma Atex 
75x75x35, em vista.
07 - Camada de regularização.
08 - Argamassa colante Weber, em vista.
09 - Cimento-cola exível Quartzolit, em vista.
10 - Soleira de granito São Gabriel, em vista.
11 - Piso porcelanato Portobello Burlington 
90x90, em vista.
12 - Esquadria de alumínio anodizado na cor 
preto com vidro xo duplo laminado de 6mm e 
temperado de 8mm, em vista.
13 - Piso de concreto permeável, em vista.

SEGMENTO DE PLANTA - SUBSOLO / 
ESTACIONAMENTO
Escala 1/50

01 - Solo compactado.
02 - Manta de bidim, em vista.
03 - Camada graduada de brita, em vista.
04 - Manta asfáltica 3mm, em corte.
05 - Camada de reboco estruturado, em vista.
06 - Camada impermeabilizada com primer, 
em vista.
07 - Muro de contenção em concreto armado, 
em vista.
08 - Camada de brita grossa, em corte.
09 - Camada de brita na, em vista.
10 - Manta anti-vapor Duralfoil, em vista.
11 - Laje maciça de concreto, em vista.
12 - Piso de concreto polido.
13 - Projeção das vagas 06 e07.

PERSPECTIVAS DO PROJETO
Sem escala
Modelagem e Pós-produção: Autora.

MATERIALIDADE UTILIZADA NO PROJETO

Brise em Chapa Metálica Perfurada:
 Os brises em Chapa Metálica Perfurada, 
foram projetados para compor as fachadas 
leste/oeste, atendendo os horários críticos com 
regulagem para primavera/verão, podendo ter 
abertura total no inverno.
 Pensados para serem executados por mão 
de obra local, ajudam a viabilizar custos e 
contribuem no desenvolvimento de serviços da 
região.
- Por serem móveis, foram projetadas passarelas 
técnicas de acesso para que os funcionários possam 
fazer sua manutenção, e também suas regulagens na 
manhã e à tarde, antes das atividades iniciarem.
- Os brises poderão ser acionados (se mover) de dois 
em dois, por uma barra de comando.

Biblioteca. Biblioteca. Sala Multiuso.

Sala Multiuso.Sala de Ensaio Individual.Bar/Café.
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SEGMENTO DE PLANTA - 
COBERTURA
Escala 1/50

01 - Brise em chapa metálica perfurada na 
cor branco, xado aos montantes com 
parafusos.
02 - Montante vertical em perl 'L' para 
estruturar o brise.
03 - Fixação montante/suporte com parafusos 
e porcas.
04 - Suporte em chapa de aço carbono com 
perl tubular, soldado ao suporte.
05 -  Guarda-corpo metál ico em perl 
retangular.
0 6  -  P a s s a r e l a  m e t á l i c a  e m  g r e l h a 
eletrofundida.
07 - Laje nervurada de concreto, fôrma Atex, 
em vista.
08 - Camada de regularização.
09 - Caibro em madeira de eucalipto, em vista.
10 - Terça de madeira de eucalipto, em vista.
11 - Telha brocimento Brasilit 8mm, em vista.
12 - Bloco de alvenaria 19x39x19, em vista.
13 - Rufo metálico branco, em vista.
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SEGMENTO DE PLANTA - SEGUNDO 
PAVIMENTO / OFICINAS
Escala 1/50

01 - Brise em chapa metálica perfurada na cor 
branco, xado aos montantes com parafusos.
02 - Montante vertical em perl 'L' para 
estruturar o brise.
03 - Fixação montante/suporte com parafusos 
e porcas.
04 - Suporte em chapa de aço carbono com 
perl tubular, soldado ao suporte.
05 - Guarda-corpo metál ico em perl 
retangular.
0 6  -  P a s s a r e l a  m e t á l i c a  e m  g r e l h a 
eletrofundida.
07 - Laje nervurada de concreto, fôrma Atex, 
em vista.
08 - Camada de regularização.
09 - Argamassa colante Weber, em vista.
10 - Piso porcelanato Portobello Burlington 
90x90, em vista.
11 - Cimento-cola exível Quartzolit, em vista.
12 - Soleira de granito São Gabriel, em vista.
13 - Bloco de alvenaria 19x39x19, em vista.
14 - Esquadria de alumínio anodizado na cor 
preto com vidro xo duplo laminado de 6mm e 
temperado de 8mm, em vista.
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