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DIAGRAMA DE 
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CIRCULAÇÃO 
Para os elevadores foi feito o 
dimensionamento atendendo à NBR 5665. 
No bloco 1, as duas caixas de elevadores 
existentes foram aproveitadas, e mais 
uma torre de 3 elevadores foi introduzida. 
No bloco 2 outra torre de 3 elevadores de 
igual capacidade foi introduzida. Evitou-se 
elevadores de grandes dimensões, sendo 
buscada uma distribuição mais equalizada 
entre equipamentos de capacidades similares 
(14 nos poços existentes, 16 passageiros 
nos poços a construir). Isto garante melhor 
custo de implantação e redução de impacto 
caso algum dos equipamentos demande 
manutenção, além de maior agilidade do 
sistema. Os 3 novos elevadores do bloco 1 
não atendem ao subsolo, já que pela norma 
esta demanda pode ser reduzida pela 
proximidade ao pavimento de acesso, e por 
que esta prumada interferiria nas fundações 
existentes caso fosse até o nível inferior, o 
que foi evitado.

Quanto às escadas, uma prumada de 
escada enclausurada foi inserida em cada 
torre, ambas em vazios preexistentes. Os 
dimensionamentos foram feitos segundo 
a IT 08 do corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais. Assim, no bloco 1 foi projetada 
uma escada com 1,65m de largura, ou 3 
unidades de passagem, e no bloco 2 uma 
com 2 unidades de passagem, ou 1,10m 
de largura. Combinadas, estas escadas 
atendem a uma população total de até 300 
pessoas, suficientes para o pavimento de 
maior ocupação. E ainda a escada aberta 
existente no bloco 1 é mantida, já que 
permite a conexão entre os andares de forma 
mais fluida que as escadas enclausuradas, 
ainda que tenha sido desconsiderada como 
equipamento de rota de fuga. Esta escada é 
mantida aberta pela exceção permitida no 
item A.2.1 da IT 01 do CBMMG, no caso de 
edifícios anteriores a 2005 sem acréscimo 
de área superior a 50%.

Quanto às circulações horizontais, já foi 
dito que foi evitada a criação de extensos 
corredores de circulação, sempre que 
possível, e alguns outros cuidados foram 
tomados para melhorar o funcionamento 
do programa. Entre o bar e o restaurante, 
por exemplo, uma faixa de áreas de apoio 
garante o compartilhamento e a circulação 
interna de pessoal, insumos e equipamentos, 
sem interferir nas dinâmicas de cada um dos 
salões. 

A mesma solução foi buscada nas cozinhas 
de produção, integradas por uma circulação 
ampla, com possibilidade de guarda de 
panelas e equipamentos, integrando a 
cozinha, a panificação e a confeitaria num 
eixo comum.


