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LEGENDA

01 - ESTACIONAMENTO PÚBLICO
02 - ESTACIONAMENTO PRIVADO
03 - ACESSO AMBULÂNCIA
04 - ACESSO PRIVADO FUNCIONÁRIOS
05 - ACESSO SERVIÇOS

11 - CENTRAL DE GASES
12 - BICICLETÁRIOS
13 - ESPELHO D’ÁGUA
14 - CISTERNA

06 - ESTACIONAMENTO DE CARGA E DESCARGA
07 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA E POSSÍVEL 
CONTINUAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
08 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
09 - RESERVATÓRIO E ÁREA DE BOMBAS
10 - ENTRADA DE ENERGIA

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/700

14

No anseio projetual de criar um espaço que atenda as premissas 

do programa de necessidade bem como atenda as orientações do edital, 

o processo de desenvolvimento do projeto atentou-se a aspectos de 

sustentabilidade e economicidade, conforto térmico, modulação 

estrutural, elasticidade da edicação e humanização do local.
Como ponto de partida, buscou-se a horizontalidade da obra 

orientada por um eixo longitudinal de circulação do qual distribui toda a 

edicação. Tal eixo foi pensado para que a obra possa futuramente ser 

ampliada de modo que o mesmo seja estendido próximo aos limites do 

terreno. Transversalmente distribuem-se eixos secundários de 

circulação, formando em conjunto com o eixo longitudinal uma malha 

norteadora do projeto. Outro fator norteador é a modulação estrutural, 

por meio de sistema pré-moldado, no qual garante agilidade e a 

construção com redução de resíduos ambientalmente nocivos. 

Composto por pórticos de concreto armado pré-moldado, os pilares 

distribuem-se nas extremidades da edicação bem como alinhadas aos 

eixos de circulação, criando um padrão construtivo para a obra de forma 

a garantir agilidade e menor desperdício.  As divisórias internas foram 

pensadas em Drywall para a grande maioria dos ambientes internos do 

qual garantem a agilidade na execução bem como a exibilidade da obra.
Ainda no interior da edicação, através de jardins internos 

protegidos por fechamentos de vidro (que podem ser abertos por 

serem em folhas de correr), criou-se um ambiente agradável e humano, 

além de propiciar iluminação e ventilação natural.
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