
cobertura e estrutura de madeira 
existente a manter

placas de concreto pré-fabricadas, 
com junta secas, 120x120 cm
ref.: braston, modelo fulgê leve
assentamento com argamassa 
colante

contrapiso em concreto

solo compactado

brita média

parede de alvenaria com reboco

pavimentação existente (paralelepípedo)

aplicação de camada verniz transparente 
sobre piso existente. ref.: bautech 
transparente

i=2%-0,35
-0,30 soleira em granito

marco/guarnição
porta de correr

vidro 6 mm

gradil existente com 
tratamento e pintura

esquadria em alumínio 
com pintura e vidro fixo

bandeiras metálicas 
existentes a manter

borda e sofito existentes em madeira

verga em arco existente

as informações em vermelho referem-se à nova arquitetura
as informações em azul referem-se à arquitetura existente

trilho para porta de correr com 
espaço para fiação e iluminação led

eletroduto metálico rígido 
roscável aparente com 
pintura preta para passagem 
da fiação das luminárias

alvenaria existente a 
manter sem reboco

esquadria em alumínio 
de abrir para 
manutenção do gradil 
existente

portas de correr em 
alumínio

trilho das portas e 
espaço para 
iluminação led
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banco em concreto 
aparente

placas de concreto pré-fabricadas, 
com junta secas, 120x120 cm

assentamento com argamassa 
colante

contrapiso em concreto

solo compactado

brita média

solo compactado

brita média
areia

ciclovia em concreto 
betuminoso usinado a 
quente com pintura 
vermelha

brita

guia em concreto aparente

assento em madeira 
impermeabilizada fixação com 
parafusado nos caibros

caibro chumbado no concreto

iluminação em led

demolição do peitoril do 
gradil existente

gradil existente

esquadria de abrir em 
alumínio com pintura

marco/guarnição

porta de correr

guia/roldana

0,00 -0,10
fixo fixo

caixa em concreto armado com 
pintura vermelha

estrutura da cobertura 
existente

caixa em concreto 
armado com 
pintura vermelha

esquadria fixa 
em alumínio

parede em alvenaria 
existente

piso existente com tratamento 
para regulalização (eliminação 
de imperfeições)

aplicação de verniz transparente 
sobre piso existente. ref.: 
bautech transparente
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Ao sul do complexo, na menor edificação em termos de área construída, foi proposto a inserção de um bar/cafeteria, por loca-
lizar-se próxima ao principal acesso. Assim, pode servir de apoio ao Centro Cultural e à recepção de turistas.

Também foi proposto manter 
um dos 3 espaços que faziam 
parte do processo industrial do 
frigorífico com características 
originais de uso. Nos demais, 
foi proposta a alteração para 
cabines de bar com caracterís-
ticas mais privativas, com ilumi-
nação intimista e valorizando a 
materialidade dos tijolos a vista 
existente.
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Cozinha

Recepção Bar

Cabines

eletroduto metálico rígido roscável 
aparente com pintura preta para 
passagem da fiação das luminárias
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led
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paredes em drywall e forro com placas de gesso 
acartonado, pintura em tinta acrílica na cor branco

esquadrias metálicas de correr com pintura na cor 
vermelha (referência ‘dia feliz’, catálogo coral), com 
sistema de roldanas na parte superior

telhas e estrutura a manter

vegetação baixa
banco em concreto 
aparente

placas de concreto pré-fabricadas, 
com junta secas, 120x120 cm

assentamento com argamassa 
colante
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solo compactado
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areia
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brita

guia em concreto aparente
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impermeabilizada fixação com 
parafusado nos caibros

caibro chumbado no concreto
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esquadria de abrir em 
alumínio com pintura

marco/guarnição

porta de correr

guia/roldana
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fixo fixo

caixa em concreto armado com 
pintura vermelha

estrutura da cobertura 
existente

caixa em concreto 
armado com 
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esquadria fixa 
em alumínio
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existente

piso existente com tratamento 
para regulalização (eliminação 
de imperfeições)

aplicação de verniz transparente 
sobre piso existente. ref.: 
bautech transparente
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Considerando a falta de conexão entre a área interna e 
externa fachada oeste da edificação do bar, foi propos-
ta a remoção do peitoril das grades existentes do anti-
go frigorífico para, então, instalar uma porta de correr 
que permite a integração entre área interna/externa, 
conforme demonstra o detalhe ao lado.
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PLANTA BAIXA 2º PAV.

CENTRO CULTURAL

PLANTA BAIXA GERAL PAVILHÃO 01 - BAR

INTENÇÕES PROJETUAIS

PAVILHÃO 01 - BAR

1 Bar
2 Cozinha/apoio

PAVILHÃO 02 - CENTRO CULTURAL

3 Foyer
4 Administração
5 Antecâmara
6 Camarins
7 Auditório
8 Casa Noturna
9 Apoio (sanitários)
10 Salas para grupos culturais
11 Apoio (sanitários e depósito)

12
Exposição permanente (história 
frigorífico)

13 Acesso superior
14 Passarela

PAVILHÃO 03 - MULTIUSO

15 Pavilhão multiuso
16 Apoio multiuso

PAVILHÃO 04 - RESTAURANTE

17 Salão
18 Cozinha
19 Vestiários e depósitos
20 Apoio (sanitários)

21 Wine Garden  (conexão com bar)
22 Patamares gramados
23 Área de esportes
24 Travessia elevada (traffic calming )

25
Área de carga/descarga (restaurante e 
pavilhão multiuso)

26 Praça cívica

27 Espaço aberto auditório/casa noturna

1 centro cultural
2 bar
3 pavilhão multiuso
4 casa noturna

5
acesso secundário auditório (integração 
com espaço externo)

6 restaurante acesso serviços 
7 restauranteacesso clientes
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PAVILHÃO 04 - RESTAURANTE
• possui fácil acesso pela via lateral (estacionamento)
• grande salão que pode ser compartimentado para servir tanto 
em situações de dia a dia, enquanto restaurante, e em situações 
de grandes eventos, em festas e celebrações

PAVILHÃO 03 - MULTIUSO
• edificação destinada a atividades multiu-
so e de apoio
• situa-se próximo ao Centro Cultural e no 
meio do complexo
• características formais (relação largura/
comprimento) 
• pode servir para atividades culturais e 
como local para expositores em eventos 
grandes (festas anuais)

PAVILHÃO 02 - CENTRO CULTURAL
• atividades do dia a dia
• principal edificação do complexo
• junto a via arterial (maior movimento e ruídos)

PAVILHÃO 01 - BAR
• menor edificação do complexo
• próxima ao principal acesso
• pode servir de apoio para recepção de turistas

TRAFFIC CALMING
• plataforma elevada no acesso principal 
do complexo
• redução da velocidade dos veículos na 
chegada à cidade
• forma de conectar a praça cívica ao res-
tante do complexo

TRAVESSIA ELEVADA
BALISADORES

PARALELEPÍPEDOS

USO SIMULTÂNEO DOS
ESPAÇOS DO  COMPLEXO

• o maior desafio da distribuição das novas ativida-
des foi conseguir conciliar atividades distintas que 
deveriam funcionar ao mesmo tempo no antigo fri-
gorífico;
• o resultado foi ambientes que conseguem trans-
formar o complexo em um local com atividades que 
podem acontecer simultaneamente durante o dia 
e à noite, nas mais diversas edificações.
• é possível manter o bar aberto ao mesmo tempo 
que o restaurante celebra um casamento enquanto 
o centro cultural hospeda um evento no seu audi-
tório, por exemplo, apesar de sua proximidade física

ESTACIONAMENTO
• vagas de estacionamento foram distribuídas ao lon-
go das vias existentes, a fim de não ocupar a área do 
terreno para esse fim
• para os eventos do restaurante, considerando aprox. 
300 pessoas, foram distribuídas, na via mais próxima, 
aprox. 110 veículos

EIXO DE CONEXÃO
• praça linear conectando todas edificações e seus 
usos, servindo de acesso e distribuição do público, in-
clusive em grandes eventos.

CICLOFAIXA / CICLOVIA
• uma vez que a topografia não é aciden-
tada, foi previsto ciclofaixa nas vias do 
entorno
• além de uma ciclovia que cruza o com-
plexo no seu principal eixo

PARQUE
• área aberta a sul do complexo
• possui função de parque no dia a dia, com gramado e 
distribuição de árvores próximas ao bar/cafeteria, a fim 
de gerar sombreamento no verão
• conexão entre esses dois usos
• concha acústica para grandes eventos

calçada 2,50 m 
com arborização via 7,00 m 

paralelepípedo 
existente

ciclofaixa 2,00 m 

travessia elevada
paralelepípedo

ampliação 
passeio

estacionamento 
paralelo

forçar caminhos e visuais
(promenade architecturale)

sombrear áreas de permanência
(wine garden)


