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No cumprimento dos acordos contratuais entregamos neste volume a etapa de                             
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, buscando assim a solução geral do problema 
com a definição do projeto arquitetônico, detalhamento da concepção estrutural e das ins-
talações em geral possibilitando clara compreensão da obra a ser executada. O caderno 
entregue conta com todas as informações necessárias para um rápido desenvolvimento 
das etapas de Projetos Complementares. As aterações de projeto apresentadas neste ca-
derno foram sugeridas e aprovadas pela Secretaria Cidade Sustentável. A área total do 
projeto é de 2.279,32m² e a área total da poligonal de intervenção é de 13.852,00m² des-
considerando a área da Praça Teodósio Rodrigues de Farias não objeto deste projeto. Sen-
do assim, nos disponibilizamos para responder qualquer dúvida ténica referente ao projeto 
arquitetônico executivo pessoalmente ou em reunião agendada.

Atenciosamente,

Arq. Saul Kaminsky B Oliveira     
Urban Recycle Architecture Studio

CONSIDERAÇÕES,
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Implantação da Praça e Calçadão:

Abrangendo uma área total de 13.852,00m², o projeto 
de requalificação do Horto Municipal do Salvador buscou 
integrar em um espaço existente mas pouco conhecido 
localizado na região da Cidade Baixa edificaçoes voltadas 
a produção, ensino e cultivo de plantas para uso no paisa-
gismo da cidade de Salvador integrados a espaços de la-
zer e visitação publica através de calçadões e promenades 
dotados de acessibilidade e segurança para a população. 

A ideia principal do projeto partiu da necessidade de re-
qualificar o espaço existente do horto, ampliando sua es-
trutura física que abriga atualmente pequenas edificações 
para produção de mudas, viveiros e sistema de cultivo em 
leiras, ampliando sua capacidade de cultivo de 2.000 para 
12.000 mudas, dotando o espaço de novas edificações 
modulares para salas de aula, biblioteca, café, mirante, 
espaço administrativo e de  produção/preparo de mudas, 
além de um módulo especialmente projetado  para realiza-
ção de pequenos eventos musicais. 

Na busca por comunicar todo o projeto, optou-se por im-
plantar uma praça central na cota de referência 37,40m 
distribuindo e direcionando o fluxo de visitantes através de 
um calçadão e um sistema de escada rampa conectando 
as diversas edificações modulares. Uma estrutura pergo-
lada pré fabricada de aço protege a área central da praça 
permitindo que os visitantes possam usurfruir do espaço 
em periodos prolongados de insolação.  As estruturas per-
goladas contarão com iluminação direcional em lâmpadas 
LED possibilitando as visitantes iluminação e segurança. 
Disposto na praça e no calçadão em momentos diversos  
o projeto conta com mobiliário para descanso e aprecia-
ção da paisagem.  

O acesso principal também foi replanejado e contará com 
o restauro do portão original e iluminação especial através 
de balizadores especialmente desenhados pelo escritório.   
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Implantação das Leiras

Compreendendo as necessidades abordadas pela equi-
pe técnica do Horto Municipal, foi proposto a ampliação 
e maximização do número de leiras no projeto. Assim, foi 
proposto um sistema de disposição de leiras em escada-
rias que acompanham os módulos de 01 a 04 com 16m 
de comprimento 1.0m de largura e 60cm de profundidade.

Entendendo também da necessidade de proteção das 
mudas do contato direto com os visitantes, verificou-se 
que o sistema de leiras em escadaria semi protegidos por 
paredes continuas poderia ser uma excelente alternativa, 
permitindo aos visitantes o contato visual mas protegendo 
as mudas do contato direto. Levando em consideração as 
variedades das espécies cultivadas no horto foi desenvol-
vido alguns estudos complementares de insolação, venti-
lação e zonas de calor na busca em auxiliar a equipe téc-
nica do Horto na escolha do espaço certo para o plantio 
das espécies de sombra, semi-sombra ou sem sombra. 
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Implantação dos Módulos:

As edificações modulares foram implantadas em disposi-
ções escalonadas paralelamente as curvas de nível onde 
havia menor declividade no terreno (entre 10 e 15%), de 
forma que todo o projeto fosse facilmente acessado e o 
volume de cortes e aterro fossem reduzidos na futura obra. 

O sentido da declividade favorável combinada às pers-
pectivas do mar, orientou de maneira natural o projeto no 
eixo noroeste-sudeste permitindo ventilação cruzada na-
tural e facilidade de circulação no conjunto de edificações 
do horto. O sistema de leiras propostos em escadaria no 
fundo de cada módulo cria uma perspectiva agradável  
vencendo a declividade média do terreno, esse sistema 
também favoreceu a redução do volume de corte e aterro 
possibilitando também que as mudas sejam acessadas de 
maneira eficiente.
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EDIFICAÇÕES MODULARES

Materiais/Acabamentos

As escolhas dos materiais e dos acabamentos foram re-
sultadoa da concepção inicial do projeto que buscou a 
implantação das questões de sustentabilidade e exequibi-
lidade propondo assim o uso de materiais pré fabricados, 
industrializados, de baixo custo e quando possível locais 
e com referencia às técnicas regionais como a aplicação 
do brise em estrutura de alumínio e madeira.  Estes ma-
teriais buscam maior rapidez na execução dos processos 
construtivos, reduzindo o prazo de execução da obra e 
diminundo a geração de resíduos .

Os pisos e superfícies horizintais dos módulos são com-
postos internamente por monolítico em cimento queimado 
natura,  deck em réguas de madeira de teca, ipê tabaco 
ou cumarú (certificadas) ao lado das leiras e piso drenante 
em duas tonalidades de cinza junto ao acesso frontal. 

Os materiais escolhidos para os fechamentos verticais dos 
módulos foram: paredes de alvenarias em bloco de con-
creto estrutural de 19x19x39cm com acabamento externo 
e interno em hidrofugante incolor com arremate na parte 
superior por pedra de granito flameado especificada no 
projeto. 

Nas áreas molhadas foi proposto um sistema de estrutura 
independente modulável com paredes em drywall de 9cm 
de espessura. Na parte divisória as leiras ao fundo de cada 
módulo por se tratar de um plano semi enterrado optou-se 
por uma parede de concreto estrutural armada conectan-
do e estabilizando as paredes laterais do módulo, servindo 
também de estrutura para o arranque dos pilares metá-
licos. Sobre este plano foi disposto um acabamento em 
pedra de granito flameado com negativo para abrigar a 
esquadria das janelas do módulo. 

Optou-se por um sistema de cobertura vegetal em cada 
módulo sobre um sistema de fechamento em painéis pré-
-fabricados de concreto aveolar apoiados sobre vigas me-
tálicas conforme perspectiva isométrica nas pranchas de 

cada módulo.  Sobre estas placas foi dispoto um sistema 
de camada de impermeabilização e para a face voltada ao 
interior da edificação optou-se por acabamento aparente 
em pintura epóxi fosca cor grafite ou cinza escuro. 

Os brises e esquadrias foram propostos com perfis de 
alumínio com pintura anodizada na cor titânio, serão com-
postos verticalmente por ripas de madeira teca, ipê taba-
co ou cumarú (certificadas) os vidros devem ser tempera-
dos com mínimo de 12mm de espessura, repectivamente.
Todas as edificações compartilham do mesmo desenho 
estrutural e acabamentos com objetivo de facilitar a exe-
cução da obra.

As edificações modulares tem dimensão de 16,38x7,28m, 
contam com seis pilares de aço tipo “I” distribuidos em 
duas colunas e três fileiras de 6 em 6 metros. Os pilares 
se apoiam sobre uma laje de concreto que também cons-
titui o piso destes espaços. No sentido do menor vão dos 
módulos as vigas se extendem para além da cobertura, 
criando beirais que sombreiam a frente e o fundo das edi-
ficações. A sombra é criada por grelhas metálicas fixadas 
sobre as vigas. 

Sobre as vigas de aço apoiam-se as lajes alveolares em 
concreto, que por sua vez sustentam a cobertura vegetal  
dos módulos. As coberturas vegetais são justificadas por 
3 principais pontos estes: a implantação dos mpodulos 
em escadaria permitindo continuidade da visão do obser-
vador na praça, a possibilidade de inserção de mudas  por 
se tratar de um horto e pelo conforto ambiental, reduzindo 
a itensidade da insolação em cada módulo.

Modulação Estrutural

Para abrigar o programa do conjunto foram criadas quatro 
edificações modulares em estrutura de aço. Estas edifica-
ções compartilham o mesmo desenho estrutural, pensado 
para facilitar a execução.

Estas edificações têm a dimensão de 16,38x7,28m, com    
seis pilares de aço tipo “h” distribuidos em duas colunas e 
três fileiras de seis em seis metros. Os pilares se apoiam 
sobre uma laje de concreto que também constitui o piso 
destes espaços.

Sobre as vigas de aço apoiam-se as lajes alveolares em 
concreto, que por sua vez sustentam as coberturas ver-
des  dos modulos. Essas podem ser vistas de cima a partir 
da praça.

No menor vão do módulo as vigas se extendem para além 
da cobertura, criando beirais que sombream a frente e 
fundo das edificações. A sombra é criada por grelhas me-
talicas fixadas sobre as vigas.
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EDIFICAÇÕES MODULARES
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EDIFICAÇÕES MODULARES

Modulação das Áreas Molhadas

Configuram-se como áreas molhadas do projeto tanto os 
sanitários como os depósitos de cada edificação. Estas 
áreas apresentam rebaixo no piso de concreto e nos sani-
tarios as instalações hidraulicas também ocorrem no piso. 
As áreas molhadas serão construídas nas laterais internas 
das edificações em gesso acartonado hidraulico, revesti-
das por compensado virolinha.

Cada módulo de sanitário tem dois sanitários, um mascu-
lino e outro feminino, com duas pias e dois vasos cada. 
Como no caso dos sanitários faz-se necessária a divisão 
por sexos, nos depósitos também temos dois espaços a 
fim de manter o mesmo desenho. 

Sanitários e Vestiários

Os sanitários e vestiários de uso comum, um por sexo, fo-
ram dispostos nos módulo acompanhando o uso de cada 
edificação, junto a cafeteria na praça central foi locado o  
sanitário para deficiente com tamanho de 2,20x2,10m e 
terá a instalação de dispositivo de sinalização de emer-
gência ao lado da bacia, a uma altura de 400 mm do piso 
acabado, para acionamento em caso de queda conforme 
a norma. Todos os módulos de sanitários se localizam em 
rotas acessíveis, com saídas próximos à circulação prin-
cipal conectados a escada rampa podendo ser utilizados 
por uma pessoa em cadeira de rodas com acompanhan-
te e obedecem aos parâmetros da norma no que dizem 
respeito à instalação de lavatório, acessórios e barras de 
apoio.

Cobertura vegetal

O sistema de cobertura vegetal em cada módulo deverá 
ser apoiado sobre os painéis pré-fabricados de concreto 
aveolar apoiados sobre vigas metálica. Foi definido um de-
talhamento em escala de 1/10 com todas as camadas da 
cobertura vegetal nas pranchas 51 e 52.
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ACESSIBILIDADE

Acessibilidade e Percurso

O projeto foi desenvolvido conforme a NBR 9050, norma 
que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 
observados quanto as condições de acessibilidade a edifi-
cações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Para a determinação das dimensões referenciais, foram 
adotados os parâmetros abaixo:

- M.R. – Módulo de referência; 
- P.C.R. – Pessoa em cadeira de rodas; 
- P.M.R. – Pessoa com mobilidade reduzida; 
- P.O. – Pessoa obesa; 

Os espaços foram estudados para facilitar a:
- Comunicação e sinalização;
- Acessos e circulação;
- Uso dos sanitários e vestiários;
- Uso dos Equipamentos urbanos;
- Uso dos Mobiliários;

As formas de comunicação e sinalização adotadas foram: 
mapas táteis, sinalização visual de degraus e sanitários, 
sinalização tátil de alerta e direcional no piso.

01 Entradas e Saídas
O acesso ao complexo de edificações do Horto será com-
posto do acesso da praça Teodósio Rodrigues de Farias 
por uma larga calçada pavimentada sem diferença de 
níveis entre pista e calçada pavimentadas por placas de 
concreto drenante tendo como largura de acesso 5,52m 
acompanhada com sinalizadores táteis até a entrada de 
cada módulo e a praça central. 

Do portão de acesso a praça principal o percurso terá uma 
leve inclinação de 5%. O sistema de drenagem contará 
com  algumas grelhas e infiltração em terra ao longo do 
fluxo principal de circulação, estes pontos de drenagem 
deverão estar instalados sob a pavimentação drenante e /
ou em paralelo ao percurso em calhas de dimensão má-

xima de 20 mm. Todas as pavimentações propostas tem 
superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qual-
quer condição, e não provoca trepidação em dispositivos 
com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê).  Mu-
retas, orlas, grades ou desníveis no entorno da  vegetação 
não interferem na faixa livre de circulação. 

Os elementos da vegetação tais como ramos pendentes, 
plantas entouceiradas, galhos de arbustos e de árvores  
também não  interferem na faixa livre de circulação.

Nas áreas adjacentes à rota acessível e na escada rampa 
não encontram-se plantas dotadas de espinhos; produ-
toras de substâncias tóxicas; invasivas entretanto por ser 
um horto algumas vegetações dotam de necessidade de 
manutenção constante pois desprendem muitas folhas, 
flores, frutos ou substâncias que tornem o piso escorre-
gadio fazendo com que as raízes possam danificar o pavi-
mento de maneira natural.

02 Estacionamento:
Por se tratar de uma área de preservação da natureza, o 
projeto conta com vagas de estacionamento de veículos 
junto a praça Teodósio Rodrigues de Farias com 2 vagas 
reservadas para pessoas com deficiência, interligadas à 
entrada
 através de rotas acessíveis com inclinação de 1%.

As vagas para estacionamento de veículos que conduzam 
ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência con-
tam com um espaço adicional de circulação com no mí-
nimo 1,20 m de largura. Estão vinculados a rota acessível 
que as interligue acesso ao complexo.

03 Comunicação e Sinalização 
Na proximidade das entradas do Horto Municipal de Sal-
vador deverão ser instalados os mapas táteis em locais 
pre determinados no projeto. Os mapas estarão em um 
plano com inclinação de até 5%, contendo informações 

em Braille, e serão suportados por um elemento vertical 
de metal de 80 cm de altura, para permitir a aproximação 
frontal de uma pessoa em cadeira de rodas.

Os sinalizadores táteis, fabricados totalmente em TPU 
(poliuretano termoplásticos) na cor preta serão colados di-
retamente ao piso. Depois de aplicados, os sinalizadores 
de alerta constituem um conjunto de relevos tronco-côni-
cos que sinalizam a iminência de obstáculos no plano ou 
suspensos, mudanças de nível, direção etc. 

A sinalização tátil de alerta e direcional, de gabarito: 0,25 
x 0,25 m, será localizada nas áreas externas do complexo 
e internamente, em proximidade, das escadas e do ele-
vador . 

No projeto não há carpetes ou forrações e se inseridos  
posteriormente pelos usuários devem estar firmemente fi-
xados no piso para evitar dobras ou saliências.  

As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sina-
lizadas com informações visuais e sonoras. Os alarmes 
sonoros, bem como os alarmes vibratórios, devem estar 
associados e sincronizados aos alarmes visuais intermi-
tentes, para  alertar as pessoas portadoras de deficiência 
visual e as pessoas com deficiência auditiva.
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ANEXOS

Índices de Plantas Impressas

27/54 MÓDULO 04 SEÇÕES C-C / D-D A1 1/50
28/54 MÓDULO 05 PLANTA BAIXA/ SUBSOLO A2 1/50
29/54 MÓDULO 05 LAYOUT/ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO/FORROA 1 1/50
30/54 MÓDULO 05 SEÇÕES A-A / B-B A1 1/50
31/54 DETALHAMENTO DO CAFÉ - PLANTA BAIXA / COBERTURAA 1 1/50
32/54 DETALHAMENTO DO CAFÉ - SEÇÕES / FACHADAS A1 1/50
33/54 DETALHAMENTO DO CAFÉ - ESCADAS A1 1/20
34/54 DETALHAMENTO DO CAFÉ - CORRIMÃO DA COBERTURAA 1 1/1

36/54 A1 1/25

38/54 DETALHAMENTO DOS BRISES F1 A1 1/25
39/54 DETALHAMENTO DOS BRISES F2 A1 1/25

41/54 DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DO MÓDULO 5 F1 A1 1/25

44/54 DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS DO CAFÉ A1 1/25
45/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F1 A1 1/20
46/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F2 A1 1/20
47/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F3 A1 1/20
48/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F4 A1 1/20
49/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F5 A1 1/20
50/54 DETALHAMENTO DOS SANITÁRIOS F6 A1 1/20

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS F1 

51/54 DETALHAMENTO GERAL DA ESTRUTURA MODULAR F1 A1 1/10
52/54 DETALHAMENTO GERAL DA ESTRUTURA MODULAR F2 A1 1/10

35/54 A1 1/25MAPEAMENTO DAS ESQUADRIAS E BRISES MODULO 1-4

42/54 DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS DO MÓDULO 5 F2 A1 1/25

37/54 A1 1/25DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS F2 

40/54 MAPEAMENTO ESQUADRIAS E BRISES MÓDULO 5 A1 1/25

43/54 DETALHAMENTO DOS BRISES DO MÓDULO 5 F1 A1 1/25

53/54 PERSPECTIVAS A3
54/54 PERSPECTIVAS A3

19/54 MÓDULO 02 SEÇÕES C-C / D-D A2 1/50
20/54 MÓDULO 03 PLANTA BAIXA/COBERTURA A1 1/50
21/54 MÓDULO 03 LAYOUT/ELÉTRICA/FORRO/ESTRUTURAL A1 1/50
22/54 MÓDULO 03 SEÇÕES A-A / B-B A1 1/50
23/54 MÓDULO 03 SEÇÕES C-C / D-D A1 1/50
24/54 MÓDULO 04 PLANTA BAIXA/COBERTURA A1 1/50
25/54 MÓDULO 04 LAYOUT/ELÉTRICA/FORRO/ESTRUTURAL A1 1/50
26/54 MÓDULO 04 SEÇÕES A-A / B-B A2 1/50

FOLHA CONTEÚDO ESCALAFORMATO

00/54 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO A3 1/2000
01/54 PLANTA  DE DEMOLIÇÃO COM CADASTRO A1 1/200
02/54 PLANTA  DE SITUAÇÃO  A1 1/500

04/54 PLANTA BAIXA GERAL A0 1/100
05/54 PLANTA DE DIAGRAMAÇÃO DE PISO F1 A2 1/100
06/54 PLANTA DE DIAGRAMAÇÃO DE PISO F2 A0 1/100
07/54 PLANTA DE CORTE E ATERRO A1 1/200
08/54 SEÇÕES A-A / B-B / C-C A2 1/100
09/54 SEÇÕES D-D / E-E / F-F A1 1/100
10/54 SEÇÕES G-G / H-H A2 1/100
11/54 VISTAS SUDESTE / NORDESTE / NOROESTE A1 1/100
12/54 MÓDULO 01 PLANTA BAIXA/COBERTURA A1 1/50
13/54 MÓDULO 01 LAYOUT/ELÉTRICA/FORRO/ESTRUTURAL A1 1/50
14/54 MÓDULO 01 SEÇÕES A-A / B-B A2 1/50
15/54 MÓDULO 01 SEÇÕES C-C / D-D A1 1/50
16/54 MÓDULO 02 PLANTA BAIXA/COBERTURA A1 1/50
17/54 MÓDULO 02 LAYOUT/ELÉTRICA/FORRO/ESTRUTURAL A2 1/50
18/54 MÓDULO 02 SEÇÕES A-A / B-B A2 1/50

03/54 PLANTA DE COBERTURA / IMPLANTAÇÃO A0 1/100


