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Montar uma cozinha ideal para o seu bar ou restaurante está longe 
de ser uma meta inacessível. Independente do tamanho e das 
características da planta, é sempre possível estruturar uma solução 
espacial inteligente e investir nos melhores equipamentos para 
propiciar as melhores criações gastronômicas, além do melhor 
serviço.

Com espaços cada vez menores e a necessidade de otimizar os 
custos de produção, este tema ganha especial importância. A 
arquitetura da sua cozinha, junto à escolha racional de equipamentos, 
garante menos desperdício e mais eficiência.

Quer saber como? Convidamos Rodrigo Ferreira, chef de cozinha, 
arquiteto e sócio da Blancook Cozinhas Industriais, para dar 
algumas dicas que vão desde a escolha dos equipamentos mais 
eficientes até a implantação deles. Ele até nos desenhou uma 
PLANTA EXCLUSIVA como exemplo para restaurantes de pequeno e 
médio porte.

Independente de estar inaugurando ou apenas pensando em reformar 
ou renovar seu bar ou restaurante, vale conferir o resultado.

Um abraço e boa leitura!
Ultragaz
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http://blancook.com.br/


Segundo Rodrigo, a regra que vale para todos 
os bares e restaurantes é a de que 40% do 
espaço é de retaguarda. Isso significa que, por 
menor que seja a sua planta geral, é necessário 
reservar este espaço não apenas para a 
cozinha, mas para o fluxo de entrada e saída 
dos pratos, área de descarte e instalação do 
abrigo de gás GLP.

Uma das metas de um bom projeto é integrar 
a cozinha com a área de lavagem a fim de 

facilitar o trânsito dos funcionários e ganhar 
tempo. Em linhas gerais, é necessário pensar 
nas áreas de lavagem, cocção, montagem, 
cozinha fria e setorizar o preparo por 
“praças”, como a garde manger (pratos 
frios) e a praça de sucos e sobremesas.
As normas de segurança do trabalho 
que impõem limites de temperatura e 
insuflamento são previstas desde o início do 
projeto. O mesmo acontece com as regras 
da vigilância sanitária. Pisos escorregadios, 

por exemplo, devem ser evitados. A 
ordem e a distribuição dos equipamentos 
no espaço serve não apenas para evitar 
acidentes como também para melhorar 
a produtividade. Se o funcionário passa a 
bandeja de batatas fritas do refrigerador 
para a fritadeira, depois da fritadeira para 
uma bancada, por exemplo, o ideal é que 
esses itens estejam posicionados para 
facilitar.

Características de 
uma boa planta
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Caso você esteja montando um bar ou restaurante, pense 
no sistema de prevenção de incêndio, nas instalações 
hidráulicas, elétricas e de gás GLP desde a elaboração da 
planta.

Dessa forma, você se verá 100% tranquilo e sem 
necessidade de obras futuras para adequação. “É 
importante prever por onde vão passar os cabos e a 
fiação, favorecendo tanto a segurança quanto
a melhor circulação nos espaços”, diz Rodrigo.

De qualquer forma, independente da fase da obra, a 
Ultragaz entrega um projeto de instalação da central e da 
rede de GLP totalmente completo e dentro das normas 
de seguraça.

Como prever 
instalações
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Primeiro de tudo, é necessário 
compreender seu modelo de negócios  
e sua proposta gastronômica. Seu 
restaurante é self-service ou a lá 
carte? Italiano ou japonês? Afinal, um 
restaurante italiano certamente precisará 
de equipamentos como um cozedor 
de massas e um banho-maria, algo 
totalmente dispensável para um japonês.

A partir daí, cada caso é um caso. Um bom 
arquiteto avaliará o espaço disponível, 
o número de funcionários, o número de 
mesas, e a capacidade de estoque para 
delimitar cada “praça” de atuação. Isso, 
é claro, além do cardápio: a fritadeira do 
estabelecimento vizinho pode não servir 
para o seu.

A sugestão de maquinário dependerá, 
por exemplo, da capacidade de um 

Como escolher os 
equipamentos

refrigerador armazenar matéria-prima e da 
eficiência de um bom forno a gás GLP de 
acordo com a função de cada espaço.

“O empresário não deve considerar apenas 
o custo imediato dos equipamentos ou do 
gás GLP a granel. Ele precisa enxergar a 
economia e o ganho de produtividade
a médio e longo prazos. O custo dos 
equipamentos e do consumo de gás 
acabam sendo apenas centavos nas 
contas dos clientes”, diz Rodrigo.

Ele recomenda o uso de equipamentos
a gás GLP integrados a um bom sistema 
de exaustão. Materiais como aço inox, por 
exemplo, são mais duráveis e fáceis de 
limpar. “A função dos equipamentos deve 
prevalecer sobre a estética, que por sua 
vez favorece a função”, afirma o arquiteto.
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Uma planta de 
cozinha perfeita

Não existem exemplos universais e o melhor é que você consulte um 
arquiteto para obter um projeto profissional. Os exemplos de plantas 
a seguir foram esboçados para um restaurante de pequeno ou médio 
porte, com pratos frios, quentes e sobremesas à disposição.

O Rodrigo organizou a planta por setores:

• DUAS ÁREAS DE LAVAGEM, uma para louças e outra para panelas 
  e GNs (bandejas gastronorm);
• UMA ÁREA DE COCÇÃO com equipamentos abastecidos a gás GLP;
• UMA ÁREA DE MONTAGEM e preparo para a cocção;
  outra para cozinha fria.

Isso além de duas praças:

• GARDE MANGER, onde são preparados
  os pratos frios, como saladas, antepastos,
• SUCOS e SOBREMESAS.

RODRIGO FERREIRA,
arquiteto e sócio da

 Blancook Cozinhas Industriais.
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Áreas
Sobremesas

Garde
Mange

Saladas 
e sucos

Mesas
Prateleiras

Freezer Fritura Fogão Grelhados Assados

Louças

Assepsia
ApoioÁrea de montagem

Lavagem panelas

Boqueta
Saída de pratos Área de lavagem
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Fluxo
Entrada de
louça suja

Saída
de prato
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Equipamentos
Torneira 
profissional

Lavarora
de capô

Coifa da
lavadora

Mesa de
saída de
máquinaMesa de

entrada
com cuba

Lixeira
de pedal

Lavadora
de coposArmários

Estante
de louça
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Equipamentos

Coifa bipartida 
com filtro

Mesa
em Inox

Cuba
grande

Forno
combinado

Cavalete
para GNS

Chapa
Chair
broiler Fogão Fritadeiras Freezer

Refrigerador de
base com gavetas
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Consumo

 

Forno
combinado
06 GNS
11kW
220V
trifásico

Chapa
gás glp
1,48k 
g/h

Chair
broiler
gás glp
1,96k g/h

Fogão
4 bocas
gás glp
1,05k g/h

Fritadeiras
gás glp
1,80k g/h
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Se você quer contar com uma cozinha dessas, vai precisar de 
profissionais como o Rodrigo Ferreira, de bons fabricantes de 
equipamentos e também da Ultragaz, que te entregará o melhor 
gás GLP a granel com todo o suporte técnico necessário desde 
a instalação, passando pelo abastecimento constante, até as 
manutenções preventivas.

Solicite já sua visita técnica gratuita e conheça melhor todos 
esses benefícios, além de visualizar um projeto de instalação de 
central de gás GLP exclusivo no tablet do consultor.

VISITA TÉCNICA
GRATUITA! Clique aqui e 

solicite a sua.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes/
http://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_bares_restaurantes

