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CORTE A1 - Leste 

 A1

 A2

CORTE A3

2° PAVIMENTO

2° PAVIMENTO 

2° PAVIMENTO - Visão Geral
com extensão da marquise da marina

D1 - DETALHE CONSTRUTIVO
D1

FACHADA  LESTE
Reconhecimento do escalonamento 
natural do lago e da cidade

FACHADA NORTE
Acesso principal da edificação 
reconhecendo as prinicpais vias 
no entorno do terreno 

CORTE A2 

CORTE A1                     

Grande pátio central Patio central com vista para praça das águas 

Grande marquise com seus bancos projetados ao longo do percurso que  leva a marina Restaurante 2° pav com aulas de culinária para população Vista de acesso pela rampa pelo 2° pav         

CORTE  PERSPCTIVADO TRANSVERSAL PERSPECTIVA EXPLODIDA DO 2° PAV.

No segundo pavimento nas 
áreas de lazer temos espaços de 
gastronomia , com bistrô, restaurante 
com oportunidade para a prática de 
aulas de culinária, uma livraria/ café e 
café, com um grande mirante para a 
paisagem do lago e da cidade.

Ao mesmo tempo, foi dedicado um 
espaço para hubs de economia criativa, 
incentivando artistas, comerciantes e 
empreenddores.

As aréas abertas, como as sacadas, 
ao longo da edificação, criam espaços 
para contemplação, protegidos das 
intempéries e proporcionando 
amplas visuais.      
do lago e da cidade

As questões climáticas são pontos crucias no projeto. Atender a deman-
da por um espaço utilizável o ano todo é um dos pilares da proposta deste 
espaço. Na figura abaixo perecebe-se a ventilação cruzada proporcionada 
pelos portas e janelas de correr, garantindo a troca contínua de ventilação 
dentro dos ambientes e proporcionando um sistema de resfriamento natu-
ral e renovação de ar, para endereçar questões de segurança pós-pandemia. 

Para garantir o sombreamento e a proteção da chuva foram projetadas 
lajes que se estendem para fora da edificação em ambos os lados. Essas 
lajes também garantem esbelteza ao projeto, atendendo dessa maneira 
a forma e a função.

Nos cortes observa-se que foi utilizada a laje de concreto protendido que proporciona esbeltez e elegânica à edificação através do afinamento da viga nas extremidades.O uso da laje de concreto protendido também propor-
ciona a pureza da materialidade.

A decisão do pé direito duplo do pavimento térreo garante a permeabilidade das visuais da orla ao nível do observador, e ao mesmo tempo proporciona uma melhor circulação de ar, garantindo maior segurança em 
relação às questões pós pandemia.  A malha de grandes vãos e vigas mais alta proporciona a acomodação da parte técnica, sem perder a questão estética.

 No subsolo existe um sistema tradicional de vigas e pilares que sustenta toda a plataforma térrea. O volume de circulação vertical contempla quatro elevadores, dois núcleos de sanitários, que se repete ao longo dos 
pavimentos. Foi adotado o uso de ventilação e luz natural no subsolo, através das grandes aberturas criandas em torno da escada de acesso ao subsolo, além do uso da biofilia.
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S-02Corte

01 Bistrô A: 130 m²
02 Banheiro feminino A: 18 m²
03 Banheiro masculino A: 22 m²
03a Fraldário A: 5 m²
03b PCD A: 4 m²
04 Restaurante (aula de culinária) A: 250 m²
05 Livraria/Café A: 250 m²
06 Hub de economia criativa A: 243 m²
07 Administração com recepção A: 83 m²
08 PCD A: 4 m²
09 Fraldário A: 5 m²
10 Banheiro feminino A: 20 m²
11 Banheiro masculino A: 22 m²
12 Hub de economia criativa A: 226 m²
13 Café mirante A: 160 m²
14 Área externa mirante A: 500 m²
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SUBSOLO

No subsolo encontan-se os setores de 
apoio e manutenção da edificação, 
garantindo comodidade e fácil aces  

     Além das vagas tradicionais e para 
pessoas com necessidades especi-
ais, existe um espaço para o bicicletário.       
O acesso interno para os pavimentos su-
periores foi dividido em dois núcleos ao 
longo da edificação, garantindo como-
didade e fácil acesso a todos os setores. 

2° PAV.
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SUBSOLO

ESTRUTURA

Lage concreto protendido Pilares concreto Vigas concreto protendido

Lage concreto protendido Pilares concreto Vigas concreto protendido
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