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SISTEMA CONSTRUTIVO E MATERIAIS

A  Telha “sanduiche” de aço pré-pintado, com isolante termo 
acústico em lã mineral. 
B  Cobertura em substituição a laje convencional, com painel 
industrializado com espessura de 40mm composto por dupla 
placa cimentícia e miolo de madeira laminada. Montagem dos 
painéis sobre perfis de aço. Juntas com selante de poliuretano 
e proteção vedante de fita aderente asfalto-elastomérica. 
C Parede externa tipo “steel-frame” de construção seca, 
com revestimento externo em placa cimentícia uso externo. 
Revestimento interno em placa de gesso acartonado para 
pintura. Miolo isolante de manta de lã mineral de alta 
performance. Pintura acrílica flexível e respirável, acetinado, 
específica para placa cimentícia. 
D Parede interna do sistema “drywall” desmontável com 
possibilidade de flexibilização nos arranjos. Altura até 
3cm abaixo do forro com vedação acústica nesse espaço. 
Acabamento em pintura acrílica lavável ou laminado 
melaminico favorecendo manutenção. Nas áreas comuns, 
proteção com barra bate-maca. 
E  Caixilho em alumínio classe 30 com pintura eletrostática. 
F  Forro de gesso monolítico.
G  Brises planos móveis, em chapa lisa de aluzinc pintada. 
H Piso de porcelanato antideslizante, semipolido, com bordas 
retificadas.
I Tela tipo “passarinheira” de chapa de aço expandida 
(déploiyée). 
J  Luminárias sistema LED. 
K Empenas revestidas externamente com painel metálico 

corrugado pre pintado de aluzinc.
Outros materiais aplicados: Forro acústico de fibra mineral 
nas áreas comuns; Piso grama drenante nas vagas de 
veículos; Piso intertravado de concreto para vias; Cercas de 
acordo com especificação padrão; Louça e metais sanitários 
com economizador de água, atendendo normas vigentes de 
acessibilidade; Portas de madeira revestidas por laminado 
melamínico em ambas as faces; Calha de chapa de aço 
galvanizado 1mm grau C  com pintura epodixídica; Prumada 
de águas pluviais em tubo de aço galvanizado a fogo e 
pintado; Piso Externo em placas pré-moldadas de concreto 
semipolido, composto por agregados de pedras naturais 
Acabamento com tratamento selante impermeável.

ETAPAS CONSTRUTIVAS

1  Fundações pré-moldadas: “sapata-direta”, por tratar-se de 
edificação térrea, intertravadas por vigamento baldrame. 
2  Estruturas Principais: fabricação e montagem de estruturas 
metálicas leves, em pórticos tubulares retangulares, 
hiperestáticos, engastados também em suas fundações, 
espaçados de 5m.
3  Estruturas Complementares: fabricação e montagem de 
estruturas metálicas, em perfis laminados padrão WF para 
sustentação da laje das salas, com vigamento tipo acastelado, 
para viabilizar a passagem de instalações.
4 Terraplenagem: argila orgânica, após remoção será 
aproveitada no paisagismo; os volumes excedentes de 

VISTA INTERNA  
ESPERA E RECEPÇÃO 

escavações de fundações e instalações enterradas serão 
utilizados em regularizações do terreno, para a redução de 
“bota-fora”.
5 Castelo D’Água: para instalações hidro-sanitárias e de 
combate a incêndio.
6  Instalações Enterradas: de  sistemas de esgoto, drenagem 
de A.P, aterramento, etc.
7  Pisos Internos:  em laje flutuante, com espeçamento nas 
bordas, sobre solo compactado e preparado.
8  Montagem de Estruturas Metálicas.
9 Telhamentos e Calhas: instalação concomitante com a 
execução da cobertura das salas, levando em conta a direção 
dos ventos dominantes.
10   Cobertura das Salas: em substituição à laje convencional em 
concreto, para aceleração do cronograma do empreendimento, 
limpeza e sustentabilidade da obra.
11  Revestimento de Pisos:  após a execução será dotado de 
proteção mecânica.
12  Paredes Internas e Externas: em sistema industrializado 
respectivamente em steel frame e dry-wall, vinculadas ao 
piso já acabado e ao vigamento acastelado, objetivando dar 
flexibilidade aos rearranjos de salas, com um mínimo de 
reparos nos mesmos.
13  Caixilharia: portas, janelas e brise-soleil.
14 Instalações Prediais, utilidades operacionais da UBS, 
instalação de ar condicionado, acabamentos finais, paisagismo, 
limpeza da obra e Instalação de ar condicionado. 
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