


Universidade de Lisboa

Instituto Superior Técnico

Av. Rovisco Pais 1, 1049-001 Lisboa

Projeto Final em Arquitetura II

Mestrado Integrado em Arquitetura 2017/2018

Autor:

Tiago Camarinha

Orientadores:

Professor Miguel Amado

Professor Vítor Carvalho Araújo



HOTEL DE APLICAÇÃO 
MINDELO, CABO VERDE





Aos meus pais, irmãos e tios, por todos os pequenos e grandes gestos,

À Carla, pelo apoio absoluto, ao longo de toda esta jornada,

Ao professor Vítor e ao professor Miguel, pela disponibilidade e 
interesse,

Ao Pedro, Gil, Rita, Marta, Catarina e Ana pela companhia, ajuda e 
discussões,

Aos meus amigos e colegas, pela partilha e camaradagem, presente 
todos os dias,

A todos aqueles que participaram direta ou indiretamente em todo este 
processo,

O meu mais profundo e sincero obrigado. Sem todos vocês este 
resultado não seria possível.
 





1. INTRODUÇÃO

2. CONTEXTO

3. EDIFÍCIO

4. CONCEITO

5. PROJETO

6. PRINCÍPIOS GERAIS DE INTERVENÇÃO

7. RESUMO DAS ÁREAS

8. ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

8

10

14

18

20

30

36

36



8

1. INTRODUÇÃO

O enunciado proposto tem a intenção de desenvolver um exercício 
de reabilitação num contexto aproximado à realidade, na cidade de 
Mindelo, no qual são trabalhadas diferentes escalas de aproximação. 

O edifício em estudo é um dos exemplos mais completos dos ideais 
do Movimento Moderno nas colónias portuguesas. Foi projetado pelo 
Arquiteto António Saragga Seabra, em 1962, para acolher o Comando 
Naval do Porto do Mindelo. Atualmente estão ali alocados os serviços da 
Agência Marítima e Portuária (AMP) e a estação da Polícia Judiciária.

O programa proposto foi a construção de um hotel que deveria ter em 
conta diversos fatores: a reorganização e requalificação dos espaços 
interiores e exteriores do edifício, a modernização das infraestruturas 
existentes e o desenvolvimento de um conjunto de áreas que deveriam 
ser incluídas no hotel. 

O processo passou por estudar e articular os aspetos ambientais, sociais 
e económicos, e entender como é que estes podem e devem influenciar 
não só um projeto de arquitetura, mas, em especial, definir um projeto 
de reabilitação do património.
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Fazendo parte do continente africano, Cabo Verde é um país situado 
no Oceano Atlântico, um pouco acima da linha do Equador, a 570 Km 
da costa, na direção do Senegal. O arquipélago tem uma área total 
um pouco superior a 4.000 Km² e é composto por 10 ilhas vulcânicas, 
divididas pelo grupo do sotavento e do barlavento. Neste último, inclui-
se a ilha de São Vicente, descoberta a 22 de Janeiro de 1462. Com 
cerca de 227 Km² de superfície, a ilha de São Vicente é uma das mais 
pequenas do país, mas a segunda mais povoada, sendo Mindelo a sua 
capital.

A ilha de São Vicente é caracterizada por uma topografia acidentada 
e impositiva. A maior parte dos grandes aglomerados urbanos estão 
localizados nos extremos da ilha, nomeadamente a cidade do Mindelo, 
a Baía das Gatas, São Pedro e Calhau. Todos estes conjuntos têm em 
comum a sua conformação e adaptação à topografia natural, estando 
envoltos por montanhas. 

O mar e o relevo circunscrevem os limites da cidade do Mindelo. O 
centro histórico é maioritariamente plano e ortogonal, mas a periferia 
da cidade é fortemente marcada pelas irregularidades topográficas. A 
periferia é o resultado da adaptação aos diferentes declives, originando 
assim uma expansão aparentemente aleatória e espontânea.

A cidade foi sempre um ponto de encontro de diferentes culturas. 
No século XIX foi um ponto fundamental para o reabastecimento de 
navios em rotas atlânticas. Em pleno século XXI, o mercado da Praça da 
Estrela enche-se com vendedores provenientes da Guiné e do Senegal. 
Fruto desta miscigenação da sua população, São Vicente desenvolveu 
uma cultura muito rica, construída a partir de diferentes influências 
que desde cedo experimentou, por influência das várias realidades 
culturais provenientes de outros países, tornando-se assim numa cidade 
cosmopolita.

2. CONTEXTO
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3. EDIFÍCIO

O edifício da Capitania do Porto de Mindelo, atual Agência Marítima e 
Portuária (AMP), é um dos melhores exemplos dos ideais do Movimento 
Moderno nas antigas colónias portuguesas, onde podem ser observadas 
soluções e estabelecidas relações com os cinco princípios de Le 
Corbusier.  O programa inicial estava dividido em três partes: Comando 
Naval, Comando e Defesa Marítima e Serviços de Marinha.

O projeto, da autoria do Arq. António Saragga Seabra, foi elaborado de 
modo a diferenciar planimetricamente e volumetricamente os serviços 
a que se destinam. Desta forma, o edifício é composto por dois corpos 
adjacentes. O primeiro, com dois pisos, onde se instalaram os Serviços 
de Marinha, e o segundo, com cinco pisos, destinado aos Comandos 
Naval e de Defesa Marítima. No piso 1 do volume de cinco pisos existe 
um pequeno volume destacado, onde se situavam as cozinhas e os 
serviços.

O terreno onde está implantado é delimitado a sul pela Avenida 
Marginal e nas restantes direções pela topografia acentuada. A 
norte, a diferença de cotas entre a cota de implantação e a cota da 
rua que delimita o terreno, atinge os 23 metros. Em termos formais, 
a implantação do edifício procura adaptar-se à curva da baía, com 
o volume principal a descrever uma curva suave, paralela à Avenida 
Marginal. O volume de dois pisos, atualmente usado como estação da 
Polícia Judiciária, é caracterizado por linhas ortogonais, perpendiculares 
à empena do volume principal. 

A métrica estrutural do projeto, de 4 em 4 metros, é comum aos dois 
volumes do projeto e impõe um ritmo ao longo das fachadas. Na 
fachada do volume de 5 pisos são visíveis poucas alterações ao projeto 
inicial, com algumas alterações ao nível da caixilharia, ou com a adição 
de caixas de ar condicionado. A fachada da atual estação da polícia 
demonstra um grande número de alterações, onde a métrica e o ritmo 
da fachada principal ficou totalmente distorcido. Os interiores de ambos 
os volumes não representam nenhum valor arquitetónico significante. 
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A memória descritiva original, encontrada no Arquivo Histórico e 
Ultramarino, demonstra que já em 1962 existiam preocupações de 
eficiência energética e ambiental. A orientação do edifício teve não só 
em conta o plano urbanístico para a cidade, como também as condições 
climatéricas. A elevação do edifício, assente em pilotis, permite 
uma razoável ventilação transversal. A fachada sul foi executada por 
intermédio de palas horizontais, onde foram executadas perfurações, 
funcionando como uma variação dos “brise-soleils”. A cobertura do 
último piso introduz um momento singular, com uma cobertura 
ondulante, assente em estreitos pilares, de secção circular. 

Do lote faz ainda parte um armazém em acentuado estado de 
degradação onde já esteve instalada a Escola de Artes e Ofícios e onde 
se diz que Gago Coutinho e Sacadura Cabral, aquando da sua travessia 
transatlântica, nele estacionaram o hidroavião, por ter uma rampa de 
ligação com o mar.  Existe ainda, um conjunto de adições auxiliares, 
independentes do projeto principal, localizadas a tardoz do lote. 
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4. CONCEITO

A reflexão sobre o valor de um hotel, em contexto de cidade, e o papel 
que este desempenha na comunidade local, esteve implícita ao longo 
de todo o exercício assumindo uma especial relevância na construção 
de um conceito programático, ao completar o programa fornecido em 
bruto. 

Um hotel não pode deixar de ser entendido como um negócio, não 
sendo despiciendo na conjuntura atual o seu papel de responsabilidade 
pública e de transformação da cidade. Nos tempos mais recentes 
podemos assistir a um desenvolvimento de novos conceitos hoteleiros, 
um pouco por todo o mundo. O hotel boutique representa um 
contramovimento da standardização, numa procura por oferecer novas 
experiências e criar relações diretas com o ambiente nos quais estão 
inseridos. A globalização é uma tendência mundial que tem influência 
na forma como descobrimos o mundo e nos obriga a repensar os 
modelos de turismo.

A proposta para um Hotel de Aplicação vem responder à forma como 
podemos incluir a cidade e as pessoas locais no próprio hotel. Ao 
introduzir um novo espaço para a educação, num dos setores mais 
importantes de Cabo Verde, o turismo, estamos a formar e potencializar 
as camadas mais jovens. Envolvemos, num único espaço, os três 
principais vetores do turismo: comunidade local, cultura e visitantes. 

Pela necessidade de introdução de novas áreas, para as zonas sociais e 
zonas afetas à atividade pedagógica, foi adicionado um novo corpo. Em 
termos formais e de volumetria, o novo volume faz um paralelo evidente 
com o corpo da AMP. Existe um diálogo direto com o mar e com a terra, 
onde o novo volume, numa variante da premissa do edifício antigo, 
descreve uma curva suave, no qual se adapta à topografia a tardoz. 
Formalmente, são introduzidas no novo volume, as regras de métrica, 
características do projeto do Arq. António Seabra.
Num só gesto, com a introdução de uma charneira no núcleo do 
projeto, é estabelecida a ligação física dos volumes, à exceção do 
armazém. É aí, antecedido por uma praça pública no centro do lote, que 
a entrada é colocada. 
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5. PROJETO

As funções do hotel encontram-se distribuídas por quatro volumes: 
o corpo da AMP (Volume A), o corpo da Polícia Judiciária (Volume 
B), a adição de um novo corpo (Volume C) e a antiga Escola de Artes 
e Ofícios (Volume D). Os três volumes, ligados fisicamente entre si, 
destinam-se a utilizações mais diretas no contexto do hotel de aplicação, 
enquanto a antiga escola está destinada a uma utilização de carácter 
semipúblico.

A entrada principal representa o ponto de quebra entre o espaço 
público e o privado. A partir da entrada, temos acesso aos três volumes 
do hotel. O volume A tem um carácter privado, onde estão a maior 
parte dos quartos do hotel. O volume B tem um carácter igualmente 
privado, destinando-se aos serviços de administração e ao ginásio para 
uso exclusivo de clientes e staff. Por último, o novo volume divide-se em 
dois momentos. Um primeiro momento, no piso 1, semipúblico, com 
a introdução das zonas sociais e de serviço; e um segundo, no piso 2, 
privado, com a introdução de 8 quartos especiais.

A entrada no lote, sempre a partir da Avenida Marginal, é livre e não 
contempla nenhuma barreira física. No piso 0 existem três acessos 
distintos: entrada no Volume D através da fachada nascente, entrada no 
hotel a partir da praça de receção, e o acesso de serviços na zona mais a 
norte do novo volume. 

Nos dois edifícios de maiores dimensões existem, em cada um, dois 
núcleos de acesso verticais. O volume B contempla apenas um núcleo 
de acessos. Todos os três volumes contemplam um núcleo de acessos 
verticais que estabelece a ligação vertical em toda a sua extensão, desde 
o piso da cave até ao último piso. No caso dos dois edifícios de maiores 
dimensões, o núcleo de acessos sobrante não tem ligação com a cave, 
terminando na cota de soleira no caso do volume adicionado, e no piso 
1 no caso do volume A.
Cada núcleo de acessos verticais compreende pelo menos um elevador 
e umas escadas. 

A. Armazém
B. Balneários Ginásio
C. Lobby
D. Receção
E. Segurança
F. Comércio
G. Ginásio
H. Restaurante de Aplicação
I. Cozinha de Aplicação
J. Cozinha Pedagógica
L. Bar de Aplicação
M. Oásis
N. Piscina
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5.1 CHARNEIRA

No piso 0 da charneira, situa-se a Receção e o Lounge do hotel. Daí, 
existe ligação direta com o núcleo de acessos do Volume A, a sul, com 
núcleo de acessos do Volume C e uma zona privada de segurança e 
depósito de bagagens, a norte, aos Balneário do Volume B e à zona de 
Administração, a poente. 

No piso subterrâneo, ocupando a área de implantação da charneira, 
estão alocados os balneários do staff e a lavandaria, com acesso direto 
aos três volumes.

5.2 VOLUME A

O volume A encontra-se dividido em dois momentos; um público e 
outro privado. No piso térreo do volume estão instalados espaços de 
comércio e, nos restantes pisos, quartos duplos. O volume é servido por 
dois núcleos de acessos verticais. O primeiro, a poente, estabelece uma 
ligação entre todos os pisos, desde o piso -1 até ao piso 4. O segundo, 
a nascente, estabelece uma ligação entre o piso 1, para acesso direto ao 
oásis, e o piso 4, destinando-se ao uso exclusivo dos clientes.

No piso 0, com acesso a partir da Avenida Marginal, existem três 
espaços, independentes, afetos à atividade comercial. Estes espaços 
deverão ser concessionados a atividades comerciais do setor do 
turismo de Cabo Verde, como a exploração marítima, a atividade de 
visitas guiadas ou os desportos de aventura, de modo a que possam 
estabelecer e completar a oferta de atividades do hotel. Ainda no piso 
térreo, mas já dentro do hotel, existe o núcleo de acessos verticais 
equipado com dois elevadores, um para uso dos clientes e outro para 
uso do staff.

Os pisos do volume A, com exceção do piso 0, são servidos por um 
corredor longitudinal, junto à fachada norte, que faz a distribuição para 
os quartos e para as áreas de serviço, onde se incluem áreas técnicas, 
arrumos e de apoio. Nos pisos 1, 2, 3, por piso, existem 7 quartos duplos 
standard e 1 quarto duplo, com área superior. No último piso existem 4 
quartos, semelhantes aos quartos standard dos pisos inferiores. A. Volume AMP

B. Volume Polícia Judiciária
C. Volume Adicionado
D. Armazém
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No piso 1, na fachada norte, foi demolida a zona de galeria e foram 
colocados panos de vidro, para permitir um contacto direto e visual com 
a zona do Oásis. 

No piso 4, a cobertura ondulante é preservada fazendo parte do espaço 
dos quartos. Foram destruídos todos os anexos não originais do projeto. 
O espaço sobrante resulta num terraço com uma vista desafogada sobre 
a baía do Mindelo que pode ser utilizado por todos os clientes. À noite, 
este espaço torna-se numa extensão exterior dos quartos deste piso, 
pela proximidade com os mesmos.

5.3 VOLUME B

No antigo volume da polícia está instalada a zona da Administração do 
hotel, o Ginásio e os respetivos balneários.

No piso 0, a partir da zona de Lounge, existe uma duplicação de 
circulações, juntos às fachadas sul e norte. A circulação junto à fachada 
sul, dá acesso aos balneários, divididos em balneários femininos e 
masculinos. Após percorrer os balneários é alcançável o núcleo de 
acessos verticais para o piso 1, onde está localizado o ginásio, para uso 
exclusivo dos clientes e do staff. Ainda no piso 0, a circulação junto à 
fachada norte dá acesso à zona administrativa composta por uma sala 
única, subdividida em diferentes espaços (reuniões, trabalho, estadia). 
No piso 1, o ginásio divide-se em duas salas: a zona de máquinas e o 
openspace, onde podem ser dadas aulas de dança e treinos de fitness.

Propõem-se algumas intervenções nas fachadas norte e sul do Volume B, 
de maneira a restabelecer a harmonia visual do conjunto.

5.4 VOLUME C

O Volume C é composto por um momento semipúblico, no piso 1, e 
um momento privado no piso 2 e na cobertura. No piso 0 distribuem-
se as áreas do Hotel de Aplicação, nomeadamente o Bar de Aplicação, 
a Cozinha Pedagógica, as Despensas, a Cozinha de Aplicação e o 
Restaurante de Aplicação. No piso 1 existem 8 quartos, estando a Piscina 
localizada na cobertura.
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O volume descreve uma curva suave, e está assente em pilotis, elevando-
se 4.60 metros da cota de soleira, permitindo uma vista constante para 
o mar. A área vazada, em parte, é invadida pela topografia do terreno. A 
parte sobrante serve como zona de estacionamento momentâneo para 
cargas e descargas (pela proximidade com a entrada de serviço), ou para 
largada de passageiros.

Existem dois núcleos de acessos verticais. O primeiro, a nascente e 
com ligação à entrada, estabelece a ligação vertical entre o piso -1 e a 
cobertura. Contempla um elevador de serviço, um elevador para clientes, 
um elevador monta-cargas e umas escadas de emergência. O segundo 
núcleo está localizado a poente do edifício e estabelece ligação entre 
o piso 0, com acesso direto pelo exterior, e o piso 2, embora esteja 
previsto o acesso restrito a este piso. Este núcleo procura estabelecer 
uma relação próxima com os acontecimentos que possam existir no 
Volume D (Armazém).

A circulação no piso 1 encontra-se dividida fisicamente: serviços, na 
fachada norte, e clientes, na fachada sul. A circulação é sempre feita 
em galerias exteriores que acompanham o sentido longitudinal do 
volume. Na galeria dos clientes, o acesso está limitado ao Restaurante 
de Aplicação e ao Bar de Aplicação, com esplanada, onde os pequenos-
almoços são servidos. Na galeria a norte, o staff tem acesso direto às 
cozinhas, à despensa que se encontra entre elas, ao bar e ao restaurante.

A Cozinha Pedagógica e a Cozinha de Aplicação encontram-se 
separadas pela despensa e pela despensa fria com acesso direto às 
mesmas. Os balcões da Cozinha Pedagógica estão equipados para 
funcionar como estações individuais, com capacidade para 8 alunos em 
simultâneo.

A fachada do volume é marcada pela introdução de ripas de madeira, 
de secção retangular (40mm x 60mm), com espaçamento de 40mm 
entre cada ripa. As ripas permitem um diálogo visual entre o interior e o 
exterior. Desta forma, no caso dos clientes, mesmo que não exista um 
acesso direto às cozinhas pedagógicas, existe sempre um contacto visual 
com o interior das mesmas. 

Plantas do Piso 0
Escala 1:1000
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No piso 2, a circulação dos clientes, para o acesso aos quartos, passa a 
ser feita a partir da galeria da fachada norte. A fachada sul é ocupada 
com as varandas dos quartos. Os quartos têm ainda acesso a um terraço 
individual, localizado na cobertura.

A cobertura comporta também uma pequena piscina, para uso de 
todos os clientes do hotel. As máquinas de apoio encontram-se no nível 
inferior da piscina, com acesso a partir do piso 2.

5.5 VOLUME D 

O Armazém é um espaço de carácter semipúblico e que pretende 
servir a cidade. O programa é livre e acaba por ser uma sala vaga, onde 
podem acontecer workshops, zonas de trabalho, exposições ou até aulas 
relacionadas com o Hotel de Aplicação.

A intervenção no edifício é mínima, fazendo alterações ao nível da 
fachada e dos interiores, mas mantendo a estrutura de alvenaria. No 
interior são apenas introduzidas instalações sanitárias. Propõe-se ainda a 
abertura de um vão para a entrada de pessoas, na fachada nascente, de 
maneira a criar uma dinâmica no espaço público do lote.  

5.6 EXTERIOR

No espaço exterior do hotel existem duas zonas distintas. Ao nível da 
cota de soleira o espaço exterior é público e vive das circulações dos 
clientes do hotel e dos locais que utilizam o armazém. A zona do Oásis, 
no piso 1, funciona como um pequeno jardim semipúblico, francamente 
arborizado e com alguma vegetação rasteira. As árvores permitem 
desvanecer a imposição do muro que envolve aquela área. Sugere-se 
a plantação de ervas aromáticas para usufruto direto dos estudantes de 
hotelaria.

Propõe-se a harmonização dos taludes existentes, rebocando aqueles 
que se encontram em betão visível, de maneira a que fiquem todos com 
a cor e textura daqueles que já estão em tons alaranjados. 

Cortes AA’ | BB’ | CC’
Escala 1:300
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6. PRINCÍPIOS GERAIS DE INTERVENÇAO

A intervenção contempla o restauro do projeto do Arq. António Seabra 
e do armazém, onde a atribuição de novas funções e o desenho de 
novas áreas procura respeitar os espaços existentes e preservar a 
leitura o conjunto. Contudo, propõe-se algumas alterações pontuais, 
principalmente ao nível das fachadas do volume B, por se entender que 
já estão descaracterizadas do seu desenho original. 

6.1 VOLUME A

A intervenção neste volume propõe a construção de um interior 
totalmente novo, pela necessidade de criar áreas com novas funções. 
Mantém-se a fachada principal na sua totalidade, removendo as caixas 
de ar condicionados e retirando o letreiro da Agência Marítima e 
Portuária. Na fachada a norte, a única alteração é a demolição da galeria 
do piso 1, por se entender que se encontra totalmente alterada do 
desenho original, com adições de vãos de diferentes tamanhos. No 
entanto, é adicionada uma cortina de panos de vidros duplos, fixos, na 
zona mais interior do corredor. 

No interior, são introduzidos novos revestimentos, em microcimento de 
cor cinzenta creme, tanto em pavimentos, com acabamento afagado, 
como em paredes, com acabamento rústico. Ao longo do corredor de 
cada piso, são introduzidas as ripas de madeira referidas anteriormente, 
fazendo um paralelo com o Volume C, onde as zonas de circulação são 
sempre acompanhadas por esta solução.

As paredes interiores são executadas em panos simples de alvenaria de 
tijolo, com isolamento acústico, no caso das paredes dos quartos.

O revestimento no interior dos quartos é também em microcimento. Na 
zona de casa de banho, o pavimento é elevado 10 cm em relação à cota 
do pavimento do quarto, para permitir criar uma pendente de 2% na 
zona de chuveiro. 
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6.2 VOLUME B

No Volume B e conforme referido anteriormente, ouve a necessidade 
de intervir nas fachadas norte e sul. Na fachada sul as alterações vão no 
sentido de restabelecer a harmonia visual, procurando eliminar algumas 
alterações que foram introduzidas. Na fachada norte, propõe-se uma 
intervenção mais drástica, substituindo-a por completo, para permitir um 
contacto maior entre o interior e o exterior.

No interior, a construção de paredes é em alvenaria de tijolo, e segue a 
métrica imposta pela estrutura. Os núcleos de acessos existentes, sem 
elevador, são demolidos e substituídos por um novo, junto ao limite da 
fachada nascente do piso 1.

6.3 VOLUME C

A intervenção propõe a adição de um novo volume, com estrutura 
de pilar e viga, em betão armado. As cotas dos pisos respeitam o 
alinhamento do Volume A, com exceção da cobertura, por se tratar de 
uma laje de maior espessura, representando um desvio de 10 cm.
No exterior, a fachada é totalmente revestida por módulos 
pré-fabricados de ripados de madeira. Foi conseguida uma 
homogeneização dos módulos, através de 4 tamanhos de módulos 
diferentes, consoante a localização onde estão inseridos. As ripas de 
madeira mantêm sempre a mesma secção retangular, variando apenas o 
espaçamento entre si, sempre com variações na ordem dos milímetros. 
O tamanho do módulo é dado pela moldura de ferro que o suporta 
onde, por vezes, são introduzidas dobradiças.
A guarda metálica que rodeia o volume, é executada com prumos 
verticais, de secção retangular, com afastamento de 8 cm entre eixos. 
Este afastamento permite que a guarda adquira uma linguagem pouco 
impositiva, ficando dissimulada com o alinhamento das ripas. 

O revestimento em microcimento, tanto no interior com no exterior, 
permitem a dissimulação e extensão dos limites das diferentes áreas. 
Permite ainda, quando utilizado em paredes, a leitura de massa e 
volume.

A cozinha pedagógica, como referido anteriormente, tem capacidade 
para receber 8 alunos em simultâneo. Existem duas ilhas, com 4 estações
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individuais cada, para eventuais atividades em grupo. Existe um exaustor 
por ilha, que acompanha toda a sua extensão. Os panos de vidro na 
fachada sul são duplos mas fixos, para impedir a propagação de cheiros 
para a galeria sul. A extração é feita pelo teto com ligação ao núcleo de 
acessos a poente.

Os quartos, no piso 2, estão divididos em 4 momentos distintos. A 
entrada é feita pela galeria norte, para um pequeno pátio privado e 
posteriormente para a zona de vestir. O espaço interior, encontra-se 
dividido por uma parede que conforma três espaços distintos, onde 
estão instaladas as canalizações. Através de um escadote colocado 
no pátio de cada quarto, é possível aceder a um terraço privado, na 
cobertura.

6.4 VOLUME D

O exterior do volume D necessita de intervenções de revestimento de 
fachada e de recuperação das telhas da cobertura. No interior, estão 
previstos trabalhos de revestimento do pavimento e das paredes 
exteriores.
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O lote onde o projeto se insere tem uma área total de aproximadamente 
3.500 m². A área total de construção perfaz um total de 6.500,5 m² 
distribuídos da seguinte forma: 196,5 m² em cave, 94 m² na zona de 
charneira (entrada), 2.270 m² no Volume A, 700 m² no Volume B, 1.901,5 
m² no Volume C e 338,5 m² no Volume D.

O projeto contempla 36 quartos no total: 28 dos quais no Volume A, 
distribuídos por 4 pisos e 8 quartos no Volume C, ocupando o piso 2. 
O Restaurante de Aplicação ocupa 95,3 m², enquanto as cozinhas de 
Aplicação e Pedagógica ocupam 63,6 m² cada.

A área total de construção acima do solo é de 6.204 m².
A área de construção em cave é de 296.5 m².

7. RESUMO DAS ÁREAS

0. Planta geral
1. Planta do piso -1
2. Planta do piso 0
3. Planta do piso 1
4. Planta do piso 2
5. Planta do piso 3
6. Planta do piso 4
7. Planta de Coberturas
8. Alçado Frontal
9. Cortes AA’ | BB’ | CC’
10. Detalhes Quarto A
11. Detalhes Quarto B 
12. Detalhes Cozinha Pedagógica

8. ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

escala 1:500
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100
escala 1:100

escala 1:20
escala 1:20 
escala 1:20
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