
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE G – PLANILHAS DE PRECIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  
 

Projeto Arquitetônico do Centro de Distribuição (CD) destinado a Operação e 
Manutenção da Rede Logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, 
insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
  

Projetado para ser implantado no Parque de Apoio da SESDF, situado no SIA AE 
s/n lote G – Guará Brasília - DF é apresentado com as características de uma edificação 
de traços simples, com “tecnologia de ponta” embarcada para atender as necessidades 
propostas e utilização de energia limpa renovável. 
 
o Lote G do SIA AE s/n - GUARÁ:       190.000,00m2 
o Área destinada ao empreendimento:  20.637,34m2 
 

Pesquisas apontam os edifícios como os principais responsáveis pelos impactos 
causados à natureza por consumirem mais da metade de toda a energia gerada nos 
países desenvolvidos e produzirem mais da metade de todos os gases lançados na 
atmosfera terrestre. 
 
 Uma “Arquitetura Sustentável” é o que se busca no Século XXI. Uma arquitetura 
onde o edifício faz parte do habitat vivo, estreitamente ligado ao sítio, à sociedade, ao 
clima, ao entorno próximo, à região e ao planeta. 
 
 A elaboração de um Projeto de Arquitetura hoje, busca por uma “maior 
sustentabilidade” e deve considerar todo o ciclo de vida da edificação, incluindo seu uso, 
manutenção e sua reciclagem ou demolição. 
 
SITUAÇÃO, LOCAÇÃO (COBERTURA) E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP01 

Locar uma edificação de grande porte em um lote quase que completamente 
ocupado e ao mesmo tempo criar uma ligação de respeito em relação as edificações 
existentes foi o grande desafio.  
  

Analisando o sítio e as edificações existentes, encontramos um edifício de porte 
médio sem utilização e começamos a estudar a melhor forma de locar o CD nesse espaço 
sabendo que teríamos que conseguir uma área de aproximadamente 10.000m2 para 
sua implantação.  
            

Optamos pela demolição do edifício em desuso e mais duas pequenas 
edificações próximas, abrindo espaço para o Centro de Distribuição e área de pátio de 
manobras com acesso controlado e independente. 
      

A locação do CD obedece ao mesmo alinhamento das edificações existentes 
junto a rua principal do lote, preservando a leitura da caixa da rua e sua arborização.  



 
 

 
 

As dimensões do edifício foram definidas pela largura dos dois prédios existentes 
logo a entrada ao Parque de Apoio da SESDF. Desta forma, garantimos a preservação da 
escala e arruamentos existentes.  
 
o BLOCO A:   Térreo                                  9.604,03m2 
                                                  Mezanino                                      890,26m2 
o BLOCO B    Área Técnica                            312,00m2 
o BLOCO C    Estrutura de Apoio                    177,77m2 
o BLOCO D    Guarita                                    210,92m2 
 
o ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:               11.194,98m2 
 
o PÁTIO        Manobras e estacionamento  8.284,65m2 
  
o CAPACIDADE ARMAZENAGEM:             9.247 PP PALETES 
 

O lote G do Setor de Área de Serviço Público está inserido no Setor de Indústria 
e Abastecimento de Brasília (SIA). Sua destinação e vias foram projetadas para o trânsito 
de caminhões e carretas, tornando-se o local apropriado para a instalação de um Centro 
de Distribuição. 
 
EDIFICAÇÃO: 

O estudo sobre o significado das formas geométricas define que, enquanto o 
círculo está intimamente relacionado ao orgânico e a natureza, o quadrado refere-se ao 
mecânico e ao tecnológico. 
 

Na natureza encontramos a forma circular com certa facilidade, já o quadrado é 
forma construída. Por suas características construtivas “o quadrado é uma forma que 
representa rigidez, firmeza e organização. Traduz-se como o domínio da racionalidade, 
da precisão, da perfeição matemática, relaciona-se ao cálculo”. 
 

Mecânico e tecnológico, firmeza e organização... precisão! Exatamente os 
preceitos solicitados.  Surge as linhas do projeto: um quadrado com 96,30m de lado e 
12,80m de altura, com dois únicos acessos: Principal - para os colaboradores da área 
administrativa e visitantes e o acesso Secundário para os colaboradores da área 
operacional dos galpões de armazenagem seca e das câmaras frias.  
 
 Internamente um único piso, térreo com área de 9.916,03m2 e pé direito útil de 
11,10m e um mezanino (como uma ponte), com área de 890,26m2, quase todo em vidro 
laminado de 10mm de espessura, garantindo controle e comando com vista de toda a 
área de armazenagem, picking e carga e descarga.  
 

Edificação projetada para a utilização de estrutura mista: pilares pré-moldados 
em concreto, painéis de vedação do todo o perímetro da edificação em concreto pré-
fabricado e estrutura metálica para travamento estrutural e suporte do telhado em 
telha metálica termo acústica. 



 
 

 
 

 
 O cuidado no assentamento do edifício no lote se reflete na escolha dos locais 
para a localização das docas, voltadas para leste garantindo boa ventilação durante do 
dia, área de sombra para o período da tarde e segurança de carga e descarga dos 
medicamentos por ficarem fora do alcance visual de quem passa pela rua de acesso 
lateral do lote. 
 

A edificação contempla condições de acessibilidade, conforme determina a NBR 
9050/15 da ABNT, fazendo constar todas as condições necessárias para o alcance, 
percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia das 
dependências da edificação, de que necessita uma pessoa com necessidades especiais. 
O pavimento Térreo, em função da altura das docas está a 1,20m acima do nível do pátio 
de acesso e manobras. Rampas de acesso externas foram construídas de forma a 
garantir todo o pavimento numa mesma cota de nível, sem um único obstáculo de 
desnível. 
 
ESTRUTURA DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO, RESTAURANTE E GUARITA 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP02 

Contempla as plantas baixas da Guarita Coberta, pequeno Restaurante e Área de 
Identificação e Controle de acesso ao Centro de Distribuição. Especificações de 
materiais, cotas, níveis e áreas de cada ambiente.  
  
 TÉRREO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP03 
Pavimento térreo: 

Contempla a nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, 
tabela de áreas, ventilação e iluminação (constando área mínima necessária e área 
projetada) e a descrição dos elementos construtivos, conforme abaixo: 
 Câmara Fria:  

Piso em concreto monolítico polido de alta resistência (6t/m2); divisória em 
painel frigorífico com pintura eletrostática lavável e impermeável, na cor branca; forro 
em painel frigorífico cor branca. 
 Área de depósito de secos:  

Piso em concreto monolítico polido de alta resistência (6t/m2), divisórias em 
painel frigorífico liso com pintura branca eletrostática, lavável e impermeável. Sem 
forro. 
 Área molhada:  

Piso e revestimento de paredes em porcelanato, lavável e impermeável. Forro 
em gesso acartonado, pintura látex branco fosco. 
 Elevador: Comercial para 7 passageiros (525KG), acabamento em aço inox e 
velocidade de 1m/s. 
 
MEZANINO – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP04 

Contempla nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, tabela 
de áreas e a descrição dos elementos construtivos, conforme abaixo: 



 
 

 
 

Piso: concreto monolítico polido e acabamento em pintura epóxi cinza. 
Paredes: pintura latex branco semi-brilho com rodapé em poliestireno branco com 
8,5cm de altura. Vidro Laminado 10mm para fechamento das laterais da parte do 
Mezanino que fica sobre a área de Picking. 
Forro: gesso acartonado, pintura branca fosca em latex. 
Layout: mobiliário de todos os ambientes e suas respectivas dimensões, bem como a 
nomenclatura dos ambientes. 
Escadas de acesso: piso monolítico em granitina polida. 
 
LAYOUT TÉRREO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP05 
Define a setorização das áreas internas do Depósito de Secos e Refrigerados e da Câmara 
Fria, conforme discriminado abaixo: 
1. Área de Carga Temporária para Recebimento. Depósito de Secos e Refrigerados. 
2. Área de Carga Temporária para Expedição. Depósito de Secos e Refrigerados. 
 3. Área de Segregados do Depósito de Secos e Refrigerados, 2.046pp paletes. 
 4. Área de Controlados do Depósito de Secos e Refrigerados, 1.129pp paletes. 
 5. Estoque Geral do Depósito de Secos e Refrigerados, 5.316pp paletes. 
 6. Área de Segregados da Câmara Fria e Congelados, 168pp paletes. 
 7. Área de Controlados da Câmara Fria e Congelados, 144pp paletes. 
 8. Estoque Geral da Câmara Fria e Congelados, 444pp paletes. 
 
LAYOUT MEZANINO – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP06 
 Contempla a nomenclatura dos ambientes segundo sua utilização com o 
mobiliário necessário para seu bom funcionamento. Apresenta suas dimensões, cotas 
de nível e área de cada área.  
  
ELEVAÇÕES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP07 

Contempla as vistas externas do Centro de Distribuição com cotas gerais e 
parciais, eixos das estruturas dos pilares, materiais especificados e a forma geral do 
Edifício. 
 Elevação 1 - SUL: Acesso Principal e Vista Lateral Sul do CD. 
 Elevação 2 - LESTE: Docas do CD e Acessos: Principal e Secundário. 
 Elevação 3 - NORTE: Vista Lateral Norte do CD. 
 Elevação 4 - OESTE: Vista Lateral Oeste do CD.  
 
CORTES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP08 

Contempla dimensões, níveis, cotas parciais e gerais e nomenclatura dos 
ambientes: 
 CORTE AA no sentido Norte/Sul passando por dentro da Câmara Fria, Estoque 
Geral de Secos e Refrigerados e vista do Mezanino, terminando no espaço rebaixado 
destinado a Área Técnica. 



 
 

 
 

 CORTE BB no sentido Oeste/Leste passando pelo Estoque Geral de Secos e 
Refrigerados e corte transversal do Mezanino, concluindo na Área Temporária de 
Expedição do Depósito de Secos e Refrigerados. 
 CORTE CC no sentido Norte/Sul passando pela Câmara Fria e Congelados pelas 
Áreas de Picking e Unitarização e no Depósito de Secos e Refrigerados, pela Área de 
Picking, terminando no Acesso Principal ao CD. 
 CORTE DD no sentido Oeste/Leste passando através do Depósito de Secos e 
Refrigerados nas áreas de Controlados, Segregados e pela Camara Fria e Congelados, na 
área de Segregados e Unitarização, terminando no Acesso Secundário do CD. 
 
AMPLIAÇÕES LAYOUT TÉRREO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_APA09 
 Ampliação das áreas de Acesso Principal e Secundário. Contempla a 
nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, tabela de áreas, descrição 
dos elementos construtivos e rampas de acesso. 
 
AMPLIAÇÃO LAYOUT MEZANINO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP10 

Ampliação da prancha VTCLOG_ARQ_AP06 para um melhor entendimento. 
Contempla a nomenclatura dos ambientes segundo sua utilização e o mobiliário 
necessário. 
 
CAF  HOSPITALARES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP11 
 Plantas baixas contendo o novo layout das CAF´s: 
 
o CAF do Hospital Regional do Guará              98,49m2 
o CAF do Hospital Regional de Taguatinga    415,91m2 
  
Sustentabilidade 
 Pátio de Manobras e Estacionamento: 
O piso de toda a área (8.284,65m2) será executado utilizando piso intertravado em 
concreto de alta resistência (35Mpa) e 8cm de espessura, destinado a tráfego pesado. 
Sustentável desde sua fabricação por empregar apenas areia e cimento, simplicidade de 
instalação, capacidade de escoamento de águas pluviais, vida útil e possibilidade de 
reaproveitamento, são algumas das vantagens de sua utilização. 
 
Sistema Solar Fotovoltaico: 

Serão instalados 2.860 paineis fotovoltaicos no telhado proporcionando a 
geração de 943,8kWp de energia limpa numa área de 6.000m2 do telhado. O Projeto 
Arquitetônico foi cuidadosamente elaborado para que o telhado posicionado para 
melhor captação de energia solar. 
 
Reaproveitamento das Águas Pluviais: 

Durante o desenvolvimento do projeto, serão calculados os reservatórios de 
captação e armazenamento de águas pluviais. 



 
 

 
 

 
QUADRADO É FORMA CONSTRUÍDA 
 Com esta frase em mente e preocupados em entregar um edifício sustentável, 
aguardamos a composição da equipe técnica para incrementar soluções e novas 
tecnologias pensando no amanhã e considerando todo ciclo de vida desta edificação. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
REMEDIO EM CASA 
 

O programa “Remédio em casa”, conforme definido pela SES/DF, 

consiste no serviço de entrega de medicamentos padronizados no âmbito do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no endereço 

cadastrado pelos usuários pré-selecionados, tendo como alvo usuários 

portadores de doenças crônicas e, preferencialmente, usuários idosos e/ou com 

dificuldade de locomoção. 

 

O serviço em questão tem por objetivo proporcionar uma melhora no 

acesso dos usuários aos medicamentos no âmbito do referido componente, uma 

vez que proporciona maior comodidade aos usuários e garantia da continuidade 

do tratamento. Além disso, o referido serviço resulta na redução no tempo de 

espera de atendimento devido a diminuição do fluxo de pacientes nas unidades 

(redução das filas de espera), de forma a beneficiar não só o público-alvo da 

entrega, mas também todos os usuários atendidos pelos Núcleos de Farmácia 

do Componente Especializado. 

 

Atualmente, o serviço enseja a realização de 5.000 (cinco mil) entregas 

mensais de medicamentos aos usuários previamente cadastrados no serviço, 

sendo inicialmente destinado aos usuários incluídos nos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento de Asma, Diabetes Mellitus 

Tipo 1, Dislipidemia, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Fenilcetonúria, 

Esclerose Lateral Amiotrófica, Glaucoma e Osteoporose, podendo este escopo 

ser ampliado ao longo da execução do contrato em decorrência do percentual 

de adesão dos usuários ao serviço. 

 

A escolha do público alvo baseou-se nas características dos usuários 

portadores das referidas doenças, dando-se preferência para portadores de 

doenças crônicas, idosos e/ou com dificuldade de locomoção. Além disso, levou-

se em consideração o quantitativo expressivo de usuários inclusos nos referidos 

protocolos, conforme exposto na tabela abaixo: 



 
 

 
 

 

 

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZ 

TERAPÊUTICA 

Nº DE USUÁRIOS 

CONTEMPLADOS 

Asma 2.426 

Diabetes Mellitus Tipo 1 2.125 

Dislipidemia 2.249 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 1.767 

Fenilcetonúria 45 

Esclerose Lateral Amiotrófica 64 

Glaucoma 954 

Osteoporose 286 

TOTAL 9.916 

 

No tocante às entregas decorrentes das “Demandas Judiciais”, face à 

crescente judicialização da saúde, torna-se mais imprevisível seu 

dimensionamento, sendo que em 2019 o quantitativo médio foi de 1 (uma) 

entrega por dia útil.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO  
 

Projeto Arquitetônico do Centro de Distribuição (CD) destinado a Operação e 
Manutenção da Rede Logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, 
insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 
  

Projetado para ser implantado no Parque de Apoio da SESDF, situado no SIA AE 
s/n lote G – Guará Brasília - DF é apresentado com as características de uma edificação 
de traços simples, com “tecnologia de ponta” embarcada para atender as necessidades 
propostas e utilização de energia limpa renovável. 
 
o Lote G do SIA AE s/n - GUARÁ:       190.000,00m2 
o Área destinada ao empreendimento:  20.637,34m2 
 

Pesquisas apontam os edifícios como os principais responsáveis pelos impactos 
causados à natureza por consumirem mais da metade de toda a energia gerada nos 
países desenvolvidos e produzirem mais da metade de todos os gases lançados na 
atmosfera terrestre. 
 
 Uma “Arquitetura Sustentável” é o que se busca no Século XXI. Uma arquitetura 
onde o edifício faz parte do habitat vivo, estreitamente ligado ao sítio, à sociedade, ao 
clima, ao entorno próximo, à região e ao planeta. 
 
 A elaboração de um Projeto de Arquitetura hoje, busca por uma “maior 
sustentabilidade” e deve considerar todo o ciclo de vida da edificação, incluindo seu uso, 
manutenção e sua reciclagem ou demolição. 
 
SITUAÇÃO, LOCAÇÃO (COBERTURA) E MEMÓRIA DE CÁLCULO  
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP01 

Locar uma edificação de grande porte em um lote quase que completamente 
ocupado e ao mesmo tempo criar uma ligação de respeito em relação as edificações 
existentes foi o grande desafio.  
  

Analisando o sítio e as edificações existentes, encontramos um edifício de porte 
médio sem utilização e começamos a estudar a melhor forma de locar o CD nesse espaço 



 
 

 
 

sabendo que teríamos que conseguir uma área de aproximadamente 10.000m2 para 
sua implantação.  
            

Optamos pela demolição do edifício em desuso e mais duas pequenas 
edificações próximas, abrindo espaço para o Centro de Distribuição e área de pátio de 
manobras com acesso controlado e independente. 
      

A locação do CD obedece ao mesmo alinhamento das edificações existentes 
junto a rua principal do lote, preservando a leitura da caixa da rua e sua arborização.  

As dimensões do edifício foram definidas pela largura dos dois prédios existentes 
logo a entrada ao Parque de Apoio da SESDF. Desta forma, garantimos a preservação da 
escala e arruamentos existentes.  
 
o BLOCO A:   Térreo                                  9.604,03m2 
                                                  Mezanino                                      890,26m2 
o BLOCO B    Área Técnica                            312,00m2 
o BLOCO C    Estrutura de Apoio                    177,77m2 
o BLOCO D    Guarita                                    210,92m2 
 
o ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:               11.194,98m2 
 
o PÁTIO        Manobras e estacionamento  8.284,65m2 
  
o CAPACIDADE ARMAZENAGEM:             9.247 PP PALETES 
 

O lote G do Setor de Área de Serviço Público está inserido no Setor de Indústria 
e Abastecimento de Brasília (SIA). Sua destinação e vias foram projetadas para o trânsito 
de caminhões e carretas, tornando-se o local apropriado para a instalação de um Centro 
de Distribuição. 
 
EDIFICAÇÃO: 

O estudo sobre o significado das formas geométricas define que, enquanto o 
círculo está intimamente relacionado ao orgânico e a natureza, o quadrado refere-se ao 
mecânico e ao tecnológico. 
 

Na natureza encontramos a forma circular com certa facilidade, já o quadrado é 
forma construída. Por suas características construtivas “o quadrado é uma forma que 
representa rigidez, firmeza e organização. Traduz-se como o domínio da racionalidade, 
da precisão, da perfeição matemática, relaciona-se ao cálculo”. 
 

Mecânico e tecnológico, firmeza e organização... precisão! Exatamente os 
preceitos solicitados.  Surge as linhas do projeto: um quadrado com 96,30m de lado e 
12,80m de altura, com dois únicos acessos: Principal - para os colaboradores da área 
administrativa e visitantes e o acesso Secundário para os colaboradores da área 
operacional dos galpões de armazenagem seca e das câmaras frias.  
 



 
 

 
 

 Internamente um único piso, térreo com área de 9.916,03m2 e pé direito útil de 
11,10m e um mezanino (como uma ponte), com área de 890,26m2, quase todo em vidro 
laminado de 10mm de espessura, garantindo controle e comando com vista de toda a 
área de armazenagem, picking e carga e descarga.  
 

Edificação projetada para a utilização de estrutura mista: pilares pré-moldados 
em concreto, painéis de vedação do todo o perímetro da edificação em concreto pré-
fabricado e estrutura metálica para travamento estrutural e suporte do telhado em 
telha metálica termo acústica. 
 
 O cuidado no assentamento do edifício no lote se reflete na escolha dos locais 
para a localização das docas, voltadas para leste garantindo boa ventilação durante do 
dia, área de sombra para o período da tarde e segurança de carga e descarga dos 
medicamentos por ficarem fora do alcance visual de quem passa pela rua de acesso 
lateral do lote. 
 

A edificação contempla condições de acessibilidade, conforme determina a NBR 
9050/15 da ABNT, fazendo constar todas as condições necessárias para o alcance, 
percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia das 
dependências da edificação, de que necessita uma pessoa com necessidades especiais. 
O pavimento Térreo, em função da altura das docas está a 1,20m acima do nível do pátio 
de acesso e manobras. Rampas de acesso externas foram construídas de forma a 
garantir todo o pavimento numa mesma cota de nível, sem um único obstáculo de 
desnível. 
 
ESTRUTURA DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO, RESTAURANTE E GUARITA 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP02 

Contempla as plantas baixas da Guarita Coberta, pequeno Restaurante e Área de 
Identificação e Controle de acesso ao Centro de Distribuição. Especificações de 
materiais, cotas, níveis e áreas de cada ambiente.  
  
 TÉRREO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP03 
Pavimento térreo: 

Contempla a nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, 
tabela de áreas, ventilação e iluminação (constando área mínima necessária e área 
projetada) e a descrição dos elementos construtivos, conforme abaixo: 
 Câmara Fria:  

Piso em concreto monolítico polido de alta resistência (6t/m2); divisória em 
painel frigorífico com pintura eletrostática lavável e impermeável, na cor branca; forro 
em painel frigorífico cor branca. 
 Área de depósito de secos:  

Piso em concreto monolítico polido de alta resistência (6t/m2), divisórias em 
painel frigorífico liso com pintura branca eletrostática, lavável e impermeável. Sem 
forro. 
 Área molhada:  



 
 

 
 

Piso e revestimento de paredes em porcelanato, lavável e impermeável. Forro 
em gesso acartonado, pintura látex branco fosco. 
 Elevador: Comercial para 7 passageiros (525KG), acabamento em aço inox e 
velocidade de 1m/s. 
 
MEZANINO – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP04 

Contempla nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, tabela 
de áreas e a descrição dos elementos construtivos, conforme abaixo: 
Piso: concreto monolítico polido e acabamento em pintura epóxi cinza. 
Paredes: pintura latex branco semi-brilho com rodapé em poliestireno branco com 
8,5cm de altura. Vidro Laminado 10mm para fechamento das laterais da parte do 
Mezanino que fica sobre a área de Picking. 
Forro: gesso acartonado, pintura branca fosca em latex. 
Layout: mobiliário de todos os ambientes e suas respectivas dimensões, bem como a 
nomenclatura dos ambientes. 
Escadas de acesso: piso monolítico em granitina polida. 
 
LAYOUT TÉRREO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP05 
Define a setorização das áreas internas do Depósito de Secos e Refrigerados e da Câmara 
Fria, conforme discriminado abaixo: 
1. Área de Carga Temporária para Recebimento. Depósito de Secos e Refrigerados. 
2. Área de Carga Temporária para Expedição. Depósito de Secos e Refrigerados. 
 3. Área de Segregados do Depósito de Secos e Refrigerados, 2.046pp paletes. 
 4. Área de Controlados do Depósito de Secos e Refrigerados, 1.129pp paletes. 
 5. Estoque Geral do Depósito de Secos e Refrigerados, 5.316pp paletes. 
 6. Área de Segregados da Câmara Fria e Congelados, 168pp paletes. 
 7. Área de Controlados da Câmara Fria e Congelados, 144pp paletes. 
 8. Estoque Geral da Câmara Fria e Congelados, 444pp paletes. 
 
LAYOUT MEZANINO – CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP06 
 Contempla a nomenclatura dos ambientes segundo sua utilização com o 
mobiliário necessário para seu bom funcionamento. Apresenta suas dimensões, cotas 
de nível e área de cada área.  
  
ELEVAÇÕES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP07 

Contempla as vistas externas do Centro de Distribuição com cotas gerais e 
parciais, eixos das estruturas dos pilares, materiais especificados e a forma geral do 
Edifício. 
 Elevação 1 - SUL: Acesso Principal e Vista Lateral Sul do CD. 
 Elevação 2 - LESTE: Docas do CD e Acessos: Principal e Secundário. 
 Elevação 3 - NORTE: Vista Lateral Norte do CD. 
 Elevação 4 - OESTE: Vista Lateral Oeste do CD.  



 
 

 
 

 
CORTES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP08 

Contempla dimensões, níveis, cotas parciais e gerais e nomenclatura dos 
ambientes: 
 CORTE AA no sentido Norte/Sul passando por dentro da Câmara Fria, Estoque 
Geral de Secos e Refrigerados e vista do Mezanino, terminando no espaço rebaixado 
destinado a Área Técnica. 
 CORTE BB no sentido Oeste/Leste passando pelo Estoque Geral de Secos e 
Refrigerados e corte transversal do Mezanino, concluindo na Área Temporária de 
Expedição do Depósito de Secos e Refrigerados. 
 CORTE CC no sentido Norte/Sul passando pela Câmara Fria e Congelados pelas 
Áreas de Picking e Unitarização e no Depósito de Secos e Refrigerados, pela Área de 
Picking, terminando no Acesso Principal ao CD. 
 CORTE DD no sentido Oeste/Leste passando através do Depósito de Secos e 
Refrigerados nas áreas de Controlados, Segregados e pela Camara Fria e Congelados, na 
área de Segregados e Unitarização, terminando no Acesso Secundário do CD. 
 
AMPLIAÇÕES LAYOUT TÉRREO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_APA09 
 Ampliação das áreas de Acesso Principal e Secundário. Contempla a 
nomenclatura dos ambientes, suas dimensões, cotas de nível, tabela de áreas, descrição 
dos elementos construtivos e rampas de acesso. 
 
AMPLIAÇÃO LAYOUT MEZANINO 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP10 

Ampliação da prancha VTCLOG_ARQ_AP06 para um melhor entendimento. 
Contempla a nomenclatura dos ambientes segundo sua utilização e o mobiliário 
necessário. 
 
CAF  HOSPITALARES 
PRANCHA VTCLOG_ARQ_AP11 
 Plantas baixas contendo o novo layout das CAF´s: 
 
o CAF do Hospital Regional do Guará              98,49m2 
o CAF do Hospital Regional de Taguatinga    415,91m2 
  
Sustentabilidade 
 Pátio de Manobras e Estacionamento: 
O piso de toda a área (8.284,65m2) será executado utilizando piso intertravado em 
concreto de alta resistência (35Mpa) e 8cm de espessura, destinado a tráfego pesado. 
Sustentável desde sua fabricação por empregar apenas areia e cimento, simplicidade de 
instalação, capacidade de escoamento de águas pluviais, vida útil e possibilidade de 
reaproveitamento, são algumas das vantagens de sua utilização. 
 
Sistema Solar Fotovoltaico: 



 
 

 
 

Serão instalados 2.860 paineis fotovoltaicos no telhado proporcionando a 
geração de 943,8kWp de energia limpa numa área de 6.000m2 do telhado. O Projeto 
Arquitetônico foi cuidadosamente elaborado para que o telhado posicionado para 
melhor captação de energia solar. 
 
Reaproveitamento das Águas Pluviais: 

Durante o desenvolvimento do projeto, serão calculados os reservatórios de 
captação e armazenamento de águas pluviais. 
 
QUADRADO É FORMA CONSTRUÍDA 
 Com esta frase em mente e preocupados em entregar um edifício sustentável, 
aguardamos a composição da equipe técnica para incrementar soluções e novas 
tecnologias pensando no amanhã e considerando todo ciclo de vida desta edificação. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


