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LEGENDA DE PORTAS

P01 -  Porta de abrir, duas folhas de 
0,95x2,15m 
P02 -  Porta de correr, duas folhas de 
0,86x2,15m 
P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P08 - P12 - 
P13 - P14 - P15 - P16 - P17
Porta de abrir de 0,9x2,15m 
P09 - P 10 
 Porta de abrir, folha de veneziana 
0,90x2,15m com vidro fixo de 0,4m 
P11 - Porta de abrir, duas folhas de 
0,95x2,15m
P18 - Porta de abrir, duas folhas de 
0,75x2,15m de veneziana (para permitir 
circulação de ar no depósito

LEGENDA DAS JANELAS

J01 - J23
Esquadria maxim-ar de 2,40x1,60m com 03 folhas de abrir e peitorial de alvenaria de 1m
J02 - J03 - J04 - J12 - J13  
Esquadria porta janela com 04 folhas camarão de 77x260cm
J05 - Esquadria de correr 2,40x2,60m com 03 folhas
J06 - J22
Esquadria maxim-ar de 1,60x2,60m com 02 folhas de abrir e peitoril de vidro fixo a 1m
J07 - J18
Esquadria maxim-ar de 3,20x1m com 04 folhas de abrir e  peitoril de alvenaria a
 1,60m
J08 - J09 - J16 - J17 - J19 - J20 - J21
Esquadria maxim-ar de 0,8x2,60m com 01 folha de abrir e peitoril de vidro fixo a 1m
J10 - J11
Esquadria maxim-ar de 2,40x1,60m com 03 folhas de abrir e peitorial de alvenaria de 1m 
J14 - J15
Esquadria de correr 2,40x1,20 com 03 folhas de correr e peitoril de alvenaria de 1,40m
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Segundo Turno

CRAS

DIAGRAMA DE FLUXOS

Salas de controle e de apoio Salas de oficinas

Circulação horizontalBanheiros

o acesso de funcionários relativos a 
cozinha pode ocorrer pela lateral 

do edíficio bem como  a descarga 
de suprimentos para a preparação 

das refeições 

controle de acessos de 
funcionários e alunos do projeto 
Vida através da recepção

2/4

 Os programas de assistência social e 
segundo turno foram dispostos em dois 
blocos de até 02 pavimentos, o sistema 
estrutural é misto e emprega bloco de 
concreto estrutural com lajes biapoiadas, 
nos pontos de descarga da força foram 
criados pilaretes através do grauteamento 
dos blocos de concreto. 
 Os edifícios possuem caixa volumétrica 
semelhante,  porém no edifício que 
comporta o segundo turno há o transpasse 
da sala do refeitório, esse volume que 
extrapola o limite da barra e oferece o 
acesso à sala multiuso através da sua 
laje de cobertura, além de possibilitar a 
iluminação natural  para o ambiente de 
refeição por meio de esquadria zenital e 
vertical.
 

 As barras que compreendem o segundo turno e o CRAS foram assentados 
no terreno de forma paralela e seus acessos principais ocorrem através do 
pátio interno formado pela junção dos blocos.
 Com um comprimento longitudinal de 24m, o bloco do segundo turno 
é composto pelo programa municipal Projeto Vida, e abriga na sua faixa 
voltada para a praça interna, ambientes que podem usufruir deste contato 
direto com o espaço público e aberto, essa faixa longitudinal é composta 
pela recepção que faz o controle de entrada dos alunos e conta com 
uma sala de apoio  para a chegada e permanência dos alunos enquanto 
aguardam a sua  programação diária, a seguir foram dispostas duas salas 
dinâmicas que podem receber as oficinas que são propostas para os alunos, 
bem como oficinas de culinárias, hora do conto, artes entre outros e por 
último foi disposto o refeitório do projeto, lugar que apresenta uso nas horas 
da refeições. A outra faixa longitudinal paralela a Rua Giuseppe Garibaldi, 
abriga os ambientes de apoio, como cozinha, lavanderia, sanitários e a 
circulação vertical. Os acessos internos aos espaços ocorrem através de 
um corredor central. 
 No bloco que contém o programa do CRAS, a 1ª faixa longitudinal 
com face à praça interna é composta pela recepção, que é o espaço de 
controle de entrada e saída e também de permanência para retirada de 
cestas básicas e doações. Em seguida de forma paralela encontra-se 03 
salas para oficinas oferecidas pelo CRAS. 
 Na outra faixa longitudinal voltada para a Rua Zumbi localiza-se 
ambientes de apoio para a manutenção do edifício, bem como os 
banheiros masculino e feminino, a sala de administração e sala de depósito 
de materiais e cestas básicas, para abastecimento desta sala foi projetado 
uma plataforma lateral na qual o veículo com os materiais pode estacionar 
e realizar a descarga. Os acessos internos as salas ocorrem por um corredor 
central.

Salas administrativas e de apoio Salas de oficinas

Circulação vertical e 
horizontal

Banheiros

acesso de funcionários e retirada de cestas 
básicas na recepção

controle do acesso 
de alunos na 

recepção

descarga de materiais 
de manutenção, cestas 
básicas e doações

DIAGRAMA DE FLUXOS

SISTEMA ESTRUTURAL

laje em painel treliçado vão máximo 
de 5m

viga de borda e bloco canaleta que 
recebem a carga da laje

paredes compostas por blocos 
estruturais

blocos estruturais grauteados, torna-
se pilaretes que recebem as cargas 
das vigas

viga de baldrame sobre fundações

 Os edifícios recebem blocos 
estruturais de 19cm de largura nas suas 
paredes externas e blocos estruturais 
de 14cm nas suas paredes internas. 
 O sistema estrutural é mista, 
composto com concreto armado  
moldado in loco e alvenaria estrutural. 
Com  o propósito de criar amplas 
esquadrias que pudessem realizar 
a conexão com o pátio interno dos 
edifícios foi adotado uma viga de 
borda de 40cm de altura que pudesse 
vencer vãos de até 5m, essa viga 
está apoiada em pilaretes formados 
através do gratuamento dos blocos 
onde ocorre o encontro entre parede 
interna e parede externa, esses pilares 
descarregam a força para as vigas de 
baldrame.
 As paredes internas continuam 
a receber as cargas da laje que são 
distribuídas para a viga de baldrame. 
Desta forma compondo uma estrutura 
mista entre laje e pilar e paredes 
estruturais.

PLANTA BAIXA COTA 3.80m
Escala 1:100

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11. Recepção/Distribuição de cestas básicas 
12. Sala de Oficina 01 
13. Sala de oficinas 02 
14. Sala de oficinas 03  
15. Sanitário Masculino 
16. Sanitário Feminino

Largura 19

B.E. 19x19x19 B.E. 19x19x39

Largura 14

B.E. 14x19x19B.E. 14x19x14 B.E. 14x19x29 B.E. 14x19x39 B.E. 14x19x44

PROJETO VIDA - CONTRA-TURNO
1. Recepção
2. Sala de apoio à recepção 
3. Espaço Artesanato 
4. Espaço Conto 
5. Circulação horizontal 
6. Sanitário Masculino

8.  Lavanderia 
9. Cozinha 
10. Refeitório 

17. Administração - 
18. Depósito Geral - 
19. Circulação horizontal 
20. Elevador 
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