
Esta edificação, formalmente, é subdividida em duas, 
em formato de ‘L’, dessa forma, a cozinha e áreas de 
apoio foram inseridas no menor bloco, e o salão foi 
localizado na maior área. 
O salão foi pensado a fim de que permitisse o uso do 
dia a dia, com mesas e cadeiras mais espaçadas, de 
forma a ocupar todo o espaço e dando caráter de pri-
vacidade para o usuário, mas também pensado para 
funcionar como espaço para festas e eventos, onde 
pode-se usar mesas redondas e atingir até 300 lugares.

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

Cozinha

Recepção Bar

Cabines

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

4

-0,30

Recepção

12

Pavilhão multiusoApoio multiuso

5

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

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

DETALHE 04 | ESCALA:  1 : 25

CORTE II | ESCALA: 1 : 125 CORTE JJ | ESCALA: 1 : 125

CORTE FF | ESCALA: 1 : 125

DETALHE 12 | ESCALA:  1 : 20

CORTE KK | ESCALA: 1 : 125 DETALHE 05 | ESCALA:  1 : 50

Pavilhão destinado a servir de apoio às atividades do 
Centro Cultural. Recebeu esse uso tanto por suas ca-
racterísticas de localização (situa-se próximo ao Cen-
tro Cultural e no meio do complexo), tanto por suas 
características formais (relação largura/comprimento), 
podendo servir para atividades do dia a dia (ensaios) e 
para expositores em eventos grandes.
Foi previsto a conservação e restauração da estrutura 
de madeira existente, permitindo ao visitante visualizar 
a cobertura original, além de possibilitar a ventilação 
com a entrada do ar frio e saída do ar quente.

Foi realizado estudo de insolação e procura pela melhor espécie de árvore 
que não obstruísse o visual, mas que, ao mesmo tempo, protegesse a edi-
ficação termicamente. A seguir é possível visualizar imagens do estudo e a 
escolha da árvore, sibipiruna, que, além de caducifólia, é ideal para canteiros 
largos e espaçosos.

ÁREAS DE LAZER

• assentos para grupos
• encosto
• canteiro para vegetação a fim de 
gerar sombra
• linguagem (estética) passível de re-
petição em outros locais do complexo 
para criação de identidade do local

GRANDES EVENTOS

PAVILHÃO 03 - PAVILHÃO MULTIUSO

PAVILHÃO 04 - RESTAURANTE  / LOCAL PARA EVENTOS

ENTORNO - CONFORTO E PERMANÊNCIA

PAVILHÃO MULTIUSO

ANTES ANTES

BAR, CENTRO CULTURAL E PARQUE

-0,40
-0,50

-0,80

-1,00

-1,20

-1,60

-2,00

-3,30

-1,90

-3,90

terraplenagem na topografia para criação de 
patamares gramados a fim de deixar áreas 
planas para que possam ser utilizados por 
estruturas temporárias em grandes eventos

PROJEÇÃO PALCO EFÊMERO

-3,40

-4,10

-0,50-0,40
-0,10 -0,30

BICICLETÁRIOS

FLOREIRA

BANCO

PATAMARES GRAMADOS

-3,20

grama esmeralda
solo compactado
solo natural

viga em concreto armado
contrapiso

piso em basalto 
regular 46x46 cm

pó de brita

brita média

solo compactado

banco/muro em 
concreto aparente

perfil vertical 10x7 cm
espaçamento máximo 200 cm

portão metálico fixo

portão metálico móvel

perfil horizontal 2,5x2,5 cm
espaçamento máximo 15 cm

-2,00

62

portão chumbado ao banco

assento em madeira 
parafusado nos caibros

caibro chumbado no concreto

iluminação em led

CORTE LL | ESCALA: 1 : 125

CORTE MM | ESCALA:  1 : 25

O complexo é multiuso e, portanto, todos os pavilhões podem funcionar con-
juntamente a fim de receber grandes eventos que costumam acontecer anual-
mente no município. Sendo assim, foram tomadas algumas medidas projetuais 
a fim de diminuir o aluguel de elementos temporários visando deixar o espaço 
já preparado para realização destas festividades.

• a topografia do parque foi projetada visando prever espaços planos 
a fim de que estes pudessem receber tendas móveis para expo-
sitores;

• também foi preparado área plana para a inser-
ção de palco no ponto topográfico mais 
baixo do parque;

• no dia a dia, esses espaços planos possuem marcação para a prática de 
atividades esportivas, como vôlei e futebol;

• o mobiliário urbano foi disposto nas laterais do parque a fim de liberar o 
meio para abrigar o público em um grande evento, e foi projetado a fim de 
que este pudesse servir como barreira em dias de grandes eventos, eximin-
do, dessa forma, a necessidade de divisórias temporárias.

ANTES

terraplanagem na topografia para criação de patamares 
gramados a fim de deixar áreas já planas para que possam 
ser utilizadas por estruturas temporárias em grandes even-
tos e por atividades esportivas no dia a dia


