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Planta nível 851.81 |     1:200
restaurante - bar - confeitaria - restaurante - apoio do restaurante  - I.S. - vestiários - coordenação  
 

Planta nível 858.38 | 861.71 | 864.99 |     1:200
salas híbridas - espaço de reunião - salas flexíveis - laboratórios de tecnologia - I.S. 
 

Planta nível 848.52    |     1:200
apoio administrativo - cozinhas didáticas  - laboratórios varejo - mercado - I.S.  
 

Corte longitudinal  A    |     1:200
bloco 1 - bloco 2
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PAINEIS
Na proposta, visando uma flexibilização contínua dos 
espaços, foi elaborado um painel/divisória modulado que 
possibilita a mudança e adaptação dos espaços internos de 
maneira rápida. Os painéis modulados serão compostos 
através de estrutura de aço leve, acabamento em OSB e 
compensado naval formicado, com isolamento em Lã de 
PET. A proposta visa flexibilizar o uso dos espaços de 
maneira a possuir layouts que poderão ser configurados de 
acordo com a necessidade. Os materiais foram selecionados 
devido sua resistência à impacto, sustentabilidade e 
possibilidade de armazenamento para usos futuros.

PISO FLUTUANTE
Dado que o pé direito dos pavimentos possibilita esse tipo de 
solução, visando flexibilidade prevista no espaço, optou-se 
por um sistema de piso flutuante que possibilita a fácil 
reconfiguração dos espaços, possibilitando ainda o ajuste 
elétrico e hidrossanitário sem necessidade de demolições.

VIDROS
O projeto propõe que em todas as esquadrias de vidro sejam 
do tipo de vidro duplo insulado com baixa emissividade, que 
contribuirá para isolamento térmico e acústico, e 
consequentemente, com economia de energia.

PAINEIS FOTOVOLTAICOS
Na cobertura está prevista a instalação de 323 módulos de 
placa fotovoltaica em uma área de 622m², que prevê uma 
economia de R$6.978,00 em energia elétrica por mês.
fixas e com flexibilidade limitada. Estes espaços, porém, 
terão acesso controlado.

RESTAURANTE
O restaurante está locado no 6º andar do BLOCO 2, onde se 
encontra o terraço. Tem vista para a Rua dos Tupinambás e 
tem acesso ao público por elevador próprio, que liga o PÁTIO 
COBERTO ao RESTAURANTE. Para contribuir no 
microclima, projetou-se um espelho d'agua visando o 
aumento da umidade relativa do ar e redução de temperatura. 
Tendo em vista que espaços de serviços de produção de 
alimento tendem a possuir menor flexibilidade de uso, dadas 
as limitações impostas, principalmente, pelo sistema 
hidrossanitário, optamos por agrupá-los junto ao restaurante, 
com paredes fixas e com flexibilidade limitada. Estes 
espaços, porém, terão acesso controlado.
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Andar 7 | 8 | 9
serão configurados 
conforme a necessidade 

Andar 6 | bloco I e bloco II
restaurante, cozinha e anexo 
com acesso exclusivo para
visitantes 

Andar 5 | bloco I e bloco II
cozinha didáticas e anexos

14.1.1. Cozinha didática
15.1. Cozinha multiuso
16. Coordenação de gastronomia
17.1.1. Cozinha de produção
18.1. Anexos do restaurante
18.1.2. Restaurante didático
18.1.3. Padaria
18.1.4. Confeitaria
18.1.5. Terraço
18.1.6. CETAHG
18.1.7. Bar didático
19.1. Laboratório de informática
20. Elevador
20.1. Elevador do restaurante
20.2. Elevador de emergência/serviço
20.3. Escadas de emergência
20.4. I.S.F/I.S.M


	Página 4

