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COBERTURA
LAJE SHED DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO:
01 - Argamassa de assentamento 3cm
02 - Isolamento termo-acústico 2cm
03 - Manta Asfáltica 1cm
04 - Argamassa de regularização 3cm
05 - Laje Plana em concreto armado aparente 
20cm
06 - Esquadria basculante em PVC com pintu-
ra na cor preta, vidro insulado duplo e pinga-
deira em basalto (dimensões 100x60cm)

LAJE COBERTURA:
07 - Capeamento em chapa de aço galvaniza-
do
08 - Platibanda em concreto h=30cm
09 - Capeamento em Basalto Levigado 2cm 
com pingadeira
10 - Camada de brita leve 7cm
11 - Argamassa de assentamento 3cm
12 - Manta Asfáltica 1cm
13 - Argamassa de regularização 3cm
14 - Laje Plana em concreto armado aparente 
30cm

DEMAIS PAVIMENTOS
27 - Esquadria com 2 folhas de correr em PVC com 
pintura na cor preta, vidro insulado duplo e peitoril 
fixo em vidro jateado (dimensões 230x195/100m)
28 - Esquadria fixa em PVC com pintura na cor 
preta (dimensões 50x400cm)
29 - Guarda corpo com estrutura metalica com 
fundo anticorrosivo e acabamento em pintura 
epóxi na cor preta e vidro laminado 4+4mm
30 - Brise vertical em madeira e estrutura em 
alumínio preto

ÁREA EXTERNA:
31 - Capeamento em Basalto Levigado 2cm com 
pingadeira
32 - Piso em Basalto Levigado 2cm
33 - Argamassa de assentamento 3cm
34 - Manta Asfáltica 1cm
35 - Argamassa de regularização 3cm
36 - Laje Plana em concreto armado aparente 
30cm
37 - Pilar circular em concreto armado aparente 
com aplicação de verniz termoplástico à base de 
resina acrílica pura, dispersa em solvente para 
proteção, com acabamento semifosco Ø=30cm

ÁREA INTERNA:
38 - Piso vinílico manta tarket - linha eclipse 
premium (rolo 2x23cm)
39 - Argamassa de regularização 10cm
40 - Parede em drywall com chapa ST dupla de 
1,5cm e isolamento em lã de vidro

DECK:
41 - Piso vinílico manta tarket - linha eclipse 
premium (rolo 2x23cm)
42 - Argamassa de assentamento 3cm
43 - Placas de compensado naval
44 - Estrutura em madeira para deck

PISCINA:
45 - Parede em concreto armado moldado in loco 
20cm
46 - Borda da piscina em Basalto com quinas bole-
adas
47 - Porcelanato telado 9,7x9,7cm - linha green 
pool pasinato
48 - Argamassa de assentamento 3cm
49 - Manta Asfáltica 1cm
50 - Argamassa de regularização 3cm

SUBSOLO
PAREDES E MUROS SUBSOLO:
15 - Camada de reboco + pintura 2cm
16 - Parede em concreto armado moldado in 
loco 30cm
17 - Muro de arrimo em concreto armado 
30cm

LAJES SUBSOLO:
18 - Acabamento em cimento queimado + 
pintura epóxi incolor
19 - Argamassa de regularização 5cm
20 - Contrapiso armado em concreto 30cm
21 - Laje em concreto armado para rampa de 
Acesso 20cm

PREPARO DO SOLO:
22 - Manta geomembrana de PVC, com 
função impermeabilizante, destinada para 
impedir a ascensão de água e umidade 1,2mm
23 - Manta Geotêxtil Bidim 1,2mm
24 - Tubo corrugado rígido para drenagem do 
solo
25 - Camada de brita
26 - Solo compactado
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FACHADA NOROESTE
escala 1:500

CORTE FACHADA SUDESTE
escala 1:500

PLANTA BAIXA TÉRREO
escala 1:500

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TIPO
escala 1:500

PLANTA BAIXA 5° PAVIMENTO
escala 1:500

PLANTA BAIXA COBERTURA
escala 1:500

CORES
 Nos espaços internos serão utilizadas algu-
mas cores estimulantes para os tratamentos, tais 
como:
 

 A cor laranja  trata-se de uma cor quente e 
estimulante, muito utilizada para aumentar autoesti-
ma, dar disposição e incentivar o intelecto.

 A cor verde evoca calmaria, tranquilidade, 
serenidade e bem-estar, muito utilizada em espaços 
ligados a área da saúde e tratamentos.

 A cor azul transmite a sensção de positivida-
de, confiança e segurança.

PISO TATAME COLORIDO
 O piso será utilizado em 
ambientes infantis,, com cores ludi-
cas, como o amarelo, verde, laranja 
e azul, onde é ncessário o contato 
com o solo, para brincadeiras, exer-
cicios e tratamentos.

 Na área de exercicios, como 
na mecano e cinesioterapia serão 
utilizados tons de cinza e azul.

TERRAÇO + JARDIM SENSORIAL

 Terraço descoberto com espa-
ços de estar para pacientes e acompa-
nhantes, com jardim sensorial.

 O Jardim Sensorial localizado 
no 2° pavimento é um espaço que 
oferece bem-estar e lazer. É um 
ambiente composto por uma ampla 
variedade de plantas, estruturado com 
o propósito de oferecer aos pacientes 
estímulo aos cinco sentidos (tato, 
visão, olfato, paladar e audição), uma 
vez que permite às pessoas tocarem 
nas plantas para sentir suas texturas, 
formas e aromas. 

 Os canteiros são elevados do 
chão para proporcionar o toque ao 
alcance das mãos e o piso se alterna 
entre, madeira, concreto, pedra e areia 
conforme o paciente se desloca pelo 
jardim.

TATO, com as diversas texturas das 
plantas, frutas e flores;

VISÃO, com flores e folhas coloridas;

OLFATO, com ervas aromáticas;

PALADAR, com árvores frutíferas que 
se adaptam com facilidade a floreiras e 
vasos;

AUDIÇÃO, com os sons reproduzidos ao 
caminhar.

161m²

ESTRUTURA E MATERIALIDADE

 O projeto foi planejado em estrutura de concreto armado, composto por laje plana, pila-
res circulares aparentes, e quadrados quando estão ocultos nas paredes externas de alvenaria 
convencional (tijolo 6 furos).

 Optou-se pela laje plana em função dos grandes vãos e pela ideia de que o projeto se 
encaixe na estrutura deixando-a aparente, trazendo a sensação de horizontalidade e leveza 
para as fachadas.

 As paredes externas de alvenaria serão revestidas internamente com reboco + pintura e 
externamente com placas de cerâmica (FACHADA VENTILADA) com fixação do tipo oculta, a 
não ser no volume do comércio no térreo que será revestido com madeira.

 Nas paredes internas serão usadas as chapas de gesso (drywall) ST nas áreas secas, RU 
nas áreas umidas e RF nas áreas onde se faz necessária uma resistencia maior ao fogo. As pare-
des serão pintadas conforme a cor definida para cada sala e será utilizada chapa duplada de 
15mm de espessura cada, conforme recomendação do fabricante GYPSUM.

 As esquadrias serão de PVC pintado de preto, com vidro duplo, do piso ao teto com mon-
tante mais largo para possivel alteração de layout interno. Serão usadas maxim-ar nos banhei-
ros e dupla de correr no restante dos espaços com peitoril de vidro jateado para maior privaci-
dade sem perder a iluminação.

 Os brises serão verticais móveis em madeira e a estrutura em alumínio preto, sendo 
paineis lisos e curvos que se unem por meio da barra de acionamento que permite a movimen-
tação motorizada local, para cada ambiente através de um controle, sendo assim cada sala terá 
seu controle para controlar os seus brises.

TERRAÇO SENSORIAL
2° pavimento

ESPAÇO KIDS
2° pavimento

ÁREA DE PESQUISA
5° pavimento

CONSULTÓRIO PSICÓLOGA
2° pavimento

SALA DE PEDAGOGIA
3° pavimento

FACHADA VENTILADA 

ESTRUTURA DE 
CONCRETO

BRISE

ESQUADRIAS

PISO EM BASALTO MADEIRA

REVESTIMENTOS - PISOS

PISO VINÍLICO - MANTA TARKET
 É o mais indicado para áreas da saúde, pois 
dispõe de fácil limpeza, resistencia a circulação 
de um grande número de pessoas e contam com 
propriedades que proporcionam mais conforto 
acústico, reduzindo o nível de ruído, como o baru-
lhos dos passos.

Rolo com dimensão de 2x23m.

levigado fosco

BASALTO - 2 TONALIDADES
 Pensando na integração dos espaços 
externos, foi proposto uma pavimentação de con-
creto “ripado” em duas tonalidades, uma escura e 
outra mais clara.

BASALTO LEVIGADO
Nas áreas internas de todos os ambientes no 
térreo mantendo a relação com o exterior.
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