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13- Estar Funci.
14- Mezanino Rest.
15- Depósito
16- Chuveiros
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17- Spa/Banhos
18- Saúna
19- Piscina
20- Suítes

Corte D’’  
Escala 1/200

Steel Frame: Este sistema além de utilizar 
baixo consumo de água, ainda racionaliza 
desperdícios e energia elétrica, tem baixa 
emissão de Co2 além de utilizar materiais 
reciclados. 

 Muxarabis: O uso desses elementos 
garantem a permeabilidade necessária para 
iluminação e ventilação natural, dispensando 
o uso permanente de iluminação artificial e 
condicionadores de ar. Também servem como 
ótimos isolantes termoacústicos, amenizando 
as ondas sonoras reverberadas nos interiores.  
 

Jardins Verticais: São como filtros naturais 
aumentando a qualidade do ar no local, auxilia 
também nas trocas térmicas dos ambientes 
em que está localizado. 
 
    

Vime: Para controle térmico da cobertura foi 
utilizado vime em rolo trançada, material que 
faz alusão ao artesanato confeccionado pelos 
italianos que povoaram a vila, sendo 
responsáveis pela paisagem arquitetônica 
existente. 

 Vegetação: Para criação dos jardins 
internos, foram utilizados vegetações que 
necessi tam de pouca ou nenhuma 
incidência solar, como a Peperômia, e a 
Hera Batata. 

Ventilação Cruzada: grandes aberturas 
para exploração da ventilação no interior do 
edifício, diminuindo o calor interno e 
higienizando naturalmete os ambientes. 

Painéis Fotovoltáicos: Projetados na 
cobertura do bloco das Suítes, estão 
distribuídos 50 painéis fotovoltáicos. Os 
mesmos serão responsáveis pela geração 
de energia limpa, que abastecerá a 
edificação. O sistema produz cerca de 
3000KW mensais. 

Vidros: Para melhor aproveitamento da 
ventilação cruzada, os vidros superiores do 
restaurante são automatizados. Os vidros 
do Spa recebem tratamento em acidato em 
sua face externa, mantendo a privacidade 
do público que o utiliza. 
 
    

Perspectiva dormitório
 
    

Perspectiva dormitório
 
    

Perspectiva dormitório
 
    

Perspectiva piscina

Perspectiva saúna

Perspectiva restaurante
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