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Nos Sistemas de Alimentação de escolas há um planejamen-
to para o tipo de refeição de acordo com a faixa etária e os 
objetivos da escola com relação à nutrição. Em hospitais, 
os Sistemas de Alimentação são denominados Serviços de 
Nutrição e dietética e divididos em dietas gerais onde se 
elaboram as refeições para os pacientes que estão liberados 
de restrições alimentares, funcionários, médicos e acom-
panhantes, e em dietas especiais onde são elaboradas as 
dietas especiais para quem necessita de cuidados com a  
alimentação. 

Tudo começa com o cardápio: os principais alimentos 
que passam pela cozinha, os principais tipos de cocção – 
frituras, cozidos, chapas –, a quantidade diária de refeições 
produzidas, quantos turnos terá o restaurante e o tipo de 
atendimento desenvolvido – autosserviço, por copeira, à la 
carte, etc. “No fundo, é pura matemática”, enfatiza Dimas 
de Oliveira, diretor da Nucleora, empresa especializada em 
projetos de Sistemas de Alimentação. “Há uma série de re-
gras a serem seguidas. Primeiro, porque é preciso atender 
a certos parâmetros de produtividade; segundo, porque é 
preciso evitar os possíveis cruzamentos que podem provocar 
contaminação e ferir as regras da vigilância sanitária.

Isso sem contar a economia – de tempo, de água, de 
gás, de energia. Um layout funcional e inteligente resulta 
em menos gastos no !m do mês. Segundo Dimas, pode-se 
reduzir o consumo de energia elétrica em até 30%, o de gás 
em 40% e o de água em 15% a 20%. Tudo começando na 
prancheta, com um projeto que avalie a quantidade de área 
necessária – tanto para a instalação da cozinha quanto das 
mesas dos clientes – e a organização do espaço, com, por 

percorre um longo processo até chegar à mesa. A logística 
de compra e de produção é precisa para garantir rapidez e 
higiene. E o papel de um projeto conciso do sistema de ali-
mentação é essencial para o sucesso desse caminho.

Estima-se que 3 trilhões de refeições sejam servidas ao 
ano no Brasil, em restaurantes. O brasileiro come cada vez 
mais fora de casa, seja em pequenos bistrôs no jantar, seja 
em grandes restaurantes no almoço. Com o aumento da 
demanda – que, aliás, é também exigente: requer qualidade 
e rapidez –, o projeto do sistema de alimentação cozinha 
passou a ser determinante e deve incluir as áreas de proces-
samento, de distribuição e de consumo.  

Organizar os "uxos de matéria-prima, de pessoal, de uti-
lização de equipamentos faz toda a diferença em um sistema 
de alimentação cozinha que quer ter um excelente desem-
penho não apenas em tempos e métodos, mas também em 
questões relacionadas à higiene e à saúde, e sem riscos de 
contaminação alimentar.

Cada projeto é único simplesmente porque cada restau-
rante possui uma demanda. E muda, ainda, pelo segmento. 
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exemplo, uma boa distância entre as áreas de refrigeração 
e de cocção, de preferência em ambientes diferentes, pois 
instalá-las contiguamente aumenta o consumo de energia 
(os equipamentos de refrigeração próximos do calor vão 
gastar mais eletricidade para manter a temperatura adequa-
da) e o risco de os alimentos armazenados estragarem. Ao 
mesmo tempo, é preciso criar um "uxo e!ciente que preveja 
distâncias pequenas entre os setores de trabalho, para que 
os alimentos !quem expostos o menor tempo possível à tem-
peratura ambiente. 

É preciso pensar além do que vemos a olho nu. “O pro-
jetista deve ter capacidade técnica para avaliar as reações 
que ocorrem no mundo das bactérias, que, quando ativida-
des, cruzam umas com as outras, alterando a ordem natural 
do processo”, alerta Dimas. É preciso pensar não só nos 
circuitos curtos entre os diferentes setores de trabalho, mas 
também no "uxo da matéria-prima como uma linha de mon-
tagem operacional ativa e, principalmente, sem retornos, na 
direção recepção-estocagem-preparação-distribuição dos 
produtos. É o que Dimas chama de Marcha Avante. “Desde 
a recepção, estocagem e preparação até a distribuição, a 
circulação dos produtos deve ser estudada de modo a evitar 
que um circuito próprio não cruze com um circuito impró-
prio, correndo-se sério risco de contaminações”, explica. 
Tarefa mais difícil quando se tem uma área pequena, o que 
requer um projeto mais apurado e bem resolvido. Do outro 
lado da cozinha, em caso de refeitórios, por exemplo, o cir-
cuito do cliente deve ser circular – do acesso à distribuição 
até a devolução das bandejas.

A primitiva cozinha egípcia era ao ar livre. Na antiga casa 
escandinava, o fogão reunia em torno de si toda a família 
adormecida. Nos trópicos, a cozinha é fora da habitação. 
Nos climas temperados, em civilizações já evoluídas, a cozi-
nha faz parte da construção da casa, mas sempre vinculada 
ao exterior – na maioria dessas ocasiões, participa de um pá-
tio, como nas casas gregas e romanas. Nas casas brasileiras 
pós-colonização, a cozinha era exterior, pelo calor excessivo 
que o fogão trazia à casa – seja nas casas do Nordeste, 
seja nas habitações do Sul, nas áreas de imigração alemã 
(LEMOS, 1976)*. 

E assim nasceram as primeiras cozinhas, onde o calor 
– de uma fogueira ou de um fogão a lenha – era o ator 
principal e ordenava a construção da casa. Em pleno sécu-
lo 21, o calor continua orientando o planejamento de uma 
cozinha. No caso dos sistemas de alimentação coletiva – o 
ponto central desta publicação –, com um agravante: aqui, 
a ordem é a e!ciência produtiva. 

É a tecnologia a serviço da boa refeição. Tanto em res-
taurantes self-service quanto à la carte, cada ingrediente 

*LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
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COORDENAÇÃO DE PROJETOS

O ideal é que o projeto de sistemas de alimentação ca-
minhe simultaneamente com o de arquitetura, evitando pro-
blemas funcionais ou estéticos, como um duto de exaustão 
interferindo na fachada do edifício. Além do projeto de ar-
quitetura, uma cozinha industrial deve abarcar projetos de 
hidráulica, elétrica, estrutural, etc. A coordenação de todos 
pode ser, também, um papel da empresa que faz o projeto 
de sistemas de alimentação, desde que solicitado pelo clien-
te. “Há muita informação conectada entre os projetos com-
plementares. E a compatibilização entre eles é uma parte 
importante do trabalho”, esclarece Dimas.

Um projeto de cozinha industrial não se restringe a layout. 
O projetista precisa coordenar etapas como especi!cação 
de piso, forro, fechadura, recuos, ar-condicionado, venti-
lação, exaustão, instalação hidráulica, elétrica, telefônica, 
lógica e luminotécnica, e combate a incêndio.

Há, ainda, leis referentes à higiene, ventilação, estoca-
gem de alimentos e resíduos, legislações especí!cas como a 
ISO 14000 (que estabelece diretrizes sobre a área de gestão 
ambiental dentro de empresas) e a ISO 9000 (com modelos 
de gestão da qualidade para organizações em geral), bem 
como as legislações do Ministério do Trabalho e da Vigilân-
cia Sanitária. 

TEMPERO TECNOLÓGICO 

“Há uma década, o Brasil estava oito anos atrasado em 
relação aos países desenvolvidos, no setor de equipamentos 

para sistemas de alimentação. Em 2010, já trabalhamos de 
igual para igual”, garante Dimas. 

A equidade entre os países inclui avanço em setores como 
tecnologia da informação, softwares, automação e apare-
lhos de última geração – desde o preparo até a cocção –, 
que se unem para garantir o melhor desempenho da cozi-
nha. Um dos exemplos são produtos que possuem variadas 
funções, como os fornos combinados lançados por marcas 
alemãs e italianas – todas disponíveis no Brasil, com boa 
assistência pós-venda. Mas nem toda boa novidade vem de 
fora. A indústria nacional acompanha as novas tecnologias 
e é possível, com um bom planejamento das necessidades 
e das prioridades do empreendimento, mesclar a instalação 
de equipamentos nacionais e estrangeiros.

As novas tecnologias ajudam na hora de dimensionar o 
espaço, ao permitir que se reduza a quantidade de equipa-
mentos instalados. O restaurante ganha produtividade, e, 
consequentemente, o custo unitário da refeição diminui. É 
preciso estar sempre atento às mudanças, aos lançamentos, 
aos novos estudos. A tecnologia do sistema Cook and Chill, 
por exemplo, é atualmente uma das grandes parceiras dos 
sistemas de alimentação de última geração – é um processo 
de “cozer/resfriar/regenerar” que, com fornos combinados e 
resfriadores especiais, permite o controle da não contamina-
ção de alimentos e do desperdício ao disponibilizar refeições 
pré-elaboradas. O equipamento cozinha o alimento a uma 
temperatura de 70 ºC por mais de cinco minutos, segui-
do de um rápido resfriamento a 3 ºC. Como resultado, o 
alimento tem menor risco de contaminação, mantendo sua 
consistência e características nutricionais.

Assim, também se otimizam as horas de trabalho – como 

as refeições são previamente prontas, existe uma melhor or-
ganização. O resultado: um ambiente com menos estresse e 
menos desperdício.

Já a automação garante segurança – alimentar, patrimo-
nial ou pessoal. São itens como sensores de presença, de-
tecção de gás e fumaça, monitoramento remoto e controle 
por internet e redes sem !o. Tudo para garantir a integridade 
das pessoas, do edifício e dos alimentos.

DE BEM COM O MEIO AMBIENTE

Uma cozinha e!ciente se traduz também em um local 
consciente com o meio ambiente. Um projeto nesse sentido 
deve envolver materiais que minimizem o impacto ambien-
tal e permitam racionalização de uso de recursos naturais, 
além de dimensionar espaços confortáveis para usuários e 
operadores. “A cozinha tem a fama de ser um dos vilões da 
sustentabilidade”, conta Dimas. Gasta água, energia elétri-
ca, detergente, óleo e produz muito resíduo. 

A gestão ambiental de uma cozinha compreende a admi-
nistração dos recursos e dos resíduos; o controle de emissões 
de substâncias tóxicas; o impacto cultural, social e estético; 
a otimização do ambiente interno (o que inclui a qualida-
de do espaço e do mobiliário, e controle de ruído); e, por 
!m, a comunicação, informação e formação dos usuários e  
operadores.

O projetista deve especi!car com precisão o material a 
ser utilizado, dando preferência a produtos feitos com mate-
riais não agressivos ao meio ambiente. Há outras pequenas 
decisões que fazem diferença. Especi!car equipamentos que 

utilizem gás natural em vez de energia elétrica, por exemplo. 
Além disso, algumas lavadoras com tecnologia mais recente 
garantem uma otimização no consumo de energia, água e 
detergente. Mais uma vez, é preciso estar atento às últimas 
novidades dos fabricantes.

Quanto ao resíduo, devem-se prever áreas separadas 
para reciclagem, tanto na operação quanto para os clientes. 
Compactadores recolhem e processam os materiais sólidos 
descartados e diminuem 80% do volume de lixo, já sepa-
rando a parte sólida da parte líquida. Enquanto isso, câma-
ras frigorí!cas podem assegurar que o resíduo orgânico se 
transforme, mediante a compostagem, em adubo. São de-
cisões que muitos edifícios novos estão adotando, principal-
mente aqueles que buscam certi!cações ambientais como o 
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). 

Uma cozinha ecologicamente consciente deve estar aten-
ta, também, à saúde dos funcionários – fator que precisa ser 
levado em conta na hora de especi!car materiais. É o caso 
de cerâmicas para piso de alta resistência e antiderrapantes, 
para evitar escorregões e quedas, e dos revestimentos, que 
não devem ser re"exivos. O projeto deve, ainda, minimizar a 
emissão de ruídos, com atenção à localização dos sistemas 
de exaustão, dos compressores e dos materiais especi!cados 
para forros e esquadrias.

CRITÉRIOS DE PROJETO

É preciso se preparar para a evolução. O projeto deve 
garantir condições para que se produzam refeições a um pú-
blico exigente. “O que o cliente espera do que vai comer é 
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muito subjetivo, passa pelo estado de espírito, por exemplo”, 
pondera Dimas. Por isso, o restaurante precisa se antecipar 
a qualquer expectativa, e surpreender. “É indispensável ter 
um ambiente em que o cliente perceba a qualidade do ali-
mento, em um espaço agradável, sem calor exagerado, em 
que haja troca de ar e luz natural”, exempli!ca. Mas, se a 
luz solar é bené!ca no setor do refeitório, na área de prepa-
ração dos alimentos é importante saber usá-la. Nesse caso, 
a iluminação precisa ser zenital, para que o raio solar não 
entre dentro da cozinha.

Na hora do estudo de cada caso, uma característica im-
portante conta a favor: a modularidade. A Nucleora traba-
lha com esse conceito, que permite melhor posicionamento 
dos equipamentos, sabendo-se, de antemão, as dimensões 
de cada mobiliário. Os equipamentos são projetados em 
módulos funcionais, respeitando a ergonomia, a segurança, 
a facilidade de locomoção e a fabricação, o transporte, a 
instalação e a manutenção. Durante o processo projetual, 
parte-se do princípio de que é importante dimensionar e es-
peci!car equipamentos, de forma a reduzir ao máximo os 
custos de investimento e de funcionamento, e ainda raciona-
lizar a utilização das áreas e ter opção de ampliação futura. 

Entre os critérios especí!cos do projeto ressalta-se a bus-
ca da e!ciência da produção, da distribuição e do tratamen-
to de utensílios; e, sempre, projetar a boa dissociação dos 
principais circuitos: cliente, gêneros e lixo. 

Entre os locais a serem projetados em um restaurante co-
letivo, por exemplo, estão:

Recebimento –  onde as matérias-primas são entregues 
e, qualitativa e quantitativamente, controladas;

Armazenamento – a) espaço para estocagem neutra de 
produtos como cereais, latarias, descartáveis, etc., separan-
do alimentos de produtos de limpeza; b) espaço para esto-
cagem refrigerada de alimentos perecíveis, como hortifruti-
granjeiros (6 a 8 °C), carnes (0 a 2 °C), laticínios (2 a 4 °C) 
e congelados (-18 a -22 °C);

Pré-preparo – a) espaço para lavagem e corte de vege-
tais e legumes; b) espaço para pré-preparo de carnes, como 
corte e tratamento;

Confeitaria – área para preparo ou pré-preparo de pra-
tos à base de massas e de sobremesas;

Cocção – a) cocção em calor úmido, em caldeirões, com 
aquecimento a vapor direto ou autogerador; b) cocção em 
calor seco, como frituras e assados;

Espera para distribuição – espaço para que os alimentos 
preparados permaneçam acondicionados em temperatura 
controlada até o momento da distribuição das refeições;

Distribuição/zona cliente – recepção e área de cliente, 
composta por lavabo, restaurante, cafeteria e lanchonete;

Local de higienização e tratamento do lixo – a) espaço 
para lavagem de panelas e utensílios de cozinha; b) higie-
nização dos utensílios usados pelos clientes; c) depósito de 
resíduos, reservado à estocagem do resíduo produzido du-
rante as operações;

Anexos – a) sala de administração; b) vestiários e sanitá-
rios; c) áreas técnicas;

Os projetos devem seguir recomendações de legislações 
especí!cas, como a da Vigilância Sanitária (Portaria CVS-
6/99), segundo os aspectos:

Localização – área livre de focos de insalubridade, au-

sência de lixo, de objetos em desuso, de animais como in-
setos e roedores;

Piso – material liso, resistente, impermeável e de cores 
claras, antiderrapante e de fácil higienização;

Paredes – acabamento liso, impermeável, lavável, de co-
res claras. Se forem azulejadas, respeitar altura mínima de 
2 metros. Ângulos arredondados no contato do piso com a 
parede;

Forros e tetos – acabamento liso, impermeável, lavável, 
de cores claras e que permita higienização. Se houver neces-
sidade de abertura para ventilação, deve possuir tela com 
espaçamento de 2 mm e removíveis para limpeza. Pé-direito 
de no mínimo 3 metros quando se trabalha com ventilacão 
natural;

Portas e janelas – as portas devem ter superfícies lisas, 
de cores claras, de fácil limpeza, ajustadas aos batentes, de 
material não absorvente, com fechamento automático (mola 
ou similar) e protetor no rodapé. Janelas com telas de 2 mm, 
limpas, sem falhas de revestimento e ajustadas ao batente. 
As telas devem ser de fácil limpeza;

Iluminação – uniforme, sem ofuscamentos, sem contras-
tes excessivos, sem sombras e cantos escuros. As lâmpadas 
e luminárias devem permitir limpeza, estar protegidas contra 
explosão e quedas acidentais e em bom estado de conser-
vação, e não devem alterar as características sensoriais dos 
alimentos;

Ventilação – deve garantir o conforto térmico, a renova-
ção de ar e um ambiente livre de fungos, gases, fumaças, 
gordura e condensação de vapores. O "uxo de ar nas áreas 
de preparo dos alimentos deve ser direcionado da área lim-

pa para a área suja. Não devem ser utilizados ventiladores 
nem aparelhos de ar condicionado nas áreas de manipula-
ção. O conforto térmico pode ser assegurado por aberturas 
nas paredes que permitam a circulação natural do ar ou, 
quando não for possível o uso da circulacão natural do ar, o 
pro!ssional responsável pelo projeto de termodinâmica deve 
levar em consideracão o volume de ar a ser trocado por 
hora.

BIBLIOGRAFIA

LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Editora Pers-
pectiva, 1976.

OLIVEIRA, Dimas Rodrigues de; PINTO, Ana Maria de 
Souza. Planejamento físico-funcional e UANs. In: Gestão de 
unidades de alimentação e nutrição: um modo de fazer. São 
Paulo: Editora Metha, 2009.



1110

N
uc

le
or

a 
   

   
   

  S
ist

em
as

 d
e 

Al
im

en
ta

çã
o

Todos os setores tinham de ser bem claros, de!nidos e 
com muita refrigeração neste galpão onde era feita a pro-
dução de refeições da Petit Chef, uma empresa de catering 
aéreo. Na época em que o projeto foi realizado, em 1995, 
ainda havia escassez de tecnologia no Brasil. “Era muito difí-
cil, pois não tínhamos a abertura que temos atualmente para 
importar equipamentos e não havia outra forma senão fazer 
a importação direta”, lembra Dimas. Naquela época, pouco 
se ouvia falar de centrais de produção com a tecnologia de 
Cook and Chill. As áreas como padaria, confeitaria e a pro-
dução de sanduíches frios tinham de ter um cuidado espe-
cial, com espaços climatizados, assim como as áreas de pré-
-preparo das carnes e verduras. Os diretores da empresa já 
tinham todo o padrão de qualidade que queriam implantar.

“A maior di!culdade foi trabalhar com produtos que ain-
da nem conhecíamos bem, e o projeto já requeria essa tec-
nologia. Foi a partir deste projeto que a Nucleora sentiu a 
necessidade de enviar seus técnicos para visitas a fábricas 
em outros países e a feiras especializadas”, lembra Dimas.

Com o conhecimento e a disponibilidade das novas tec-
nologias, foram iniciados o trabalho de dimensionamento 
das áreas e os estudos dos "uxos, sempre com participação 
do cliente – que teve grande presença neste projeto, desde a 
explicação do planejamento até a solução das necessidades 
estruturais em relação à construção civil e às instalações re-
queridas pelos novos equipamentos de alta tecnologia.

A ampla área disponível – de 4 mil m2 e formato retan-
gular – possibilitou que as soluções fossem encontradas 
facilmente, e todo o conceito de Marcha Avante pôde ser 
aplicado. 

PROJETO: Central de Produção
DATA: 1995
LOCAL: São José dos Pinhais, PR
ÁREA: 4.000 m2

REFEIÇÕES/DIA: 10.000 movimentos

V. ROMANELLI | PETIT CHEF
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Pavimento térreo

01. Recebimento mercadorias
02. Pré-lavagem verduras
03. Ante-câmara
04. Frutas e verduras
05. Frios
06. Miscelânea laticínios
07. Ante-câmara
08. Pescados
09. Circulação
10. Fatiamento
11. Controle de almoxarifado
12. Almoxarifado
13. Carnes/aves
14. Carnes vermelhas
15. Açougue carnes vermelhas
16. Higienização açougue
17. Higienização preparo
18. Preparo verduras
19. Preparo frutas
20. Retirada de material limpo
21. Higienização de panelas
22. Cozinha quente
23. Montagem cozinha
24. Estoque
25. Estoque de panelas
26. Confeitaria quente
27. Câmara espera
28. Confeitaria fria
29. Triagem limpeza
30. Depósito
31. Gelo
32. Montagem kit café
33. Holden Box
34. Área montagem
35. Nutricionista
36. Cozinha fria
37. Empacotamento de talheres
38. Sanduíches
39. Estoque neutro
40. Controle de expedição
41. Plataforma
42. Docas

Subsolo

01. Recepção
02. Departamento pessoal
03. Circulação
04. Lavanderia
05. Tratamento de panelas
06. Distribuição
07. Refeitório
08. Lixo seco
09. Lixo orgânico
10. Latas compactadas
11. Hall
12. Médico
13. Vestiário masculino
14. Vestiário feminino
15. Reuniões cozinha experimental
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PROJETO: Serviço de Nutrição e Dietética
DATA: 2004 
LOCAL: Campinas, SP
ÁREA: 850 m2 (cozinha), 780 m2 (lavanderia)
REFEIÇÕES/DIA: 1.200
ROUPAS/DIA: 4.000 kg

O espaço original, projetado há 30 anos no hospital da 
PUC-Campinas, interior de São Paulo, precisava ser recon!-
gurado para comportar o dobro da demanda, exigindo um 
retro!t. Com um bom planejamento, foi possível readequar 
o espaço sem ampliar a área, acertando as antigas de!ciên-
cias e resolvendo todas as demandas, e melhorar as condi-
ções físicas com respeito à legislação. Iluminação e ventila-
ção naturais foram aproveitadas, enquanto os materiais de 
acabamentos foram revistos e atualizados.

“O maior desa!o foi respeitar a estrutura existente para 
que ganhássemos com o partido de uma construção dos 
anos 1970 com pé-direito amplo e boas aberturas para ja-
nelas em proveito da iluminação natural”, explica Dimas. 
Com a revisão dos acabamentos, a sensação de amplitude 
da altura do pé-direito aumentou, e o branco-acetinado das 
novas placas de revestimento das paredes propicia, ainda, a 
sensação de uma área limpa. 

A cozinha está preparada para elaborar e distribuir as 
diferentes dietas exigidas pelo SND (Serviço de Nutrição e 
Dietética) aos pacientes internados no hospital – desde die-

tas gerais para quem não tem nenhuma prescrição especial 
até dietas pastosas, dietas hipossódicas (com menos sal) e 
dietas hipocalóricas (com pouca caloria). Por isso, foi pre-
ciso estudar muito bem o conjunto da edi!cação para que 
se conseguisse implantar todo o programa e dispor de um 
layout que favorecesse o "uxo adequado, evitando que uma 
área cruzasse com outra. No projeto de um hospital é mui-
to importante conciliar a produção das dietas gerais com a 
produção das dietas especiais. “Um diferencial deste projeto 
foi resolvermos as situações dos circuitos especí!cos, como 
o circuito dos resíduos, o circuito da matéria-prima e o cir-
cuito do produto acabado”, informa Dimas. O ponto alto foi 
a concentração da distribuição em uma área de montagem. 
Assim, as refeições são montadas e guardadas em carros 
adequados, e enviadas para as copas que !cam nas alas 
próximas dos pacientes. 

O novo projeto incluiu, ainda, cuidados para a preven-
ção de ruídos e a facilidade de locomoção e de operação 
sem comprometer nenhuma atividade e evitando cruzamen-
tos e possíveis contaminações.

Todo esse trabalho previu uma equipe integrada – tanto 
a de arquitetura quanto a dos nutricionistas – que participou 
do projeto. “Foi uma experiência muito rica para os arquite-
tos da Nucleora, que puderam vivenciar de perto não só o 
dia a dia do setor de dietaterapia de um hospital, mas tam-
bém as rotinas dos nutricionistas e operadores responsáveis 
pela produção dessas refeições”, lembra Dimas. 

HOSPITAL E MATERNIDADE 

CELSO PIERRO # PUC-CAMPINAS
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Detalhe | Lavagem de carros

Pavimento térreo

01. Pré-seleção
02. Monobloco
03. Estoque neutro
04. Ante-câmara
05. Câmara frigorí!ca hortifruti
06. Câmara frigorí!ca diversos
07. Câmara frigorí!ca carnes
08. Câmara frigorí!ca congelados
09. Cereais
10. Cozinha experimental
11. Verduras/saladas
12. Carnes/aves/peixes
13. Massa/sobremesa
14. Café
15. Resfriamento
16. Cocção
17. Cocção à seco
18. Dietas
19. Apoio
20. Distribuição
21. Tratamento de utensílios
22. Lavagem de carros
23. Expurgo
24. Tratamento de panelas
25. Sanitários
26. Lixo orgânico
27. Lixo seco
28. Utensílio
29. Arquivo morto
30. Descartáveis
31. Área técnica
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Detalhe | Bebedouro

Mangueira "exível

Condulete

Eletrodo "exível

Duto de exaustão em 
chapa galvanizada
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Uma cozinha compacta para cardápios so!sticados. Este 
era o programa do projeto, que deveria se adequar a um 
espaço já existente, com velocidade e baixo custo. Sem, cla-
ro, prejudicar o conceito inicial da arquitetura. Cada detalhe 
do projeto foi acompanhado de perto – como o espaço era 
reduzido, foi preciso estar atento a cada efeito: as luzes, as 
cores, os objetos e os acabamentos, para torná-lo especial 
e aconchegante. E encontrar um local adequado para cada 
item da cozinha: adegas, bar com preparação de sucos, co-
zinha para pratos so!sticados e do dia a dia.

“O maior desa!o foi adaptar o espaço existente para 
implantar toda a cozinha e restaurante em uma área com-
pacta”, lembra Dimas. A proprietária tem formação em 
gastronomia e precisava de uma cozinha bem prática, para 
qualquer tipo de preparo. “Ela tem um jeito todo especial e 
faz um serviço bem personalizado para cada cliente, para 
que ele se sinta na própria casa. Se alguém pedir a Beth um 
feijãozinho com um bom ovo frito, ela não pensa duas ve-
zes: corre ao fogão. E ela consegue fazer isso na sua cozinha 

sem atrapalhar a produção dos seus cardápios mais so!sti-
cados”, explica. 

A distribuição da cozinha foi feita de forma racional, tra-
çando um "uxo linear desde a entrada da matéria-prima 
até o momento do serviço, evitando-se, ao máximo, cruza-
mentos. Dois anos após a reforma, e com o grande sucesso 
conquistado pelo bistrô, a equipe da Nucleora voltou ao 
restaurante: desta vez para ampliá-lo, analisando o número 
de lugares, aumentando o espaço do bar e dobrando a área 
da cozinha – agora, Beth tem uma área exclusiva para o 
preparo de doces e sobremesas. 

PROJETO: Cozinha
DATA: 2005
LOCAL: São Paulo, SP
ÁREA: 150 m2

REFEIÇÕES/DIA: 100

BETH COZINHA DE ESTAR
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Pavimento térreo

1° pavimento

0 1

0,5 3 m 

Legenda

01. Bar
02. Restaurante
03. Cozinha Show
04. Administração
05. Preparo
06. Cocção
07. Apoio
08. Lavagem
09. Estoque
10. Sanitário e Despensa
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Batizado de Comedoria, o espaço traz um novo conceito 
de alimentação que une pratos rápidos a uma linha de au-
tosserviço, com um sistema misto de cafeteria e lanchonete. 
Possui, ainda, ambientes diferenciados, espaços abertos e 
fechados, acomodações para piscina e saguão de entrada. 
“O principal ponto deste projeto foi conciliar uma refeição 
diferenciada com um conceito inédito adaptado ao público 
que frequenta o centro cultural”, conta Dimas. 

Um público, aliás, bem variado: a Comedoria tem uma 
posição estratégica dentro da unidade e há tanto os fre-
quentadores assíduos que vão fazer ginástica ou praticar 
natação quanto os que utilizam os serviços de internet livre, 
a biblioteca e os frequentadores de !ns de semana – além 
do público segmentado, que vai ao Sesc atraído pelas pro-
gramações especí!cas.

Todos esses conceitos deveriam estar unidos em uma 
área pequena, que ainda deveria se integrar ao conjunto 
estético da unidade, um edifício assinado pelo arquiteto Mi-
guel Juliano. Para acertar toda a implantação do Sistema 
de Alimentação nesta área pequena, a parceria com equi-

pamentos de última geração foi imprescindível. “Contamos 
com fornos da Rational, resfriadores rápidos da Irinox e for-
nos turbos da Pro-Chef. Na cafeteria, as estrelas são as cal-
das de frozzen yogurt, que deixa qualquer um com água na 
boca”, exempli!ca Dimas. 

A equipe da Nucleora trabalhou inicialmente com os res-
ponsáveis pela implantação da nova unidade, integrantes 
da Gerência de Alimentação e Saúde do Sesc. “Esses pro!s-
sionais tiveram uma visão muito clara, focada em produtos 
diferenciados, para que a sua produção tivesse garantia de 
segurança alimentar, que fossem bonitos para o cliente ter 
prazer já no momento que está vendo o produto, e um cui-
dado muito grande na embalagem e serviço”, conta Dimas. 
Tudo foi criteriosamente pensado em função do cliente – o 
mais variado per!s. “O trabalho com o Sesc foi altamente 
democrático, onde se discutiu muito o partido do projeto e 
nada !cou totalmente fechado. Houve sempre a possibilida-
de de inserir algum item novo que não havia sido considera-
do no projeto”, lembra Dimas. 

O projeto do Sesc Santana foi um grande laboratório 
para a equipe de arquitetos da Nucleora. Além da participa-
ção da Gerência de Alimentação e Saúde, houve também a 
colaboração de toda a equipe da Gerência de Engenharia 
do Sesc, com informações importantes de padrões em rela-
ção às outras obras da instituição, e ainda dos pro!ssionais 
da Matar Design, que trouxeram soluções estéticas. “Acredito 
que o projeto re"ete a postura do Sesc de ser um espaço 
pensado para todos, onde é possível encontrar pessoas das 
mais diferentes classes sociais convivendo em conjunto, e to-
dos sabendo que aquilo é um pouco de cada um. Como é 

muito bem feito e muito bem mantido, o usuário sente, como 
cidadão, a obrigação de fazer a sua parte no uso e na ma-
nutenção do espaço”, comenta Dimas.

PROJETO: Restaurante
DATA: 2005
LOCAL: São Paulo, SP 
ÁREA: 320 m2 (cozinha), 18 m2 (café foyer)
REFEIÇÕES/DIA: 500

SESC SANTANA
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Mezanino | Cozinha e lanchonete

01. Administração
02. Sanitário
03. Tratamento de utencícios
04. Cocção
05. Distribuição
06. Massa/sobremesa
07. Caixa
08. Copa de apoio
09. Café
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O hotel cinco estrelas no Guarujá, litoral de São Paulo, 
tinha objetivos múltiplos: atender a um co$ee shop para os 
hóspedes, ter uma área de banquete para almoço e jantar, 
um restaurante gastronômico (bistrô), atendimento ao room 
service, além de cafés e bares no lobby e na piscina. Assim, 
a logística de operação foi o principal desa!o, com a as áre-
as de pré-preparo, as cozinhas e o destino !nal dos alimen-
tos harmonizados entre si e integrados com equipamentos 
como elevadores, monta-cargas e carros de transporte. 

A principal restrição começa no espaço físico; todo o pré-
-preparo dos alimentos e para o room service é realizado em 
um único local: uma grande cozinha industrial com cerca de 
300 m2, responsável pela cocção, preparação de sanduí-
ches, confeitaria e padaria. 

Após essa etapa, os alimentos pré-processados são en-
viados para suas respectivas cozinhas, onde serão !naliza-
dos, possibilitando a dinamização de espaço e tempo. E 
como as cozinhas se localizam em pavimentos diferentes e 
até em áreas diferentes (como a da piscina e a da praia), a 
interligação entre elas nem sempre é simples. Foram neces-
sários deslocamentos e articulações separados para serviços 
e hóspedes, e uma logística adequada para o e!ciente fun-
cionamento do hotel. “Fizemos com que as cozinhas conver-
sassem entre si”, conta Dimas. 

PROJETO: Cozinha, restaurante, 
centro de convenções e bares
DATA: 2007
LOCAL: Guarujá, SP
ÁREA: 2.200 m2 
REFEIÇÕES/DIA: 2.000

SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR

30
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Subsolo

0 2

1 5 m 

Legenda

01. Cardápio manager
02. Área climatizada
03. Cereais
04. Pré-preparo tubérculos
05. Monta carga
06. Assepsia

07. Câmara produtos acabados
08. Despensa material de limpeza
09. Estoque
10. Materiais descartáveis
11. Preparo carnes, aves e peixes
12. Câmara frigorí!ca carnes

13. Antecâmara
14. Câmara frigorí!ca congelados
15. Câmara frigorí!ca pescados
16. Câmara frigorí!ca hortifrutti
17. Câmara frigorí!ca laticínios
18. Câmara frigorí!ca diversos

19. Câmara frigorí!ca bebidas
20. Adega climatizada
21. Caixaria e bebidas
22. Utensílios
23. Controle dos pedidos
24. Room service central
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Térreo | Cozinha Restaurante Praia

01. Hall de garçons
02. Preparo de sobremesas
03. Apoio
04. Cocção
05. Tratamento de panelas
06. Tratamento de ultensílios
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1° pavimento | Co$ee Shop

01. Acesso ala norte
02. Acesso cozinha
03. Bar
04. Acesso sanitários

0 3

2 5 m 

Cocção

Confeitaria quente

Grelha

Grelha

Rejunte do piso

Revestimento cerâmico do piso

Bandeja coletora

Superfície com acabamento liso impermeável

Impermeabilização

Prever alça para retirada da tampa da grelha

Tubulação de esgoto

Grelha em barra 
chata aço inox

Declividade para 
ralo sanfonado

B

AA

B

0102

03

04
Corte AA

Corte BB

Cuba

Válvula americana

Registro de fecho rápido

Adaptador interno 1 1/2”

Abraçadeira

Mangueira "exível cinza 1 1/2”

Obs: Caso o ponto na parede seja em PVC, 
prever um adaptador interno e uma abraçadeira

Furos 1/8’’
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Localizados em Ponta Ubu, no município de Anchieta, no 
Espírito Santo, a cozinha e o refeitório foram projetados para 
receber os funcionários da Samarco Mineração,  com 3.500 
refeições por dia. A ideia foi fazer um restaurante que trans-
portasse os funcionários a uma outra realidade, diferente do 
dia a dia da empresa. “Primamos por um projeto atual den-
tro de um ambiente fabril, para que, quando o funcionário 
fosse para o restaurante, se sentisse totalmente diferente”, 
explica Dimas. Para isso, os arquitetos especi!caram mate-
riais atuais, muita transparência, vidro, pastilhas e produtos 
fáceis de serem lavados, que brilham e iluminam. O granito, 
pedra natural abundante no Espírito Santo, também foi espe-
ci!cado – ponto positivo para a sustentabilidade, utilizando 
materiais da região. “A gente ainda criou um espelho d’água 
para que os funcionários tivessem bastante contato com ele-
mentos naturais.”

Projetado para uma área re"orestada, uma construtora 
foi responsável por executá-lo, com acompanhamento online 
de todo o processo do escritório da Nucleora em São Paulo, 
também responsável pelo gerenciamento dos fornecedores. 

“Nossa maior preocupação era que o funcionário estivesse 
em um ambiente muito agradável e continuasse vendo a 
natureza em volta dele, para que, naquele momento, se re-
energizasse para o segundo turno, relaxasse e voltasse com 
mais preparo”, revela Dimas.

Foi ainda solucionado o forte ruído da fábrica, presente 
no antigo restaurante. Para isso, foram pesquisados mate-
riais que absorvessem esse som no momento da especi!ca-
ção dos vidros. Foram utilizados materiais acústicos e siste-
ma de ar condicionado. 

PROJETO: Cozinha e restaurante
DATA: 2007
LOCAL: Anchieta, ES
ÁREA: 2.500 m2 
REFEIÇÕES/DIA: 3.500

SAMARCO MINERAÇÃO
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Vista superior

Corte
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Central de Produção 

01. Lavatórios
02. Acesso
03. Distribuição
04. Cozinha show
05. Pratos típicos
06. Grill
07. Refeitório
08. Devolução de bandejas
09. Copa
10. Lixo refrigerado
11. Lixo reciclável
12. Armário de utensílios
13. Apoio
14. Cocção
15. Café
16. Cereais
17. Tratamento de panelas
18. Tratamento de verduras
19. Tratamento de carnes
20. Despensa material limpeza
21. Descartáveis
22. Câmara de carnes
23. Câmara de congelados
24. Câmara de diversos
25. Câmara de hortifruti
26. Câmara de resfriados
27. Resfriador rápido
28. Lavagem de latões
29. Lixo refrigerado
30. Lixo seco
31. Saída de lixo
32. Churrasqueira
33. Vestiários
34. Pré-seleção/monobloco
35. Controle
36. Estoque neutro
37. Padaria
38. Sanduíches/lanches
39. Massas/sobremesas

Módulo distribuição 

Corte transversal

Corre-bandeja tubo 2” com acabamento aço inox

Nicho com frente abertura para manutenção interna 
lâmpadas com vidro temperado 6 mm per!l metálico 
cromado retro-iluminado

Revestimento aplicado sobre MDF

Tubo estrutural acabamento aço inox
 com per!l “U” para !xação de vidro

Vidro temperado 10 mm !xado em per!l “U”

GNS em aço inox

Tampo com acabamento granito 2 cm com previsão de 
arremate de alumínio entre granito e GNS

Estrutura !xado em alvenaria para estruturação 
móvel solto do piso
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O Restaurante dos Alunos e Funcionários (RAF) do Senac 
de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, precisava 
de um retro!t. O objetivo era ter um restaurante agradável, 
com revestimentos contemporâneos e uma cozinha prepa-
rada para o uso de tecnologias – pois, além de servir como 
preparação de refeições diárias (onde almoçam alunos do 
Senac, do Grande Hotel São Pedro e dos professores), o 
local também é utilizado como cozinha pedagógica do cur-
so de Gastronomia. Assim, os alunos deveriam ter contato 
com equipamentos com os quais irão trabalhar em suas car-
reiras. A diversidade de equipamentos oferece versatilidade 
para a preparação de qualquer tipo de refeição. “O Senac 
não teve resistência ao uso de novas tecnologias”, lembra 
Dimas, o que possibilitou a especi!cação de equipamentos 
importados de cocção e de fornos combinados. 

A maior di!culdade do projeto foi conciliar diferentes  
áreas, como a cafeteria e o restaurante, permitindo que a 
cozinha também tivesse uma preparação pedagógica. A co-
zinha conta ainda com um espaço de confeitaria e pani!ca-
ção, setores importantes para os pro!ssionais dessas áreas. 

“A preocupação foi colocar todos os setores em seus 
devidos lugares, bem dimensionados e sem que nenhum 
causasse interferência no outro”, esclarece Dimas. Assim, o 
projeto foi concebido como uma linha de produção, em que 
o "uxo tem apenas um sentido e nenhuma etapa volta ou se 
cruza inadequadamente. O bloco de câmaras, por exem-
plo, tem seu acesso pelo setor de recebimento de matérias-
-primas e essas câmaras podem ser acessadas diretamente 
pelas áreas de preparo – o que favorece o sentido do "uxo 
e evita que os operadores realizem tarefas muito extensas, 
pois cada setor de preparo tem acesso diretamente à sua 
câmara de produtos de matérias-primas. Todas essas áreas 
receberam climatização e são fechadas com vidro, facilitan-
do a visualização do exterior e o dia a dia da cozinha pelo 
pessoal da administração.

No trabalho projetual, a equipe de arquitetos da Nucleora 
trabalhou em conjunto com o departamento de engenharia 
e a equipe de planejamento das áreas de alimentação do 
Senac e com o arquiteto Paulo Pedreira. 

PROJETO: Restaurante dos Alunos e  
Funcionários
DATA: 2008 
LOCAL: Águas de São Pedro, SP
ÁREA: 400 m2 
REFEIÇÕES/DIA: 500

HOTEL-ESCOLA SENAC

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO
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Pavimento térreo | Restaurante (RAF)
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Legenda

01. Lanchonete
02. Lavagem lanchonete
03. Administração
04. Assepsia
05. Apoio
06. Sanitário

07. Pré-seleção
08. Monoblocos
09. Lixo seco
10. Câmara congelados
11. Câmara diversos
12. Câmara hortifrutti

13. Antecamara
14. Camara de carnes
15. Preparo carnes
16. Vegetais
17. Massas/sobremesas
18. Estoque neutro

19. Tratamento de panelas
20. Cocção
21. Sobremesas
22. Bebidas
23. Pratos frios
24. Pratos quentes

25. Pratos e bandejas
26. Restaurante
27. Café
28. Devolução
29. Copa e lavagem
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A Central de Produção atende a oito restaurantes e ao 
serviço de eventos e recepções da Rede Pomme D’or, em 
Belém. Aqui, o grande desa!o foi convencer o proprietário a 
investir em tecnologia – sem exemplos próximos a dar. “Eles 
queriam alguma coisa, mas não sabiam o quê. Mostrei que 
precisavam concentrar toda a produção da rede em um lo-
cal, ganhando em qualidade e custo”, explica Dimas. Assim, 
as lojas !caram mais enxutas, recebendo tudo já pronto, 
gerando menos lixo, gastando menos com perda, energia, 
repetição desnecessária de operações simultâneas em dife-
rentes lugares. 

“Levamos conceitos bem modernos de produção para 
implantar em Belém, para que o cliente veri!casse o que 
podia ganhar com produtividade, qualidade e segurança 
alimentar. Usamos a tecnologia Cook and Chill aliada ao 
Sous Vide”, esclarece Dimas.

A tecnologia Cook and Chill é um processo de cozer/res-
friar/regenerar que, com fornos combinados e resfriadores 
especiais, permite o controle da não contaminação de ali-
mentos. O equipamento cozinha o alimento a uma tempe-

ratura de 70 ºC por mais de cinco minutos, seguido de um 
rápido resfriamento a 3 ºC. Já o sous vide (do francês, sob 
vácuo) é uma técnica de preparo que acondiciona alimentos 
a vácuo, em embalagens plásticas apropriadas, e os cozinha 
em temperaturas moderadas, geralmente entre 40 °C e 90 °C. 
Esse sistema conserva o alimento por mais tempo, sem per-
da nutricional. 

Para a construção da Central de Produção, foi reformado 
um galpão, com gerenciamento da Nucleora de todos os 
projetos envolvidos. Por se tratar de um galpão comprido, a 
central de produção tinha de ter a entrada de matéria-prima 
e a saída do produto acabado na mesma face. Para isso, foi 
preciso concentrar, no centro da edi!cação, as áreas que 
não precisavam de iluminação natural – opção necessária 
para projetar a cozinha dentro do conceito de Marcha Avan-
te. “Em uma central de produção, o "uxo é muito claro. A 
partir do momento em que o formato da edi!cação é enten-
dido e é feito o estudo de massa, o projeto está resolvido e 
conseguimos eliminar todos os cruzamentos indesejáveis”, 
conclui Dimas. 

PROJETO: Central de Produção
DATA: 2008
LOCAL: Belém, PA
ÁREA: 1.500 m2 
REFEIÇÕES/DIA: 10.000

CENTRAL DE PRODUÇÃO

POMME D’OR
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Vistas | Confeitaria

Vista | Resfriamento, caldeirão e padaria
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Central de Produção | Ampliação

01. Estoque neutro
02. Despensa material de limpeza
03. Lavanderia
04. Preparo de carnes
05. Preparo de saladas
06. Apoio
07. Cocção
09. Resfriamento
10. Tratamento de panelas
11. Antecâmara
12. Câmara de hortifruti
13. Câmara de congelados
14. Câmara de carnes
15. Câmara de diversos
16. Confeitaria
17. Câmara produtos resfriados
18. Câmara produtos congelados
19. Vestiários
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O novo edifício do Banco Santander, em São Paulo, SP, 
segue as exigências para a obtenção do selo Leed de susten-
tabilidade na construção – com arquitetura do escritório Edo 
Rocha. Por isso, todo o projeto da cozinha industrial também 
deveria seguir os preceitos da boa conduta ambiental. Ilumi-
nação natural abundante, conforto térmico e economia de 
energia foram alguns dos preceitos que a equipe da Nucleo- 
ra seguiu durante o processo projetual. 

Na especi!cação dos equipamentos, priorizaram-se os a 
gás em detrimento dos elétricos. Da Alemanha veio a la-
vadora de louças, com tecnologia que permite economizar 
energia, água e detergente. A tecnologia também foi apli-
cada aos detritos: o lixo é separado entre sólido e líquido, e 
o sólido é compactado, o que reduz os resíduos para 20% 
do original. Até ser retirado, é armazenado em uma câmara 
frigorí!ca. 

A princípio, a cozinha deveria ocupar apenas um andar-
-tipo. Mas, após as avaliações para atender a normas como 
as do corpo de bombeiros, que limitam o número de pes-
soas por pavimento – o que impediria, por exemplo, um 

restaurante para 1.000 lugares –, a solução foi ocupar duas 
lajes do novo edifício. 

Com os dois pavimentos, decidiu-se, então, ter dois tipos 
de serviço/conceito. A primeira cozinha é voltada para pre-
paros mais simples, enquanto a segunda é para chefes de co-
zinha. A primeira cozinha é a maior, com cerca de 1.000 m2, 
e atende tanto às refeições completas de seu andar (com 
espaço para 650 lugares) quanto à cozinha do segundo pa-
vimento (450 lugares), entregando a ela apenas os preparos 
gerais. No pavimento da segunda cozinha há, ainda, um 
restaurante executivo com 120 lugares e uma cafeteria com 
conceito semelhante ao da rede norte-americana Starbucks.

Mas os desa!os não pararam por aí: foi preciso encontrar 
uma solução para os sistemas de ventilação e exaustão, pois 
não era possível posicioná-los na fachada de pele de vidro, 
nem na cobertura, onde há um heliponto. As máquinas, en-
tão, foram levadas para o primeiro subsolo, dois andares 
abaixo da cozinha – as duas cozinhas ocupam o primeiro e 
o segundo pavimento do edifício. 

“Utilizou-se tecnologia de ponta em todas as áreas da co-
zinha, desde o pré-processamento até a distribuição”, conta 
Dimas e enumera: fornos da Rational (alemã), lavadoras de 
louças e utensílios da Winterhalter (alemã), acumuladores de 
bandejas e compactadores de resíduos da Validex (francesa), 
equipamentos de cocção da Electrolux (italiana), equipamen-
tos de distribuição e máquinas de processamentos da Dito 
(francesa, do grupo Electrolux), processadores de alimentos 
da Robot Coupe (francesa). Os equipamentos de aço inox, 
como bancadas, balcões frigorí!cos, prateiras, carros, vitri-
nes e demais artefatos de inox, são da Topema, e as câmaras 
frigorí!cas da Porto Frio, duas empresas brasileiras.

PROJETO: Cozinha, restaurante e cafeteria
DATA: 2010
LOCAL: São Paulo, SP
ÁREA: 2.000 m2 
REFEIÇÕES/DIA: 4.500

BANCO

SANTANDER
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1° pavimento

01. Administração
02. Apoio
03. Cocção
04. Tratamento de panelas
05. Estoque neutro diário
06. Estoque resfriados
07. Estoque congelados
08. Acabados
09. Saladas processadas
10. Resfriamento
11. Finalização e montagem de saladas
12. Finalização e montagem de carnes
13. Finalização e montagem de confeitaria/massas
14. Carnes processadas
15. Estoque de confeitaria diário
16. Despensa material de limpeza
17. Lixo refrigerado
18. Lixo seco
19. Depósito de óleo
20. Casa de máquinas
21. Copa de lavagem
22. Distribuição
23. Refeitório
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2° pavimento | Ampliação

01. Estoque
02. Tratamento utensílios
03. Administração
04. Tratamento de panelas
05. Finalização carnes
06. Finalização salada
07. Finalização sobremesa
08. Cocção
09. Pratos quentes
10. Bebidas
11. Sobremesas
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Vistas | Distribuição

Massas
Pista FriaPista quentePista Fria

Grelhados
Pista quente

Light
Pista fria

Área permitida para uso do reator da iluminação
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Vistas | Café

Armário revestido em laminado melamínico branco

Torneira de mesa monocomando

Bancada, frontão e saia em granito branco cristal

Escada 3 degraus

Coletor de lixo 35 litros branco

Armário revestido em laminado melamínico branco

Revestimento da base do armário

Parede revestida em cerâmica

Prever tomada de uso geral

Prever tomada para moedor de grãos

Prever tomada para liquidi!cador

Bancada, frontão e saia em granito branco cristal polido

Refrigerador compacto/frigobar 120 litros

Revestimento da base do armário em piso cerâmico

Rodapé

Forro

Armário revestido em 
laminado melamínico 
branco

Prever estrutura elétrica 
comum bivolt atrás do 
equipamento

Forro

Obs: Manter o mesmo alinhamento da paginação do piso.

Armário basculante | Prever escorredor de 
louças dentro do armário com bandejas para 
escoamento da água

Prever tomada 
de uso geral
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The primitive Egyptian kitchen was outdoors. In the ancient 
Scandinavian house, the !re gathered the entire asleep family 
around it. In the Tropics, a kitchen was outside the house. In mild 
climates, in already evolved civilizations, the kitchen belongs to the 
construction of the house, but always linked to the outdoors – a 
patio is present in most occasions, such as in the Greek and Roman 
houses. In the post-colonization Brazilian houses, the kitchen was 
located outdoors, due to the excess heat brought to the house by 
the stove – whether in the houses of the Northeast or in the South, 
in the areas of German immigration (LEMOS, 1976). 

And so the !rst kitchens came up, where the heat – whether 
coming from the !re or from a !rewood stove – was the major 
player and was the key issue in the construction of the house. And 
now in the 21st century, the heat continues to be a major issue for 
the planning of a kitchen. With regard to meal systems  – the key 
subject of this publication – with an aggravating factor: here, the 
‘motto’ is productive e%ciency. 

It is technology provided to serve a good meal. Be it in self-
service restaurants or in ‘a la carte’ ones, each ingredient takes a 
long way until it arrives at the table. The purchase and production 
logistics is precise in order to ensure quickness and hygiene. And 
the role of a concise project of the meal system is essential for the 
success of this route.

Three million meals are probably served in Brazil every year 
in the restaurants. The Brazilians are eating out more and more, 
whether in small ‘bistrots’ for dinner or  in large restaurants during 
lunch time. With the increase of the demand – which, by the way, 
is also demanding: it requires quality and quickness –, the meal 
system project, the kitchen became determining factor and must 
include processing, distribution and consumption areas. 

Organizing the "ows of raw material, sta$, the use of the equip-
ment makes all the di$erence in a meal system, a kitchen that wants 
to have a high performance not only in timing and methods but 
also in issues related to the hygiene, health and with no risks with 
regard to food contamination.

Each Project is unique, simply because each restaurant has a 
demand. And it also changes per segment. In the meal system of 
schools there is a planning for the type of meal depending on the 
age group and on the objectives of the school with regard to nutri-
tion. In hospitals, the Meal  Systems are referred to as Nutrition and 
Dietetics Service and are divided into general diets where the meals 
for the patients who have no meal restrictions are prepared, as  well 
for the sta$, doctors and accompanying persons and, in special 
diets which are planned to those who need special care regarding 
eating habits. 

It all starts with the menu, the main food that goes through 
the kitchen, the main types of cooking techniques – fried, cooked, 
grilled food –, the daily quantity of meals produced, how many 
shifts the restaurant will have and the type of service developed 
– self-service, or by the serving maid, ‘a la carte’, etc. Essentially, 
this is pure mathematics, Dimas de Oliveira, Nucleodora director, 
comments, which is a company that is specialized in Meal Systems 
projects. “There are several rules to be followed. Firstly, because 
one needs to comply with certain productivity parameters; secondly, 
because one needs to prevent the possible crossings that may bring 
about contamination, as well as with the sanitation surveillance 
rules”, he explains.

And, including the savings – of time, water, gas and energy. A 
functional and smart layout results in less expenditure in the end 
of the month. According to Dimas, one can decrease the electric 
power consumption in up to 30%, gas consumption in up to 40% 
and water, from 15% to 20%. It alls starts in the drawing board, with 
a project that can assess the quantity of the area that is needed – 
both for the kitchen installation and the customers’ tables –, and the 
organization of the space with, for example, a good distance be-
tween the  cooling and cooking areas, preferably in di$erent types 
of ambient, because installing them side by side  may increase 
energy consumption (the cooling equipment close to the heat will 
cause more energy consumption in order to keep appropriate  tem-
perature) and the food that is stored may spoil more easily. At the 
same time, one needs to create an e%cient "ow that may estimate 
short distances between the working sectors, so that the food will be 
less exposed to ambient temperature. 

We need to think beyond what we can see with the naked eye 
“The designer must have technical capacity so as to assess the re-
actions that occur in the world of bacteria when activities cross with 
each other, altering the process natural order”, Dimas warns. In ad-
dition to the short circuits among the di$erent working sectors, one 
needs to consider the raw material "ow as an operational assembly 
line, which is active and, mainly , with no returns, in the product 
reception- storage- preparation-distribution "ow. This is what Di-
mas refers to as March Forward. “From the reception, storage and 
preparation up to the distribution, the circulation of the products 
must be considered so as to prevent a proper circuit from crossing 
with an improper circuit and, run the risk of contamination”, he ex-
plains. And this is even more di%cult when the space is small, which 
requires a more precise and well planned project. In the other end 
of the kitchen, with regard to lunchrooms, for example, the client’s 
movement must be circular – from the access to the distribution up 
to the return of the trays.

PROJECT COORDINATION 
Ideally, the meal systems project should develop concomitantly 

with the architectural project, thus preventing functional or aestheti-
cal problems, such as the exhaust duct interfering in the building 
façade. In addition to the architectural project, an industrial kitchen 
may also encompass hydraulics, electricity, structural projects, etc. 
The coordination of all of them may also be the role of the company 
that develops the meal systems project, provided this is requested 
by the client. “There is a lot of information that is connected among 
the complementary projects. And the matching of these is a major 
part of the work”, Dimas explains.

An industrial kitchen project is not restricted to the layout. The 
designer needs to coordinate the phases such as the speci!cations 
for the "oor, lining, lock, air conditioning, ventilation, exhaust, hy-
draulics, electrics, telephone installation, logics and luminotech-
nics, in addition to !re !ghting systems.

There are also laws relative to the hygiene, ventilation, storage 
of food and waste, speci!c legislations such as ISO 14000 (that 
sets the guidelines about the area of environmental management 
inside companies) and ISO 9000 (with quality management mod-
els for corporations in general), in addition to the legislations of the 
Ministry of Labor and the Health Surveillance Agency. 

TECHNOLOGICAL SEASONING 
“One decade ago, Brazil was eight years late as compared to 

the developed countries regarding the issue of equipment for meal 
systems. In 2010, we have already caught up”, Dimas guarantees. 

The equality among the countries includes improvement in 
areas such as information technology, software, automation and 
state-of-the-art devices for cooking operations, which are joined to 
ensure the best performance in the cuisine. One of the examples 
are products which have several roles, such as the combined ov-
ens, which were launched by the German and Italian brands – all 

NUCLEORA

MEAL SYSTEMS
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of them available in Brazil, o$ering excellent after-sales assistance. 
But not all good innovations come from overseas. The domestic 
industry follows the new technologies and it is possible with good 
planning of the needs and priorities of the venture, to mix the instal-
lation of national and foreign equipment. 

The new technologies help when calculating the space as they 
enable to decrease the quantity of the installed equipment. The 
restaurant gains productivity and, consequently, the unit price of 
each meal is decreased. One must always be alert with regard 
to changes, to the launchings and to the new studies. The Cook 
and Chill system technology, for example, is currently one of the 
great partners of the state-of-the-art meal systems – it is a cooking/
cooling/restoring” process, which, in combined ovens and special 
coolers, allows the control of meal non-contamination and of waste 
when it provides pre-elaborated meals. The equipment cooks the 
food at a temperature of 70ºC for !ve minutes more, followed by 
a quick cooling process at 3ºC. As a result, the food is less prone 
to the risk of contamination, and keeping its consistency and nutri-
tional characteristics.

The working hours are also optimized – as the meals are made 
ready in advance, there is better organization. The result: an envi-
ronment with less stress and less waste.

With regard to automation, it ensures safety – whether food, 
property or personal safety. These are items such as sensors of pres-
ence, gas and smoke detection, remote monitoring and control by 
the internet and wireless networks. All this is provided in order to 
ensure the integrity of the people, the building and the food.

GOOD RELATIONS WITH THE ENVIRONMENT
An e%cient kitchen is also con!gured as a location that is com-

pliant with the environment. A project in this regard must involve 
materials that will minimize the environmental impact and which 
have a rationale of the use of the natural resources, in addition 

to providing comfortable space to the users and operators. “The 
kitchen is famous for being one of the villains of sustainability”, 
Dimas says. It spends water, energy, oil and, it produces waste. 

The environmental management of a kitchen encompasses the 
management of resources and waste; the control of emissions of 
toxic substances; the cultural, social and aesthetic impact; the op-
timization of the internal ambient (which includes the quality of the 
space, noise and furniture) and, !nally, the communication, infor-
mation and training for the users and operators.

The designer must precisely specify the material to be used, giv-
ing preference to the products which are made of materials that do 
not harm the environment. Some other subtle decisions make the 
di$erence. For example, when specifying the equipment that uses 
natural gas instead of electric energy. Additionally, some dishwash-
ers with latest technology ensure optimization in energy, water and 
detergent consumption. Once more, one needs to be alert with 
regard to the latest novelties of the manufacturers.

With regard to the waste, one must estimate the separate areas 
for recycling, both in the operation and to the customers. Compac-
tors collect and process the disposed solid materials and decrease 
80% of the waste volume, already separating the solid portion from 
the liquid portion. In the meantime, fridge chambers can ensure 
that the organic waste will be transformed with composting into 
fertilizer. Those are decisions that several buildings are adopting, 
mainly those that seek for environmental certi!cations such as the 
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). 

An ecologically aware kitchen must also be alert with regard 
to the employees’ health – an issue that must also be taken into 
consideration at the time of specifying the materials. This is the 
case of highly resistance and anti slide ceramics for "oors, in or-
der to prevent slips and falls and, also the paving, which must not 
be re"exive. The project must also consider the decrease of noise 
emission and paying attention to the location of the exhaust system, 

the compressors as well as the materials which are speci!ed for the 
linings and frames.

PROJECT CRITERIA
One needs to be prepared for evolution. The project must en-

sure conditions in order to produce meals to a very demanding 
public. “What the customer expects in relation to what he will eat 
is very subjective, it depends on his state of mind, for example”, 
Dimas comments. That is why the restaurant needs to be ahead 
of any expectations and must bring novelties. “We need to have 
an ambient where the customer will note the quality of the food, 
in a pleasant space, without too much heat, where one can !nd 
air exchange and natural light”, he details. But if the sun light is 
bene!cial in the cafeteria sector, in the meal preparation area, one 
needs to use it properly. In this case, the lighting must be zenithal 
so that the sun ray will not invade the kitchen.

Whenever each case is considered, an important characteristic 
is favorable: the modularity. Nucleora works with this concept that 
enables better positioning of the equipment and the sizes of each 
piece of furniture is known in advance. The equipment is designed 
in functional modules, respecting ergonomics, safety, easy move-
ment and manufacturing, transport, installation and maintenance. 
During the design process, it all starts with the dimensioning and 
specifying the equipment in order to reduce the investment and 
operational costs, in addition to rationalizing the use of the areas, 
and having the alternative for future expansion. 

Within the project speci!c criteria, a highlight is the search for 
the e%ciency of production, of distribution and the handling of 
utensils; and always to design the good dissociation of the major 
circuits: client, products and waste. 

Among the locations to be designed in a collective restaurant, 
for example, one !nds:

Reception: where the raw materials are delivered and controlled 

with regard to their quality and quantity
Storage: a) a room for neutral storage for products like cereals, 

cans, disposable objects, etc., separating products from cleaning 
products b) a room for refrigerated storage, for perishable foods 
like fruits, vegetables and poultry (6 to 8°C); meat (0 to 2°C); dairy 
products (2 to 4°C) and frozen food (-18 to -22°C)

Pre-preparation: a) a room for the washing and cutting of veg-
etables; b) a room for the pre-preparation of meat, such as cutting 
and treatment

Confectionery: a room for the preparation or pre-preparation of 
dishes made of mass and desserts

Cooking: a) cooking in moist heat, in large cooking pots, with 
direct steam heating or auto generator; b) cooking in dry heat, such 
as fried dishes and baked dishes

Stand by for distribution: a room where the prepared meals will 
remain well kept at controlled temperature and until the meals are 
distributed

Distribution/client zone: reception and client area, comprising a 
washbasin, a restaurant, a cafeteria and a snack bar

Location for hygiene and waste treatment: a) an area for the 
washing of pans and kitchenware; b) cleaning of utensils used by 
the clients; c) waste deposit, reserved to the storage of the waste 
produced during the operations

Annexes: a) a management room; b) dressing rooms and toi-
lets; c) technical areas

The Project must follow the regulations of the speci!c legisla-
tions, such as the ones by the Surveillance Agency (Ordinance 
CVS6/99), as per the issues:

Location: an area free from unhealthy foci, lack of waste, of 
unused objects, animals, insects and rodents

Floor: smooth, resistant, waterproof, anti sliding material, with 
light colors, easily cleanable

Walls: smooth, waterproof, washable !nishing, of clear colors. 
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If the wall is made of tiles, respect the minimum height of 2 m. With 
round angles in the contact with the "oor and wall

Ceilings and linings: smooth, waterproof, washable, light color 
!nishing and that allows hygienic cleaning. If an opening for venti-
lation is needed, it must have a screen with 2-mm spacing and that 
can be removed for cleaning purposes. The ceiling height must be 
of at least 3 meters when natural ventilation is used.

Doors and windows: the doors must have smooth surfaces, with 
light colors and easily cleanable, adjusted to the frames, of non-
absorbing material, with automatic closing (a spring or a similar 
part) and a skirting protector. Windows with 2 mm screens, clean, 
with no coating failures and adjusted to the frames. The screens 
must be easily cleanable

Lighting: uniform, no dazzling, no excessive contracts, shades 
and dark corners. The lamps and the luminaries must allow clean-
ing, must be protected against explosion and accidental fall and 
in good maintenance state and they can not alter the sensorial 
characteristics of the food

Ventilation: it must ensure the thermal comfort, the air renew-
al and an ambient free from fungi, gases, fumes, fat and vapor 
condensation. The air "ow in the meal preparation areas must be 
directed from the clean area to the dirty area. Fans and air con-
ditioning equipment must not be used in the manipulation areas. 
The thermal comfort must be ensured by openings on the walls that 
allow the natural air circulation; when this is not possible, the use 
of natural circulation. The professional in charge of the thermal 
dynamics project must take the air volume to be exchanged per 
hour into consideration.

CASES
V.ROMANELLI | PETIT CHEF

All sectors had to be clear, de!ned and with a lot of cooling in 
the shed where the production of meals of Petit Chef, an airline ca-

tering company, was made. By the time the project was developed 
in 1995, very little technology was available in Brazil. “it was really 
hard, as we did not have the conditions as we have today with 
regard to importing equipment and there was no other way, but to 
make direct import”, Dimas remembers. At that time, not much was 
heard about the production centers with the Cook and Chill tech-
nology. The areas such as the bakery, confectionery and production 
of cold sandwiches had to have special care, with air conditioned 
areas, as well as the areas for the pre-preparation of meat and 
vegetables. The company’s directors already had the entire quality 
standard they wanted to implement.

“The biggest di%culty was to work with the products which we 
did not know very well and the Project already required this technol-
ogy. And based on this project, Nucleora felt the need to send its 
technicians for visits to the plants in other countries and to special-
ized fairs”, Dimas remembers.

With the knowledge of new technologies made available, the 
work to dimension the areas and the study of the "ows began, al-
ways with the client’s participation – who had a major presence in 
this project, since the explanation of the planning up to the structur-
al needs relative to the civil construction and the facilities required 
by the new high technology equipment.

The available large area, 4 thousand m2 and rectangle shaped, 
enabled the solutions to be easily found and the entire concept of 
the March Forward could be applied. 

HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO – PUC-CAMPINAS
The original space, designed 30 years ago at the hospital of 

PUC-Campinas, in the interior of São Paulo, needed to be recon-
!gured in order to be able to support the double of the demand 
and, thus demanded a retro!t. With good planning, it was possible 
to readapt the space without extending the area, correcting the 
old de!ciencies and solving all the demands, in addition to the 

improvement of the physical conditions with regard to the legisla-
tion. Natural lighting and ventilation were used and the !nishing 
materials were reviewed and updated.

“The biggest challenge  was to respect  the existing structure so 
that we would gain with the set of a construction of the 70’s with  a 
large ceiling height and good openings for the windows to take ad-
vantage of the natural light”, Dimas explains. With the review of the 
!nishing, the feeling of amplitude of the ceiling height increased, 
with the satin white of the new lining plates of the walls that also 
provide the sensation of a clean area. 

The kitchen is prepared to elaborate  and distribute  the di$erent 
diets required by the SND (Nutrition and Dietetics Service) to the 
patients admitted in the hospital – from general diets to those who 
have no necessary prescription, up to pasty diets, low sodium diets 
(with less salt) and low calorie diets (with a few calories). For this 
reason a well elaborated study was needed with regard to the set of 
the building so that the whole program could be implemented and 
also to have a layout that would favor the suitable "ow, preventing 
the crossing between the areas. In a hospital project it is very impor-
tant to conciliate the production of general diets and special diets. 
“A highlight of this project was the solution of the conditions of the 
speci!c circuits such as the circuit of waste, the raw material cir-
cuit and the circuit of the !nished product”, Dimas comments. The 
highlight was the concentration of the distribution in an assembly 
area. Thus, the meals are assembled and kept in suitable carts and 
sent to the kitchens that are located in areas close to the patients. 

The new project also included some care to prevent noise and 
provide easy movement and operation without compromising any 
activity and preventing possible crossings and contamination.

This entire work estimated an integrated team, both the teams 
of architects and nutritionists, who participated in the project. “That 
was very an enriching experience for the Nucleora architects, who 
could experience the day-to-day activities not only from the diet 

therapy sector of a hospital but also the nutritionists and operators’ 
routines who are responsible for the production of these meals”, 
Dimas recalls. 

BETH COZINHA DE ESTAR
A compact kitchen for the sophisticated menus. That was the 

project program that should adjust to an already existing space 
with agility and low cost. And, without, of course, damaging the 
initial architectural concept. Each detail of the Project was followed 
closely – as the space was reduced, it was necessary to pay atten-
tion to each e$ect: the lights, the colors, the objects and the !nish-
ing in order to make the space special and cozy. And to !nd some 
space for each item of the kitchen: wine, an area for the bar with 
the preparation of juices, a kitchen for sophisticated and day-to-
day dishes.

“The biggest challenge was to adapt the existing space to im-
plement the entire kitchen and the restaurant in a compact area”, 
Dimas remembers. The owner has a degree in Gastronomy and 
she needed a very practical kitchen for any type of preparation. 
“She has a very special way of being and makes a well personalized 
service for each client, so that he will feel at home. If someone asks 
Beth to prepare beans with fried eggs, she does not think twice: she 
runs to the stove. And she can do that in her kitchen without disturb-
ing the production of her more sophisticated menus”, He explains. 

The distribution of the kitchen was made in a rational man-
ner, outlining a linear "ow, from the raw material until the moment 
of the service and, trying to prevent crossings. Two years after the 
refurbishing and with the great success achieved by the ‘bistrot’, 
Nucleora team returned to the restaurant: and this time with the 
purposes of expanding it, analyzing the number of seats, increasing 
the space of the bar and doubling the kitchen area – now Beth has 
an exclusive area to prepare the sweets and the desserts. 
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SESC SANTANA 
Baptized with the name of ‘Comedoria’, the space brings a new 

concept of meals that gathers quick dishes to a line of self-service, 
with a mixed system of a cafeteria and a snack bar. It also presents 
di$erentiated ambient, open and closed spaces, accommodations 
for the swimming pools and the entrance hall. “The main point of 
this project was to conciliate a di$erentiated meal with a new con-
cept adapted to the people that are frequent visitors of the cultural 
center”, Dimas tells us. 

An assorted public, by the way: the ‘Comedoria’ has a strate-
gic position in the unit and there we can see both those who are 
frequent visitors that go there to do gym or practice swimming and 
also those that use the free internet service, the library and those 
who just go there on the weekends – in addition to a segmented 
public that goes to Sesc because of speci!c cultural and leisure 
schedules.

All those concepts should be gathered in a small area that 
should also integrate to the aesthetic set of the unit, a building 
signed by architect Miguel Juliano. In order to establish the entire 
implementation of the Meal System in this small area, the partner-
ship with state-of-the-art equipment was essential. “We used the 
ovens by Rational, Irinox quick coolers and Pro-Chef turbo ovens. 
In the cafeteria, the stars are the frozen yogurt toppings, really 
mouthwatering”, Dimas exempli!es. 

 Nucleora team initially worked with those in charge of the im-
plementation of the new unit, who belong to the SESC Health and 
Food Management. “These professionals  had a very clear vision 
and focused on di$erentiated products so that its production would 
have  food safety guarantee, that would be attractive to the cli-
ent and so he would feel pleased the very !rst moment he sees 
the product and much care with the packaging and service”, Di-
mas tells us. So, everything was carefully thought with a focus on 
the client – no matter who this client is. “The work with Sesc was 

highly democratic, where one could discuss the set of the project 
and nothing was totally decided. There was always the possibility 
to insert some new item, that had not been not considered in the 
project”, Dimas remembers. 

Sesc Santana Project was a big laboratory for the Nucleora 
team of architects. In addition to the participation of the Health and 
Meal Management, the entire SESC Engineering Team also par-
ticipated with important information of the standards in relation to 
the other construction works of the institution, as well as the Matar 
Design professionals, who o$ered aesthetical solutions. “I believe 
that the Project transmitted the image that Sesc wanted: an area 
dedicated to everyone where we can !nd people from di$erent so-
cial classes, socializing and, everyone knowing that the space is a 
little bit of each one. As it is well projected and well kept, the user 
feels obliged to care for and keep the building”, Dimas comments.

SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR
The !ve-star hotel in Guarujá, in São Paulo coast, had multiple 

objectives: to provide services to a co$ee shop for guests, to have a 
banquet area for lunch and dinner, a gastronomic restaurant (‘bis-
trot’), assistance to the room service, in addition to co$ee shops 
and bars in the lobby and in the swimming pool area. Therefore, 
the operation logistics was the major challenge, with the integra-
tion between the pre-preparation areas, the kitchen and the !nal 
destination of the meals with equipment such as elevators, load 
equipment and transport meal carts. 

The main restriction starts in the physical space: all the pre-
preparation of the meals and for the room service is made in a 
single location: a big industrial kitchen with about 300 m2 is re-
sponsible for the cooking, preparation of sandwiches, confection-
ery and bakery. 

After this phase, the pre-processed food is sent to its respective 
kitchens, where it is concluded, enabling the dynamism of space 

and time. And, as the kitchens are located in di$erent "oors and 
even in di$erent areas (such as the swimming pool and the beach 
areas), the interconnection between them is not always simple. Sep-
arate dislocations and articulations were needed for the services 
and the guests, and a suitable logistics for the e%cient operation of 
the hotel. “We developed a system in which the kitchens could ‘talk’ 
to each other”, Dimas says. 

SAMARCO MINERAÇÃO 
Located in Ponta Ubu, in the city of Anchieta, in Espírito Santo, 

the kitchen and the meal room were designed to receive the em-
ployees of Samarco Mining Company, with 3.5 thousand meals a 
day. The idea was to make a restaurant that would transport the 
employees to another reality, di$erent from the company’s day-to-
day life. “We wanted a modern project in an industrial environment 
so that when the employee went to the restaurant, he would feel 
totally di$erent”, Dimas comments. And, for the purpose, the archi-
tects speci!ed current materials, much transparency, glass, pastilles 
and products that are easily washable, which shine and illuminate. 
The granite, the abundant natural stone found in Espirito Santo, 
was also speci!ed – the positive point for sustainability, using ma-
terials found in that region. “We created a water mirror so that the 
employees would have close contact with the natural elements”.

Projected for a reforested area, a construction company was in 
charge of performing it, with online follow-up of the entire process 
of the Nucleora O%ce in São Paulo, which was also in charge of 
the management of the suppliers. “Our major concern was that the 
employee would be in a pleasant ambient and would continue to 
observe nature around him so that in that moment, he would rein-
vigorate for the second work shift and, would relax and go back to 
work with more preparation”, Dimas reveals.

The strong noise that came from the plant and that was present 
in the old restaurant was also solved. And for such, they searched 

for materials that would absorb this sound, by the time of deciding 
about the glasses. Acoustic materials and air-conditioning system 
were used. 

HOTEL-ESCOLA SENAC GRANDE HOTEL SÃO PEDRO
The Restaurant for the Students and Employees (RAF) of Senac 

of Águas de São Pedro Municipality, in the São Paulo country area, 
needed a retro!t. The objective was to have a pleasant restaurant, 
with contemporary linings and a kitchen that would be prepared for 
the use of technological features – as, besides being for the pur-
pose of preparing daily meals (where SENAC’s students and teach-
ers from Grand Hotel São Pedro have their lunch), the location is 
also used as a pedagogical kitchen for the course of Gastronomy.  
The students would have contact with the equipment with which 
they would work in their careers. The variety of equipment o$ers 
versatility for the preparation of any type of meal. “Senac showed 
no resilience regarding the use of the new technologies”, Dimas 
recalls, which enabled the speci!cation of cooking and combined 
ovens imported equipment. 

The biggest di%culty of the project was to conciliate di$erent ar-
eas with the cafeteria and the restaurant, and enabling the kitchen 
to have a pedagogical preparation. The kitchen also has an area of 
confectionery and bakery, which is important for the professionals 
of these areas. 

“The concern was to place all the sectors in their appropriate 
locations, well dimensioned and that no sector would interfere with 
the other”, Dimas explains. Therefore, the project was conceived as 
a production line, where the "ow has only one way and no phase 
returns or has an inappropriate crossing. The block of chambers, 
for example, has its access through the raw material reception sec-
tor and these chambers can be directly accessed by the preparation 
areas – which favor the "ow route and prevents the operators from 
making very long tasks as each preparation sector has direct access 



77

N
uc

le
or

a 
   

   
   

  S
ist

em
as

 d
e 

Al
im

en
ta

çã
o

76

to its raw material product chamber. All these areas are provided 
with air conditioning and are closed with glass, and thus providing 
an easy view to the outdoor area and the kitchen daily activities by 
the management sta$.

In the design work, the Nucleora team of architects worked 
jointly with the Senac engineering department, with the planning 
team of Senac meal areas and with architect Paulo Pedreira. 

CENTRAL DE PRODUÇÃO POMME D’OR 
The Production Center gives support to eight restaurants and 

the service of events and receptions of Pomme D’Or Network, in 
Belém. Here, the big challenge was to convince the owner to invest 
in technology – but there was not reference to provide to him. “They 
wanted something, but did not know what it was. I showed them 
they needed to concentrate the entire production of the network in 
a location, gaining in terms of quality and cost”, Dimas explains. 
Then, the shops became leaner, would receive everything ready 
and would generate less waste, would spend less with the loss, with 
energy, with the unnecessary repetition of the simultaneous opera-
tions in di$erent locations. 

“We provided modern production concepts to implement in 
Belém so that the client would see what gain he could have in terms 
of productivity, quality and food safety. We used the Cook and Chill 
technology allied to the Sous Vide”, Dimas explains.

The Cook and Chill technology is a process of cooking/ cool-
ing/ restoring, with combined ovens and special coolers, enables 
the control of non-contamination of the meals. The equipment 
cooks the meal at a temperature of 70ºC for over !ve minutes, 
followed by quick cooling at 3ºC. The sous vide (from the French, 
under vacuum conditions), is a preparation technique that keeps 
the food at a vacuum process, in appropriate plastic packaging, 
and cook it in mild temperatures, usually from 40°C and 90°C. 
This system keeps the food for a longer period, without loosing the 
nutrients.

For the construction of the Production Center, a shed was re-
modeled, with management by Nucleora in all projects involved. 
Due to the space volume – a long shed –, the Production Center 
had to have the raw material entrance and the !nished product 
exit on the same side. And for such, one needed to concentrate 
in the center of the building, the areas that did not require natural 
lighting – a necessary option to design the kitchen within the con-
cept of March Forward. “In a production center, the "ow is very 
clear.  When the building format is understood and the mass study 
is made, the project is resolved and we could eliminate all the un-
desirable crossings’, he concludes. 

BANCO SANTANDER 
The Santander Bank new building, in São Paulo, SP, follows the 

requirements to obtain the Sustainability Leed Seal in the construc-
tion – the architectural project developed by Edo Rocha o%ce. That 
is why the entire industrial kitchen project should also follow the 
principles of good environmental practices. Abundant natural light-
ing, thermal comfort and energy savings were some of the concepts 
that Nucleora team followed during the design process. 

In the equipment speci!cation, gas is preferred instead of elec-
trical one. The dishwasher came from Germany, with a technology 
that allows energy, water and detergent savings. The technology 
was also applied to the waste: the solid waste is separated from the 
liquid waste, and the solid waste is compacted, which reduces the 
waste at 20% of the original waste content. Until it is removed, it is 
stored in a fridge chamber. 

In principle, the kitchen should occupy only a type "oor. But 
after assessment to ful!ll the norms such as the !re brigade norms 
that limit the number of people per "oor – which would not allow, 
for example, a restaurant for 1000 seats – a solution was to occupy 
the two slabs of the new building. 

With the two stores, it was then decided to have two types of 

service/ concepts. The !rst kitchen is intended for simpler prepa-
rations, while the second one is intended for the ‘chefs’. The !rst 
kitchen is the largest, with about 1000 m2, and provides both full 
meals of its "oor (with an area for 650 seats), and the second "oor 
kitchen (450 seats), delivering to it only the general preparations. 
On the second kitchen "oor, there is also a restaurant for execu-
tives, with 120 seats and a cafeteria with a concept that is similar to 
the one of the North-American Starbucks network. 

But there were other challenges: a solution was needed with 
regard to the ventilation and exhaust systems as it was not possible 
to position them on the glass façade, neither on the top "oor where 
the heliport is located. The machines were then taken to the !rst 
basement "oor, two "oors below the kitchen – the two kitchens oc-
cupy the !rst and second "oors of the building. 

“State-of-the art technology was used in all the areas of the 
kitchen, from the pre-processing up to the distribution”, Dimas says 
and lists: ovens by the Rational (German) company, dishwashers 
and kitchenware by Winterhalter (German), tray accumulators and 
waste compactors by Validex (French), Electrolux (Italian) com-
pany cooking equipment, distribution equipment and processing 
machines by Dito (French, by Electrolux group), food processors 
by Robot Coupe (French). The stainless steel equipment such as 
benches, cooling benches, plate shelves, displays and other stain-
less steel objects are by Topema and the fridge chambers by Porto 
Frio, two Brazilian companies.
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A Nucleora é uma empresa de engenharia e arquitetura 
que, há mais de 20 anos, se especializou na pesquisa e im-
plementação de sistemas de alimentação. 

Seus projetos destacam-se pela grande integração, pelo 
desenvolvimento de equipamentos modulares para todas as 
áreas do sistema de alimentação e pela constante busca 
por soluções personalizadas, de maneira a contribuir para 
a melhoria da qualidade e produtividade da área destinada 
à alimentação.

À frente da Nucleora está Dimas Rodrigues de Oliveira, 
engenheiro formado pela Faculdade de Engenharia de  
Sorocaba e pós-graduado em Administração de Empresas 
pela FAAP.

PERFIL

NUCLEORA
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OUTROS PROJETOS

1998 General Motors | São José dos Campos, SP
1999 Colgate/Palmolive | São Paulo, SP
1999 Serasa | São Paulo, SP
2003 Vivo | São Paulo, SP 
2004 Columbian Chemicals Brasil | Cubatão, SP 
2004 Friboi | São Paulo, SP
2004 Roca do Brasil | Serra, ES
2004 Hospital e Maternidade Santa Joana | São Paulo, SP 
2005 ACNilsen | Cotia, SP
2005 AFPESP | Poços de Caldas, MG | Serra Negra, SP 
2006 Iesb | Brasília, DF
2006 Pirelli | Santo André, SP
2007 Casas Bahia | Ribeirão Preto e Jundiaí, SP
2007 Usina Nova América | Tarumã, SP
2008 Instituto da Criança | São Paulo, SP
2009 Centro Administrativo de MG | Belo Horizonte, MG 
2009 Randon | Caxias do Sul, RS
2010 Ipea | Brasília, DF
2010 Senai | Taguatinga, DF
2010 Sesi | Guará, DF


