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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

01-Esquadria fixa h=2,40m, em alumínio anodizado 
na cor preta, com vidro laminado incolor 6mm, em 
corte 
02-Esquadria fixa h=2,40m, em alumínio anodizado 
na cor preta, com vidro laminado incolor 6mm, em 
corte 
03-Perfil de alumínio anodizado na cor preta com 
ângulo necessário para fixação das esquadrias 
conforme projeto
04-Esquadria fixa h=2,40m, em alumínio anodizado 
na cor preta, com vidro laminado incolor 6mm, em 
corte

05-Porta de abrir, h=2,40m, em alumínio anodizado 
na cor preta, com vidro laminado incolor 6mm, em 
corte
06-Piso de concreto polido, com juntas a cada 2,5m
07-Juntas de dilatação do concreto polido
08-Paredes de 20cm em concreto aparente
09-Pilar em concreto armado de 20x60cm
10-Laje em concreto armado h=10cm
11-Grelha em ferro fundido para escoamento pluvial
12-Piso intertravado retangular 20x10x6cm na cor 
cinza escuro
13-Areia de assentamento
14-Brita graduada
15-Solo compactado

PLANTA BAIXA SEG. PAVIMENTO

01-Piso cerâmico 60x60cm i=1%
02-Piso vinílico Tarkett - Linha Ambienta Studio - 
Pela em placa Coleção Stone - Light Fossil
03-Reboco 2cm
04-Bloco de concreto armado 19x19x39cm
05-Piso vinílico Tarkett - Linha Ambienta Studio - 
Pela em placa Coleção Stone - Light Fossil
06-Mesas de trabalho com gavetas em MDF 18mm 
na cor Brita-Masisa
07-Paredes de 20cm em concreto aparente
08-Argamassa de assentamento
09-Regularização
10-Marco em alumínio anodizado na cor preta
11-Laje nervurada h=42cm, mudulação 60x60cm

12-Trilho para esquadria de correr em alumínio 
anodizado na cor preta
13-Vidro laminado 6mm incolor em corte
14-Caixilho em alumínio anodizado na cor preta
15-Proteção mecânica
16-Impermeabilização com manta asfáltica 3mm
17-Regularização
18-Acabamento da coluna  de inox que fixa o vidro 
do guarda-corpo
19-Guarda-corpo em vidro duplo laminado 12mm 
110x100cm
20-Encaixe dos perfis "L" dentro do tubo metálico 
decorativo em vista
21-Tubo metálico vertical (decorativo) de 5x15cm, 
calculado conforme o vão, fixado por 2 perfis "L". 
Em vista

CORTE DE PELE AA
01-Rufo de aço galvanizado 
0,62mm em vista
02-Algeroz em aço galvanizado 
0,62mm em vista
03-Telha ondulada de 
fibrocimento de 6mm de 
espessura, 5cm de altura, 
dimensões 2,44x1,10m, 
transpasse de uma onda e fixada 
com parafuso a cada duas 
ondulações. Inclinação 10%
04-Rufo de aço galvanizado 
0,62mm em corte, i=3%
05-Caibro em madeira eucalipto , 
distantes a cada 100cm, 
3x10cm, para fixação das terças 
e estruturação da cobertura
06-Terça de madeira em 
eucalipto, distantes a cada 
100cm, com 5x5cm para fixação 
da cobertura
07-Calha em aço galvanizado 
0,62mm em corte
08-Pontaletes de madeira em 
eucalipto de 3x5cm com 
variação de altura conforme a 
inclinação do telhado
09-Berço em madeira eucalipto, 
em corte, de 3x5cm para 
travamento da estrutura do 
telhado 
10-Perfil metálico em "L", para 
fixação do tubo metálico como 
elemento vertical de decoração 
na fachada. Dois perfis são 
encaixados dentro do tubo 
metálico, um de cada lado, e 
parafusados na laje.
11-Iluminação de Trilho com 
Spot direcionados - Leroy Merlin- 
Preto Quality
12-Esquadria maxim-ar, 
1,10x1,40x2,40m, em alumínio 
anodizado na cor preta com 
vidro transparente laminado 
6mm.
13-Parede em concreto aparente 
com formas de 1,10x2,20m
14-Sistema de acionamento 
manual da esquadria através de 
corda
15-Móvel suspenso em MDF 
36mm na cor Brita - Masisa 
16-Esquadria de correr h=2,40m, 
em alumínio anodizado na cor 
preta, com vidro laminado incolor 
6mm, em corte
17-Esquadria fixa h=2,40m, em 
alumínio anodizado na cor preta, 
com vidro laminado incolor 6mm, 
em vista
18-Tubo metálico vertical 
(decorativo) de 5x15cm, 
calculado conforme o vão, fixado 
por 2 perfis "L" parafusados no 
teto e 2 perfis "L" parafusados no 
piso.
19-Guarda-corpo em vidro duplo 
laminado 12mm 110x100cm
20-Pingadeira em granito 
Marmoluz Limestone Carliza 
Marbella, espessura 3cm
21-Cano de drenagem d=15cm
22-Piso cerâmico 60x60cm i=1%
23-Contrapiso
24-Proteção mecânica
25-Pingadeira em granito 
Marmoluz Limestone Carliza 
Marbella, espessura 3cm, i=1%
26-Impermeabilização - manta 
asfáltica 3mm
27-Regularização
28-Piso vinílico Tarkett - Linha 
Ambienta Studio - Pela em placa 
Coleção Stone - Light Fossil
29-Argamassa de assentamento
30-Regularização
31-Mesas de trabalho com 
gavetas em MDF 18mm na cor 
Brita-Masisa
32-Iluminação com Spot 
direcionados - Leroy Merlin- 
Preto Quality
33-Trilho para fixação dos spots 
para iluminação
34-Arandela UM - LUMINI - 
Linha Decorativa Luz e Forma
35-Piso em concreto polido 5cm 
de espessura com juntas a cada 
2,5m
36-Grelha em ferro fundido para 
escoamento pluvial
37-Piso intertravado retangular 
20x10x6cm na cor cinza escuro
38-Areia de assentamento
39-Brita graduada
40-Dreno de diâmetro 15cm
41-Emulsão asfáltica
42-Manta anti-vapor
43-Camada granular fina
44-Camada granular grossa

TRECHO DE FACHADA AA
01-Rufo de aço galvanizado 
0,62mm em vista
02-Marcação de negativo no 
concreto aparente com 2cm de 
largura e de profundidade, 
marcado a cada 73cm
03-Concreto aparente com 
marcação das formas de 
1,10x2,20m
04-Marcação das formas
05-Ancoragem provisória em 
vista com bainhas embutidas
06-Perfil metálico em "L" (em 
vista), para fixação do tubo 
metálico como elemento vertical 
de decoração na fachada. Dois 
perfis são encaixados dentro do 
tubo metálico, um de cada lado, 
e parafusados na laje.
07-Esquadria maxim-ar, 
1,10x1,40x2,40m, em alumínio 
anodizado na cor preta com 
vidro transparente laminado 
6mm (em vista)
08-Tubo metálico vertical 
(decorativo) de 5x15cm, 
calculado conforme o vão, fixado 
por 2 perfis "L" parafusados no 
teto e 2 perfis "L" parafusados no 
piso, em vista
09-Marco da esquadria maxim-ar 
em perfil de alumínio anodizado 
na cor preta
10-Marco fixo em alumínio 
anodizado na cor preta
11-Esquadria fixa h=2,40m, em 
alumínio anodizado na cor preta, 
com vidro laminado incolor 6mm, 
em vista
12-Esquadria de correr h=2,40m, 
em alumínio anodizado na cor 
preta, com vidro laminado incolor 
6mm, em vista
13-Guarda-corpo em vidro duplo 
laminado 12mm 110x100cm
14-Coluna  de inox, h=35cm 
para fixação do vidro do guarda-
corpo
15-Pingadeira em granito 
Marmoluz Limestone Carliza 
Marbella, espessura 3cm, em 
vista
16-Tamponamento em granito 
17-Esquadria maxim-ar, 
1,10x1,40x2,40m, em alumínio 

anodizado na cor preta com 
vidro transparente laminado 
6mm (em vista)
18-Marco fixo em alumínio 
anodizado na cor preta
19-Esquadria fixa h=2,40m, em 
alumínio anodizado na cor preta, 
com vidro laminado incolor 6mm, 
em vista
20-Esquadria de correr h=2,40m, 
em alumínio anodizado na cor 
preta, com vidro laminado incolor 
6mm, em vista
21-Concreto aparente com 
marcação das formas de 
1,10x2,20m

DETALHE 01
01-Rufo de aço galvanizado 
0,62mm em vista
02-Parafuso de fixação do rufo a 
cada 60cm
03-Rufo de aço galvanizado 
0,62mm em corte
04-Parafuso de fixação do rufo a 
cada 60cm
05-Platibanda h=1,20m, em 
concreto aparente em corte
06-Platibanda h=1,20m, em 
concreto aparente em vista
07-Parafuso com isolamento 
para fixação da telha nas terças 
a cada duas ondulações
08-Terça de madeira em 
eucalipto, distantes a cada 
100cm, com 5x5cm para fixação 
da cobertura
09-Algeroz em aço galvanizado 
0,62mm em vista
10-Vista da espessura do 
algeroz em aço galvanizado 
0,62mm em vista
11-Telha ondulada de 
fibrocimento de 6mm de 
espessura, 5cm de altura, 
dimensões 2,44x1,10m, 
transpasse de uma onda e fixada 
com parafuso a cada duas 
ondulações. Inclinação 10%
12-Acabamento do arremate 
para fixação da calha, em reboco
13-Vista da espessura da telha 
ondulada de fibrocimento
14-Calha em aço galvanizado 
0,62mm em corte
15-Caibro em madeira eucalipto, 
distantes a cada 100cm, 
3x10cm, para fixação das terças 
e estruturação da cobertura, em 
vista
16-Pontaletes de madeira em 
eucalipto de 3x5cm com 
variação de altura conforme a 
inclinação do telhado, em vista
17-Berço em madeira eucalipto, 
em corte, de 3x5cm para 
travamento da estrutura do 
telhado 
18-Laje nervurada h=42cm, 
mudulação 60x60cm
19-Caixilho de alumínio 
anodizado na cor preta
20-Perfis em "L" para fixação do 
tubo metálico decorativo
21-Pingadeira
22-Tubo metálico decorativo na 
cor preta, fixado por perfis em 
"L" parafusados no teto e no piso

DETALHE 02
01-Tubo metálico decorativo na 
cor preta, fixado por perfis em 
"L" parafusados no teto e no piso
02-Guarda-corpo em vidro duplo 
laminado 12mm 110x100cm
03-Marcação das bainhas de 
fixação das formas para a 
concretagem com diâmetro de 
18mm
04-Rejunte 1cm
05-Piso cerâmico 60x60cm i=1%
06-Contrapiso
07-Proteção mecânica
08-Impermeabilização com 
manta asfáltica 3mm
09-Regularização
10-Chapa para fixação do 
parafuso
11-Coluna  de inox, h=35cm para 
fixação do vidro do guarda-corpo
12-Acabamento em inox
13-Pingadeira em granito 
Marmoluz Limestone Carliza 
Marbella, espessura 3cm, i=1%
14-Pingadeira
15-Tamponamento em granito
16-Chapa de fixação da coluna 
de inox do guarda-corpo
17-Pingadeira na laje
18-Esquadria de correr h=2,40m, 
em alumínio anodizado na cor 
preta, com vidro laminado incolor 
6mm, em corte
19-Esquadria fixa h=2,40m, em 
alumínio anodizado na cor preta, 
com vidro laminado incolor 6mm, 
em corte
20-Parede em concreto aparente 
com marcação das formas de 
1,10x2,20m
21-Cano de drenagem de 15cm 
de diâmetro
22-Caixilho de correr em 
alumínio anodizado na cor preta 
em corte
23-Trilho para esquadria de 
correr em alumínio anodizado na 
cor preta
24-Rodapé h=10cm
25-Piso vinílico Tarkett - Linha 
Ambienta Studio - Pela em placa 
Coleção Stone - Light Fossil
26-Argamassa de assentamento
27-Impermeabilização com 
manta asfáltica 3mm
28-Regularização
29-Impermeabilização com 
manta asfáltica 3mm
30-Pingadeira em granito 
Marmoluz Limestone Carliza 
Marbella, espessura 3cm, i=1%
31-Laje nervurada h=42cm, 
mudulação 60x60cm

DETALHE 03
01-Piso de concreto polido com 
espessura de 5cm e juntas a 
cada 2,5m
02-Canaleta para drenagem em 
concreto armado
03-Grelha em ferro fundido para 
escoamento pluvial
04-Piso intertravado retangular 
20x10x6cm na cor cinza escuro
05-Areia de assentamento
06-Brita graduada
07-Brita Graduada
08-Bidim
09-Cano de drenagem diâmetro 
15cm
10-Emulsão asfáltica
11-Laje em concreto armado 
h=10cm
12-Manta anti-vapor
13-Emulsão asfáltica
14-Camada granular fina
15-Camada granular grossa
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