
- Área total: 1559,07m² - Área total: 1518,50m²

 Materialidade do projeto:
 Os materiais definidos para o projeto são: paredes em blocos cerâmicos da família 19x19 cm com reboco e pintura na parte interna; já parte externa, optou-se por utilizar 
painéis em concreto polímero da marca Ulma - Vanguard AR M24 fixadas na alvenaria com estrutura metálica, tendo-se a fachada ventilada. Embora seja uma materialidade 
que exija um maior investimento inicial, a mesma se torna viável a longo prazo, já que exige pouca manutenção, sendo realizada apenas a higienização, além de garantir 
uma maior eficiência térmica da edicação. Em algumas paredes internas optou-se por utilizar Drywall. As esquadrias são todas modulares, com 80 cm de largura, no sistema 
de pele de vidro com estrutura metálica com pintura branca e vidro laminado 6 mm. As portas em madeira com pintura branca, exceção das portas do núcleo de banheiros 
e escada, localizadas junto a praça onde a pintura será cinza. Piso no subsolo será concreto polido com pintura epóxi e o piso do pavimento térreo será basalto natural. Os 
demais pavimentos receberão piso elevado para passagem de tubulações e elétrica, sendo colocado porcelanato sobre o mesmo, com exceção da sala de dança que irá 
receber um piso de madeira e camadas acústicas apropriadas. No pavimento térreo, optou-se por deixar os ângulos de 90º arredondados, de modo a facilitar o trajeto e a 
visual do pedestre. Além disso, essa característica foi utilizada pois remete a simbologia da logo e ao significado da importância dos centros culturais em uma cidade. O térreo 
recebeu um tratamento de fachada diferente dos demais, com aplicação de lambri ripado em madeira Louro Freijó com pintura em Cetol, de modo a favorecer a visual, 
com maior aconchego ao pedestre. Além disso, utilizou-se o ripado com faixas vazadas em frente as esquadrias do administrativo, de modo a permitir a entrada de ilumina-
ção e ventilação, sem demarcar a esquadria na fachada.
 Cobertura:
 Para cobertura do pavimento superior, foi proposta a impermeabilização da laje com colocação de argila expandida com a tela devido a sua eficiência térmica e por 
possibilitar menores dimensões de platibanda, sendo a espessura ideal da camada de argila 20 cm.
 Estrutura do projeto 
 Os pilares foram propostos em concreto armado moldado in loco e a laje sendo nervuradas com cubetas de 80x80cm. Ao redor de cada volume serão executadas 
vigas de borda de 30 cm de altura para fechamento do piso elevado. Exceção da laje de piso do auditório, que será laje maciça moldada in loco, com altura de 18 cm. 

Fechamento 
com chave 
em horário 

fora do 
atendimento. 

Liberação 
com cartão 
cadastrado

Auditório com eventos com 
apresentação de Ticket ou 
cartão cadastrado 

 O Centro Cultural possuí integração com a via 
pública permitindo o uso do espaço aberto por qual-
quer índivio independente do horário de funciona-
mento deste equipamento instituicional. Portanto, 
serão dispostas algumas cameras de monitoramento 
em pontos de principais acessos para monitorar assim 
a conservação desta edificação. Além disso, a 
escada e o elevador que estão localizados junto a 
praça serão trancados nos horários em que o Centro 
estiver fechado, além de que, serão proporcionados 
cartões com codificação para liberação dos eleva-
dores em caso de funcionamento do auditório inde-
pendente dos demais compartimentos da edifica-
ção. Os sanitários poderão ser utilizados também 
independente do horário de funcionamente do 
Centro, através da leitura do cartão credenciado, 
portanto a população terá que fazer um cadastra-
mento para conseguir ter acesso. 
  O hall/recepção conta com o fechamento atra-
vés de portas de vidro laminado translúcido com siste-
ma articulado (camarão), as quais permitem total 
abertura dos vãos em caso de eventos ou demais 
necessidades, assim como uma pequena abertura 
caso se deseje permanecer com o ambiente climati-
zado. Portanto, essas portas serão trancadas nos 
horários de não funcionamento deste equipamento. 

DETALHES PERSPECTIVADOS - Sem escala

PLANTA SUBSOLO - Escala 1/25

PLANTA TÉRREO - Escala 1/25

sem escala - 

LEGENDA:
01 Estacionamento 1077.44 m²
03 Elevadores 4.07 m²
04 Escada 28.12 m²
05 Sala de Manutenção 22.25 m²
06 Depósito geral 20.7 m²
08 Depósito limpeza 11.66 m²
15 Monta carga 1.91 m²
48 Café 55.56 m²
49 Cozinha café  9.14 m²
52 Sanitário feminino 23.51 m²
53 Sanitário masculino 23.51 m²
54 Sanitário PcD 4.84 m²
55 Auditório 184.87 m²
57 Circulação/acesso ao
camarim 38.61 m²
58 Depósito 9.66 m²
59 Circulação central 113.3 m²
60 Varanda/estar 26.55 m²
61 Circulação 60.45 m²
62 Sala Criar 58,30 m²
63 Sala Discutir 42,24 m²
64 Escada 32.30 m²
65 Sanitário masculino / PcD 26.35 m²
66 Sanitário feminino /PcD 25.92 m²
67 Sanitário PcD 4.62 m²
68 Telecentro 59.5 m²
69 Recepção da Biblioteca Pública
Municipal 28.14 m²
70 Balcão de atendimento 31.81 m²
71 Sala administrativa 8.99 m²
72 Sala de Restauração 9.3 m²
73 Acervo/área de
leitura/estudo 190,98 m²
74 Sala de estudo em grupo 7,52 m²
75 Sala de estudo em grupo 9,76 m²
76 Sala de locação 01 39.32 m²
77 Sala de locação 02 36.64 m²
78 Varanda 11.40 m²
79 Sala de locação 03 63.55 m²

80 Depósito cadeiras 8.97 m²
81 Passarela 25.98 m²
82 Circulação  25.25 m²
83 Sala Informar 88.04 m²
84 Circulação 40.61 m²
85 Camarim 21.3 m²
86 Circulação 42.54 m²
87 Sala de controle de
vídeo e som 16.56 m²
88 Circulação central 140.22 m²
89 Circulação 86.40 m²
90 Sala de corte/costura/
Patchwork 49.29 m²
91 Sala de artes manuais/
cerâmica 42.93 m²
92 Sala de pintura e
desenho 49.64 m²
93 Depósito 5.90 m²
94 Depósito de cadeiras
e mesas 11.65 m²
95 Sala de informática 72.54 m²
96 Sala de Teatro 70.49 m²
97 Palco 23.05 m²
98 Sala de fotografia (revelação),
vídeo 59.92 m²
99 Depósito de roupas
e equipamentos 8.77 m²
100 Sala escura/revelação 12.09 m²
101 Sala de pós produção
fotos e vídeos 11.50 m²
102 Sala de música 76.61 m²
103 Sala de música 63.94 m²
104 Depósito cadeiras 11.70 m²
105 Circulação 55.02 m²
106 Sala de dança 88.04 m²
107 Depósito 9.44 m²
108 Sala teórica de
culinária 52.90 m²
109 Circulação 6.9 m²
110 Depósito 20.69 m²

111 Sanitário feminino 6.6 m²
112 Sanitário masculino 6.6 m²
113 Sala prática de
culinária 86.7 m²
114 Setor de seleção e
higienização de
alimentos 13.80 m²
115 Depósito 23.28 m²

PORTAS: Todas portas contem
passagem livre de 80x210 cm
com excessão:
1- portas das escadas 140x210 cm
2- porta acesso auditório
220x210 cm
3- porta banheiro
camarim 70x210 cm

sem escala - 

sem escala  

sem escala 

sem escala  


