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Abaixo é apresentado o mobiliário das 03 primeiras salas do CRAS, que são a recepção, sala de Oficina 01 e 02, esses ambientes estão 
voltados para o pátio interno, formado pela junção dos blocos.

PLANTA BAIXA
Escala 1:50

Corte A’

Bancada de recepção 
e de controle de 
entrada e saída.

Poltronas para espera em 
formato hexagono, tecido 
verde, conforme paleta 
de cores do edifício.

Bancada para 
realização das oficinas, 
tampo em MDF e pés 
metálicos.

Cortina plástica opaca, serve para 
reduzir o ambiente em oficinas com 
público menor.
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Recepção

Sala de oficinas 01 Sala de oficinas 02

Bancada para guardar 
documentos, MDF Tauari 
e puxador em detalhe no 
próprio móvel.

Bancada de apoio para 
armazenar cestas básicas 
e doações que podem ser 
retirada na recepção.

Letreiro em formato de 
hexágono e fita de led no 
contorno.

Prateleiras em 
formato hexágono.

Bancada de trabalho com 
equipamentos para desenvolvimento 
de oficinas que envolvam o manuseio 
de alimentos.

Tubulação elétrica aparente.Depurado de 80cm.

CORTE AA’
Escala 1:50

PERSPECTIVAS
Vista 01. Acesso ao Bloco 
do CRAS
Na intenção de aquecer 
os ambientes internos, 
buscou-se trabalhar 
com mdf com textura 
amadeirada e com 
as cores utilizadas na 
fachada externa do 
bloco. Outro elemento 
adotado para a criação 
do mobiliário interno, foi a 
forma hexagonal também 
presente no espaço geral 
do centro comunitário.

Vista 02. Permanência na 
recepção
O objetivo de projetar uma 
recepção com uma sala de 
permanência, foi observado 
na pesquisa desenvolvida 
anteriormente. Como o 
depósito de materiais está 
disposto na faixa paralela a 
rua Zumbi, foi compreendido 
a necessidade de criar 
uma bancada ampla para 
receber as cestas que fossem 
retiradas diariamente.

Materiais empregados

Porcelanato Tribeca 
Grey Retificado
90x90cm
BiancoGres
Recebe alto tráfego

MDF Tauari
275x185cm 
espessura de 18mm
Guararapes

Cadeira Eames
Base de madeira
assento em polipropileno
altura do assento 
de 44,5cm
e pintura em verde

Tubulação elétrica 
aparente
Eletroduto 
galvanizado 
leve

Vista 03. Oficinas
As duas primeiras 
salas do CRAS foram 
mobiliadas de forma 
a receber oficinas de 
culinária entre outras. 
As salas recebem 
mesas para trabalho 
e amplas bancadas 
com equipamento 
necessário para 
o manuseio de 
alimentos.
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Materialidade empregada

06. Contenção do desnível com muro em bloco 
estrutural e pilares concretados a cada 2 metros
07. Bloco estrutural de concreto 19x19x39cm

09. Pergolado metálico com fechamento de ripas de PVC pintado na 
cor branca
11. Viga em concreto armado moldado in loco para apoio das lajes 
biapoiadas e liberação de vãos maiores para a esquadria
17. Passarela de concreto armado moldado in loco com viga invertida


