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1 - Rufo em aço topo liso com arremate lateral com pintura 
eletrostática na cor chumbo;

4 - Isotelha Trapezoidal Isoeste com núcleo isolante de 
EPS. 
Com 6 e 7% de inclinação e largura útil de 100cm;

3 - Cantoneira L em aço galvanizado 50x3mm;

LEGENDA

2 - Chapa de aço expandido MT 10 Malha 5×10, espessura 
1,5mm na cor cinza chumbo - Macrotelas;

8 - Montante  vertical em vista com perfil retangular em aço 
com pintura eletrostática cinza escuro - 125x10cm . 
Servindo de reforço para a fixação de paineis de aço 
expandido;
9 - Treliça  plana em aço com pintura eletrostática cinza 
chumbo h160cm;

12 - Travamento das diagonais perfil C 6" em aço com 
pintura eletrostática cinza - Gerdau;

5 - Placa alveolar de concreto para vedação com altura de 
125cm, larguras de 1000 e 1100cm e profundidade de 
20cm;

14 - Placas de gesso acartonado com acabamento em 
massa corrida e pintura com tinta fosca na cor branca 
Suvinil;
15 - Pilar metálico  perfil H com medidas 35x32cm  revestido 
com chapas de aço com pintura eletrostática cinza  chumbo;
16 - Preechimento de encontro de paineis com selante PU;

18 - Capeamento da laje mini painel treliçado com 
acabamento polido h=5cm;

7 - Sistema de encaixe de placa de concreto em pilar 
metálico;

19 - Junta de dilatação de piso;

6 - Abertura tipo SHED em esquadria metálica venezianada 
com pintura eletrostática na cor preta;

20 - Laje mini painel treliçado armada em uma direção com 
preenchimento em concreto . H = 26 cm;
21 - Viga metálica em perfil W com 58 cm de altura, 
revestido com chapas de aço com pintura eletrostática na 
com cinza chumbo;

17 - Rodapé de poliestireno branco liso h=15cm em vista - 
Ecovale;

22 - Cantoneira em aço galvanizado para fixação de viga 
em pilar;

10 - Montante  horizontal em perfil tubular de aço com 
pintura eletrostática cinza escuro, para a fixação de chapas 
de aço expandido;

23 - Chapa de aço com pintura eletrostática na cor cinza 
chumbo para fechamento lateral de viga, com sistema de 
encaixe;

13 - Fixação da treliça no pilar metálico com chumbadores,  
porcas e enrijecedores metalicos;

11 - Tirante em aço galvanizado para a fixação de placas de 
gesso acartonado;

35 - Projeção da fundação;
34 - Camada antivapor - lona preta;

45 - Fixação do pilar metálico   com chumbadores, porcas e 
enrijecedores metálicos;

36 - Argamassa de assentamento de bloco de vedação;

31 - Camada de brita compactada;

28 - Contrapiso de concreto com abamento polido h=5cm;

32 - Impermeabilização com emulsão asfáltica;

25 - União móvel de tirante com estrutura tubular para 
fixação de cobertura atirantada;

33 - Tubo corrugado para drenagem em PEAD 100mm - 
Geoplus;

37 - Bloco cerâmico de vedação 14x19x29cm - Pauluzzi;

42 - Acabamento lateral em aço galvanizado para 
fechamento da telha;
43 - Terça perfil C em aço ASTM A570 - com pintura 
eletrostática cinza;

47 - Solo compactado;

26 - Vidro incolor temperado com espessura de 10mm;

51 - Camada de argamassa de assentamento;
52 - Tela metálica reforçada Gerdau Q138, 4,2 mm - 10 x 10 
cm;

30 - Contrapiso em concreto armado  com altura de 15cm;

48 - Grelha metálica acima de tubo de queda para 
escoamento de águas pluviais;

50 - Piso de basalto regular 30x30cm;

27 - Perfil tubular metalico 50mm com pintura eletrostática 
na cor cinza chumbo para fixação de cobertura atirantada;

29 -  Fixação de pilar metálico com chumbadores, porcas e 
enrijecedores metálicos;

46 - Viga de baldrame com dimensões conforme sondagem 
de terreno;

44 - Treliça plana em aço com pintura eletrostática na cor 
cinza chumbo para a sustentação de terças de telhado. 
H=50cm;

38 - Tubo de queda 150mm em PVC rígido conforme NBR 
1084;
39 - Esquadria de correr de alumínio na cor cinza chumbo 
com vidro duplo incolor;
40 - Cobertura metálica com vidro temperado incolor de 
10mm e chapa de aço expandido fixa através de tirantes de 
aço galvanizado;
41 - Divisória de gesso acartonado com perfil dry wall e 
Isolamento acústico com lã de pet. Acabamento externo em 
massa corrida e pintura com tinta acrílica acetinada na cor 
cinza elefante Suvinil;

24 - Tirante metálico para a fixação de cobertura;

49 - Calha em aço galvanizado i=1%

53 - Camada de areia grossa;
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LEGENDA:

1 - 2 -  3 - 4 - Tirantes em aço galvanizado para a fixação de perfis tubulares (forrinho). 5 - Módulo de forrinho removível para manutenções. 6 - Isotelha Trapezoidal Isoeste com núcleo isolante de EPS.   Abertura tipo SHED em esquadria metálica em aço venezianada com pintura eletrostática na cor preta.  Mão francesa em estrutura metálica perfil C para a sustentação de chapas de aço expandido. Esquadria de 
correr de alumínio na cor cinza chumbo com vidro duplo incolor.  Placa alveolar de concreto para vedação com altura de 125cm, larguras de 1000 e 1100cm e profundidade de 20cm.  7 - 8 - Painéis de chapa de aço expandido MT 10 Malha 5×10, espessura 1,5mm na cor cinza chumbo - Macrotelas.  9 - Viga metálica em perfil W com 58 cm de altura para sustentação de laje.  10 - Cobertura metálica com vidro 
temperado incolor de 10mm e chapa de aço expandido fixa através de tirantes de aço galvanizado.  11 - Passarela do memorial fixa através de sistema com viga vierendeel.  12 - Divisória de gesso acartonado com perfil dry wall e Isolamento acústico com lã de pet. Acabamento externo em massa corrida e pintura com tinta acrílica acetinada na cor cinza elefante Suvinil.  13 - Divisórias com blocos cerâmicos de 
vedação 14x19x29cm - Pauluzzi e acabamento em reboco com pintura com tinta acrílica acetinada na cor cinza Elefante - Suvinil.  14 - Forro com placas de gesso acartonado com acabamento em massa corrida e pintura com tinta acrílica fosca na cor branca - Suvinil fixo através de tirantes de aço galvanizado. 15- Pingadeira em granito preto absoluto fixada com argamassa de assentamento e vedação das 
laterais com selante PU. 16 - Pilar metálico  perfil H com medidas 35x32cm  revestido com chapas de aço com pintura eletrostática cinza  chumbo.  17 - Contrapiso em concreto com acabamento polido h= 5cm. I=1%.  18 - Impermeabilização com emulsão asfáltica.  19 -  Contrapiso em concreto armado  com altura de 15cm.   nto de água para limpeza (junto a junta de dilatação do piso)  20 - Calha de recolhime
21 - Camada anti vapor - lona preta  22 - Viga de baldrame com dimensões conforme sondagem de terreno.  23 - Tubo corrugado para drenagem em PEAD 100mm - Geoplus.  24 - Camada de brita compactada.  25 - Solo compactado.  26 - Fundações em projeção - com dimensões conforme sondagem do terreno.  27 - Guarda corpo de alumínio com pintura eletrostática na cor preto fosco e altura de100cm.  28 
-  Parede com placa de gesso acartonado com acabamento em massa corrida e pintura com tinta acrílica acetinada na cor cinza chumbo - Suvinil.  29 - Placa de gesso acartonado com acabamento em massa corrida e pintura com tinta acrílica acetinada na cor cinza elefante - Suvinil.  30 -   Perfil de  para a fixação de placas de gesso acartonado.  31 - Rodapé de poliestireno na cor branca liso, aço galvanizado
com altura de 15cm - Ecovale.  32 - Perfil 33 - 34 - 35 - 36 -guia horizontal para a fixação de montantes verticais da estrutura de paredes de dry wall.   Tela metálica reforçada Gerdau Q138, 4,2 mm - 10 x 10 cm.   Laje mini painel treliçado armada em uma direção com preenchimento em concreto . H = 26 cm.   Luminária Plafon led 25w de sobrepor na cor perta.   Bloco cerâmico Paulizzi calha com preenchimento em 
concreto.   2cm de argamassa de reboco com pintura com tinta acrílica acetinada na cor cinza elefante - Suvinil.  Blocos cerâmicos de vedação 14x19x29cm - Pauluzzi.   Capeamento da laje mini painel treliçado com acabamento polido h=5cm.   Argamassa de assentamento para blocos cerâmicos de vedação.   Contrapiso em concreto com acabamento polido h= 5cm, com adição de 37 -  38 -  39  - 40 - 41 -
pigmento cinza escuro.
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