
ACESSOS                                                 .
- os acessos principais de pessoas ficam voltados para o novo espaço de convívio, demarcados pela estufa e pelas mesas externa; o 
trabalho do piso também contribui para identificação dos acessos, uma vez que foram usados triângulos mais claros na área de 
aproximação à edificação.
- o acesso de veículos de passeio é pela rua principal, a Rua 10 de novembro, a fim de facilitar aos visitantes;
- o trajeto de serviço liga a Pipa Pórtico diretamente ao empreendimento através de uma rota alternativa, a fim de preservar a fachada 
principal; 

N
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ACESSO PRINCIPAL DE PESSOAS

DESCARTE

- o volume translúcido é a estufa, que proporciona um passeio que amplia a 
experiência gastronômica em todos os pavimentos.
                        ;
- o volume verde forma o núcleo de circulação vertical, esta circulação faz com que 
todos as atividades possam funcionar de forma independente;
 
-o volume cinza claro nos fundos é toda a parte técnica e de apoio ao mercado e 
restaurantes.

- a reserva técnica para o gás e gerador, fica localizado em um volume ao lado 
externo da edificação, ficam localizados neste espaço a fim de facilitar a 
manutenção.   

                                                ;         .         

IMPLANTAÇÃO                            .
- a Maria Fumaça é o ponto turístico mais importante da cidade, considerando 
isso criou-se um importante eixo de ligação, a fim de facilitar a comunicação entre 
ambas as atrações.                                               .

- a unidade retangular é implantada no local se beneficiando da parte alongada 
do terreno, proporcionando em um dos lados da edificação um espaço de 
convívio.                                  ;

- a edificação é composta por 01 volume principal retangular interseccionado 
por outros 03 volumes de menor escala, que demarcam os diferentes usos 
junto às atividades principais, Mercado e Restaurantes.

-a garagem acomoda os veículos no subsolo.                                                          .         
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