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60 61 62

63

64

ACESSO

PEDESTRES

ACESSO VEÍCULOS

(EMBARQUE /

DESEMBARQUE)

513

512

514

513

512

511

510

509

508

porta de

acesso ao

terraço do

restaurante

cobertura metálica

vazada (possuí alguns

pontos fechados com

vidro translúcido

tenperado)

portão seccional

metálico

(acesso secundário à

rua coberta)

portão seccional

metálico

(fechamento do palco

elevatório)

brises de metal com

acabamento simulando

madeira

cobertura da área das

costas suspensa por

cabos de aço

área de carga e

descarga

área de carga e

descarga

porta de acesso à

cozinha de apoio do

salão 1

portão seccional

metálico

(acesso secundário à

rua coberta)

portão seccional metálico

(acesso ao estacionamento

coberto)

brises de metal com

acabamento simulando

madeira

entrada e saída de

caminhões

guarda corpo de

alumínio + vidro

temperado translúcido

bloco do restaurante

revestido com chapas

de aluzinco trapezoidal

entrada principal da rua

coberta - esquadria de

alumínio + vidro

temperado translúcido

brises de metal com

acabamento simulando

madeira

pele de vidro

temperado jateado

bloco comercial com

paredes de alvenaria

rebocadas e pintadas

bloco administrativo /

de conferências com

paredes de alvenaria

rebocadas e pintadas

área coberta de

refeições + food trucks

portões seccionais

metálicos

(acesso das docas aos

salões de exposição)

acesso secundário de

serviços ao restaurante

aéra dos depósitos e

manutenção do

pavilhão

pele de vidro

temperado jateado

Esc: 1/500

PLANTA BAIXA SUBSOLO

TERRENO

Esc: 1/500

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

POSSÍVEIS USOS DOS SALÕES

simulação com
o uso dos 3

salões
divididos:

Festa, Feira
menor e

Apresentação

palco aberto

PLANTA DE COBERTURA

Esc: 1/750

Det 01: 1/20

Cortina de
concreto
armado

Tubo de
concreto
Ø60cm

Solo
compactado

com cobertura
de brita basaltica

Esc: 1/20

Tubo de concreto
Ø60cm

Guard rail

Cortina de concreto
armado
Brita basaltica

Solo compactado
Drenagem com

 brita nº 2

Manta de bidim
Barbacã

Mela calha Ø40 cm

60:sala de conferências ACICB

61:depósito

62:sanitário feminino

63:sanitário masculino

64:estacionamento para entidades ACICB

e pontos comerciais

65:circulação de serviços

66:direção

67:sanitário / vestiário feminino

68:sanitário / vestiário masculino

69:área de armários

1

1

Esc: 1/500

PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO

01

Esc: 1/500

FACHADA NORTE

FACHADA SUL

Esc: 1/500

FACHADA LESTE FACHADA OESTE
Esc: 1/500

Esc: 1/500

R. S.N

70:cozinha industrial

71:câmara fria

72:despensa

73:atendimento / caixa

74:buffets

75:área de estar / espera

76:salão de refeições

77:sanitário masculino

78:sanitário feminino

79:terraço

TERRAÇO DO

RESTAURANTE

ESTACIONAMENTO

simulação com
o uso dos 3

salões
interligados:
Feira maior

cozinha de apoio às festas -
possuí ligação com o

restaurante do pavimento
superior

palco reversível elevatório -
quando não está sendo

utilizado, o palco fica no
alinhamento do piso, não

atrapalhando a circulação do
salão

 lanchonetes com
possibilidade de

abertura dos dois lados,
podendo atender os
salões quando tem
eventos, ou a rua

coberta do parque nos
fins de semana

palco fechado
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