
escala: 1/25
CORTE DE PELE 

ADEGA

Sala de jogos Varanda

Detalhe 01

Detalhe 02
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CORTE DE PELE PERSPECTIVADO 
Térreo sala de jogos / subsolo adega

Camada de regularização= 3cm;  com  i=2%

Laje em concreto armado, avanço em balanço 

Estrutura para forro montantes de madeira �po grelha 3x3cm 

Forro de madeira freijó, réguas de 10cm 

Contrapiso interno feito junto a barrotes 
de madeira

Camada de regularização= 3cm;  com  i=2%

Barrotes de madeira formato trapezoidal, 
distanciados de 50 em 50cm. Base 
inferior= 5cm; largura e altura= 3cm

Viga de baldrame

Solo

Cobertura vegetal de formações rasteiras

Substrato 

Manta de absorção 

Módulo hidro-modular de drenagem: 7cm

Proteção mecânica: 3cm

Isolante térmico 5cm

Proteção mecânica: 3cm

Manta impermeabilização: 4mm

Rufo metálico branco

Acabamento pintura branca

Viga em concreto armado 

Vigas reves�das com madeira, réguas de 10cm 

Montante superior esquadria de madeira,  embu�do 
junto a reves�mento de madeira feito na viga 

Esquadria piso a teto fixa de madeira,  vidro laminado 
transparente 10mm 

Piso pedra irregular rús�ca

Acabamento com pingadeira pedra 
irregular rús�ca

Laje em concreto armado, avanço em 
balanço 

Manta impermeabilização: 4mm

Contrapiso: 3cm

Argamassa assentamento pedras naturais 

Piso interno madeira freijó, réguas de 10cm 

Solo compactado 

Camada drenante em brita

Manta impermeabilização

Laje concreto armado

Parede para contenção

Manta impermeabilização

Camada drenante em brita

Tubo corrugado para drenagem 

Grama espécie sempre verde

Viga em concreto armado 

Camada de regularização= 3cm;  com  i=2%

Manta impermeabilização: 4mm

Contrapiso: 3cm

Argamassa assentamento pedras naturais 

Piso pedra irregular rús�ca

paleta cores usar em todo tcc

Laje concreto armado

C a m a d a  d r e n a n t e  e m  b r i t a

Camada drenante em brita

Parede pedra irregular rús�ca

Porta correr acesso lobby em madeira

Fechamento lateral brise, com ripado de 
madeira

Esquadria piso a teto fixa de madeira,  vidro laminado 
transparente 10mm 

Vigas reves�das com madeira, réguas de 10cm 

Estrutura para forro montantes de madeira �po grelha 3x3cm 

Forro de madeira freijó, réguas de 10cm 

Camada de regularização, impermebilização e 
sistema hidromodular para telhado verde

SETOR DE DETALHE

DETALHE 01
Esc: 1/15

DETALHE 02
Esc: 1/15

Laje concreto armado

Estrutura para forro montantes de 
madeira �po grelha 3x3cm 

Forro de madeira freijó, réguas 
de 10cm 

Fechamento lateral brise, com 
ripado de madeira

Camada de regularização= 3cm;  
com  i=2%

Cobertura vegetal de formações rasteiras

Substrato 

Manta de absorção 

Módulo hidro-modular de drenagem: 7cm

Proteção mecânica: 3cm

Isolante térmico 5cm

Proteção mecânica: 3cm

Manta impermeabilização: 4mm

Rufo metálico branco

Solo

Solo compactado 

Camada drenante em brita

Manta impermeabilização

Laje concreto armado

Tubo corrugado para drenagem 

Contrapiso: 3cm

Camada de regularização= 3cm

Manta impermeabilização

Piso pedra irregular rús�ca

Parede para contenção

Camada drenante em brita
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