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 No Brasil, uma mulher é morta a cada 2 horas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil possui a quinta maior taxa de 
feminicídio no mundo, com uma média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres. Durante a pandemia do Coronavírus, os casos 
de feminicídio aumentaram em 22% em 12 Estados do país.

 Segundo dados do Atlas da Violência de 2019, o número de mortes violentas intencionais no âmbito doméstico aumentou 17% em 
cinco anos, registrando o maior número desde 2007, sendo 4.963 casos ao todo, cerca de 13 assassinatos por dia. Já no Rio Grande do Sul, a 
proporção de casos de feminicídio cresce 10 vezes mais que a média nacional, sendo, em 2019, 100 casos consumados e 359 de casos 
tentados, a maior marca já registrada. As taxas de proporção de casos, consumados ou tentados, apontam que os números são maiores nas 
cidades do interior do Estado, isso se dá pelo fato de que nas regiões metropolitanas existirem uma maior e mais efi ciente rede de proteção 
do que em cidades menores. Atualmente, no Estado, existem apenas 18 unidades de Delegacia de Polícia Especializada no 
Atendimento à Mulher. Ainda segundo Atlas da Violência de 2019, houve um forte crescimento no número de denúncias de homicídios 
contra a população LGBTI, com um aumento de 5 casos em 2011 para 193 casos em 2017. E em 2018, houve um aumento de 127%. Um 
agravante encontrado a partir dos dados do Sinan é que em 70% dos casos ocorridos em 2015 os autores eram do sexo masculino, e 
que a maioria dos casos vitimam homo ou bissexuais do sexo feminino. 

 Os estudos de 2019 do SEBRAE demonstraram que o Brasil possui a 7“ maior proporção de mulheres entre os Empreendedores 
Iniciais, e na média nacional as mulheres correspondem a 34% dos Donos de Negócios. Ainda em comparação aos homens, são 16% maior 
em relação a nível de escolaridade, mas apesar de todos os dados apresentados, segundo o estudo, as mulheres recebem 22% a menos 
que homens. A análise apresenta que as mulheres estão à frente de negócios menores, com menor investimento e possuem menos acesso 
à linha de créditos mais vantajosas pagando taxas de juros maiores mesmo que a taxa de inadimplência entre as mulheres seja menor.

 A luta por igualdade ganha um novo signifi cado quando se entende que todos indivíduos são iguais nas suas particularidades, e 
torna-se fundamental a existência de um espaço para que possam ser debatidas em seu todo. No livro “Feminismo em Comum”, Tiburi disserta 
sobre o “lugar da fala” como um espaço de luta essencial para ser expresso o direito de existir que, naturalmente ao gerar oposição, torna-se 
um lugar destinado ao diálogo não apenas vinculado a uma classe historicamente reprimida, mas a todos - às mulheres, aos transsexuais, aos 
homossexuais - havendo a necessidade de solidariedade entre os discursos.  Além disso, se afi rma sobre a urgência do “lugar da escuta” e sua 
experimentação no processo político a todos os sujeitos que possuem o privilégio da fala, antes dominada apenas por autoritários, defi nindo 
a injustiça originária do patriarcado que não permitiu a participação das mulheres e seus espaços no processo histórico da sociedade.

 Portanto entende-se como a fusão dos lugares de fala e escuta, a criação de um espaço legítimo para o diálogo, para a luta e para 
a inserção sociopolítica. 

Foram tantos os pedidos
Tão sinceros, tão sentidos
Que ela dominou seu asco

Nessa noite lancinante
Entregou-se a tal amante

Como quem dá-se ao carrasco

Ele fez tanta sujeira
Lambuzou-se a noite inteira

Até fi car saciado
E nem bem amanhecia

Partiu numa nuvem fria
Com seu zepelim prateado

Num suspiro aliviado
Ela se virou de lado

E tentou até sorrir
Mas logo raiou o dia

E a cidade em cantoria
Não deixou ela dormir 

Geni – Chico Burque

“

“Investir em mulheres é a coisa mais inteligente a se fazer. E mais importante, é a coisa 
certa a fazer” (ONG Women for Women)

modelagem: autora | ilustração: do.studio
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nas sombras
fonte: arquitetas invisíveis

Charlotte Perriand

 A arquiteta Charlotte Perriand é conhecida pelo seu trabalho em parceria com o arquiteto Le Corbusier. 
No início de sua carreira, candidatou-se para uma vaga no escritório do já famoso arquiteto e foi rejeitada 
com a famosa frase “Não bordamos almofadas aqui”. Após uma reforma em seu apartamento, a designer 
expôs seu trabalho, um móvel em vidro, alumínio e cromo, em um salão e somente após isso, recebeu o 
reconhecimento de Le Corbusier e Pierre Jeannere, que reconsideraram sua decisão e admitiram Charlotte 
para projetar mobiliários. 
 Seu trabalho é constantemente ofuscado pelo nome do arquiteto, que na maioria das vezes recebe 
o reconhecimento e autoria por importantes, e hoje símbolos, móveis assinados. A linha mais conhecida de 
poltronas e sofás, inclusive, recebe o nome do arquiteto: LC2 e LC3. 
 Foram dez anos de “parceria”, até que a arquiteta foi convidada a se retirar do ateliê, e coincidentemente  
Le Corbusier e Pierre Jeannere não desenvolveram mais nenhum mobiliário após a saída de Charlotte. Nem 
antes.

Poltrona LC2 (cliquearquitetura/ mod50.com)

Lilly Reich( Photo: Ernst Louis Beck, 1933./Bauhaus Kooperation)

Charlotte Perriand em sua chaise longue, em 1928 (Folha de São Paulo)

Charlotte Perriand em uma viagem de ski (https://wsimag.com/it)

Camille Claudel

 Artista e escultora francesa que faleceu 
abandonada em um asilo, em 1943, e só recebeu méritos 
e reconhecimento por sua obra décadas após sua morte. 
Quando jovem foi apresentada ao artista, ainda não 
famoso, Auguste Rodin, que a convidou para trabalhar 
em seu ateliê como sua assistente em uma de suas 
maiores obras “Os Burgueses de Calais”. A única mulher 

no ambiente. 
 Os dois passaram a ter uma relação conturbada, 
envolvendo-se amorosamente e brigando pela autoria na 
concepção de obras. Após um aborto, a artista decidiu 
se desvincular de Rodin e passou a desenvolver seu 
trabalho de forma autônoma passando por um grande 

amadurecimento, um período de grande produtividade. 
 Camille continuou a sofrer preconceito pelo fato 
de ser uma mulher inserida no universo dos escultores 
e por ser acusada de copiar o trabalho de Rodin. Após 
ser diagnosticada com uma doença psiquiátrica, foi 
internada e parou de esculpir. Permaneceu ali por 30 
anos, até morrer sem receber o devido reconhecimento.

Lilly Reich

 Arquiteta alemã, foi a primeira mulher a lecionar 
na Escola Bauhaus, era professora de disciplinas de 

design de interiores e mobiliário. 
 Em 1920 tornou-se  a primeira mulher a ser 
diretora da empresa Werkund (Federação Alemã de 
Trabalho), onde conheceu o arquiteto Mies Van der Rohe, 
e então trabalharam juntos por 13 anos. Foi coautora de 
grandes projetos atribuídos somente ao arquiteto, como 

o Pavilhão de Barcelona e a Casa Tugendaht. 
 Quando Mies foi para os Estados Unidos, Lily 
permaneceu na Alemanha e foi a responsável por 
salvar 4.000 desenhos e documentos do escritório após 
um bombardeio da II Guerra Mundial. Anos depois foi 
reconhecido que Lily era responsável por cerca de 900 

destes trabalhos concluídos. 

Carmen Portinho

 Brasileira, foi a primeira mulher a receber o título de 
urbanista no país. Militante das causas feministas, lutou 
pelo sufrágio feminino e reconhecimento profissional das 
mulheres. Foi também uma das primeiras a graduar-se 
Engenheira Civil no país, e passou a ministrar aulas em um 
colégio interno masculino de São Paulo, sendo considerado 
um escandâlo. 
 Sempre em busca da independência feminina, fundou 
Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas (ABEA), 
para incentivar mulheres formadas a ingressar no mercado 
de trabalho.
 Chefiou as obras da nova sede do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro  e do Aterro do Flamengo, e na 
década de 50 foi responsável pela construção do conjunto 
Pedregulho em São Paulo, inclusive sendo a responsável por 
introduzir o conceito de habitação popular no Brasil.
Também era cônjuge de Affonso Eduardo Reidy. Camille Claudel (hypeness.com)

Carmen Portinho (Revista PROJETO)

Carmen Portinho (wikipedia.org)
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Mulher no volante, perigo constante“Mulher no volante, perigo constante“Mulher no volante, perigo constante

Deixa de ser mulherzinha“Deixa de ser mulherzinha“Deixa de ser mulherzinha

Já sabe cozinhar, já pode casar!

Mulher só é completa quando tem fi lhos

A roupa está muito curtaSenta igual menina

Menina usa rosa, menino usa azul

Essa é uma profi ssão masculina

Vai dar trabalho quando crescer“Senta igual menina“Senta igual menina

“Essa é uma profi ssão masculina“Essa é uma profi ssão masculina

“A roupa está muito curta“A roupa está muito curta“Mulher só é completa quando tem fi lhos“Mulher só é completa quando tem fi lhos

“Vai dar trabalho quando crescer“Vai dar trabalho quando crescer

“Já sabe cozinhar, já pode casar!“Já sabe cozinhar, já pode casar! “Menina usa rosa, menino usa azul“Menina usa rosa, menino usa azul

Tem que se dar ao respeito“Tem que se dar ao respeito“Tem que se dar ao respeito

1970

Marcha de Coalisão pela Liberação Feminina em 26 de Agosto de 1970 em Detroit (Bettmann/Getty Images)

Parque do Engenho. Fonte: da autora

Muro de fundos do Clube Tiro e Caça. Fonte: da autora Muro de condomínio fechado, Rua Sabiá. Fonte: da autora

Viaduto Rua Bento Rosa. Fonte: da autora

 A cidade não é segura para a presença 
feminina. Seus muros, calçadas pequenas, pouca 
iluminação e vegetações densas reforçam a 
premissa de que a mulher não deveria estar ali, e 
caso esteja, e aconteça algo, a culpa é dela. É da 
cidade. É do outro. Nunca do agressor. 

 Desde o Brasil Colônia (1500-1822) a cultura 
de repressão às minorias, o sistema patriarcal e 
escravocata prevalece e deixa suas marcas na 
sociedade atual. A fi gura objetifi cada da mulher a 
tornava propriedade de seus pais, patrões, maridos 
ou qualquer outra fi gura masculina presente no 
ambiente. Porém este pensamento predomina 
ainda hoje em muitos. 

 A igualdade de gênero é assegurada na 
Constituição Brasileira de 1988, especifi camente 
no Artigo 5º que é o responsável por assegurar uma 
vida livre, digna e igualitária a todos cidadãos do 
país. O primeiro Inciso do Artigo diz que “Homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição.” (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). Isto é, homens e mulheres 
devem ter acesso as mesmas oportunidades e 
responsabilidades. Ainda segundo a Constituição, 
igualdade de gênero não ignora que existam 
diferenças entre os gêneros, mas quer dizer que um 
indivíduo não possa ser reconhecido como uma 
pessoa com menos direitos ou mais obrigações 
por consequência de seu gênero.

Maria da Penha Maia 
Fernandes é uma mulher que 
sofreu violência doméstica 
por 23 anos do marido, e as 
agressões somaram-se a duas 
tentativas de assassinatos 
pela parte do cônjuge, uma 
delas deixando-a paraplégica. 

“Por que [os homens] 
se interessam em nos 
separar das ciências a 

que temos tanto direito 
como eles, senão 

pelo temor de que 
partilhemos com eles, ou 

mesmo os excedamos 
na administração dos 
cargos públicos, que 

quase sempre tão 
vergonhosamente 

desempenham?” 
(FLORESTA, 1832, texto 

digital)



04

universidade do vale do taquari 
curso de arquitetura e urbanismo
trabalho de conclusão de curso II
orientador Guilherme Osterkamp

acadêmica Ana Paula Feldens Gerhardt

Av. Benjamin Constant. Fonte: da autora Rua Silva Jardim. Fonte: da autora

Vista interna do pavilhão. Fonte: da autora

Vista interna do pavilhão. Fonte: da autora Vista interna do pavilhão. Fonte: da autora

Mezanino existente. Fonte: da autora

 A região central da cidade, conhecida também como Centro 
Histórico, tem grande importância e valor evolutivo por ser ponto 
de partida para o crescimento da cidade, que se deu a partir das 
margens do Rio Taquari por conta das rotas de transporte fluvial. 
Atualmente sabe-se que essa região possui muitas edificações 
de valor histórico em desuso e em degradação promovendo uma 
sensação de insegurança que acaba por afastar a população 
de suas origens com a cidade. Portanto, conhecida a atual 
situação propõe-se utilizar do conceito de Reuso Adaptativo 
e Requalificação Urbana para retomar a valorização e uso do 
espaço, por ser uma região estratégica para implementação 
do Complexo. Estes lotes estão próximos de equipamentos 
insitucionais, educacionais e possuem acesso por meio de 
transporte público facilitado. 

 Após definição dos lotes e visita no local, as fotos internas dos pavilhões existentes, onde hoje é sede de 
uma companhia de sucata, mostram o estado de degradação em que se encontram, com grande parte de sua 
estrutura ainda original apresentando riscos para o local e diversas adaptações provisórias para atender o atual 
uso. Já nas fachadas, os elementos originais encontram-se degradados e percebe-se uma tentativa de reforma 
e anseio em dividir visualmente os dois pavilhões, com a diferenciação das cores, que apesar de serem de datas 
diferentes já foram utilizadas de forma cojunta. 
 O Centro Teia pretende demonstrar que não é preciso subtrair um espaço para começar algo novo, mas 
sim apropriar-se de algo consolidado e mostrar sua identidade através dele, assim como é a luta das minorias no 
país.

01

03

02

04

01 Em relação aos ruídos que interferem ao projeto, 
percebe-se que a Benjamin Constant, considerada via 
principal, possui maior fluxo e ruídos que se atenuam 
conforme proximidade com a Orla do Rio Taquari. Já a 
Rua Silva Jardim recebe fluxo intenso pela existência da 
diversidade de comércios e serviços do entorno. 
Já em relação a trajetória solar, pelo motivo da 
irregularidade do terreno, os lotes recebem incidência 
solar em todas as orientações

03 Por se tratar do centro histórico da cidade a região 
se caracteriza por não possuir construções de grandes 
alturas, predominando as edificações de até 1 pavimento. 
As edificações com mais alturas são construções mais 
recentes e estão na Rua Júlio de Castilhos e seguem 
esta tendência conforme a especulação imobiliária, que 
se estende para os bairros ao norte e leste do centro

04 O quarteirão encontra-se na cota 25m, portanto uma 
região alagável da cidade, e apesar do Plano Diretor 
de Lajeado especificar que é permitir edificar a partir 
da cota 27m, justifica-se o uso dos lotes por ser um 
empreendimento de uso especial em pré existências em 
degradação. Segundo estudo de Moraes (2015) a taxa 
de retorno de cheias para a cota 25m, considerada uma 
cheia de magnitude média, é de 10 anos. Portanto, torna-
se este um delimitador projetual e com isso definiu-se 
estratégias para preservar o local quando houver cheias, 
como o uso de mobiliário interno solto para remoção 
quando necessário e materiais resistentes a cheias

02 A região caracteriza-se pela diversidade de usos com 
predomínio do uso residencial na região mais próxima 
da orla e uso institucional conforme se aproxima da Rua 
Júlio de Castilhos, a principal rua comercial do centro. As 
edificações de uso comercial e misto estão distribuídas 
pelos quarteirões com tendência de afastamento da 
orla, enquanto o uso industrial está localizado próximo 
a orla por estar relacionado a evolução urbana e história 
da cidade. 

o lugar

 Para escolher o espaço de inserção do projeto foi considerado sua importância para 
a cidade em relação a evolução urbana, proximidade de espaços públicos em que seja 
possível uma relação de uso com o Centro, proximidade de equipamentos e infraestrutura 
básica já existente, portanto, definiu-se a área central próxima à Orla do Rio Taquari da 
cidade de Lajeado como ponto de inserção.
 A existência de escolas no entorno permite promover palestras educacionais com 
crianças e jovens a fim de iniciar o processo de empoderamento e conscientização do 
assunto já na infância. A Biblioteca Pública, Casa de Cultura e SESC auxiliam nos eventos 
culturais e na divulgação destes, trabalhando em conjunto com o Centro para agregar 
participantes e promover estas atividades. A proximidade da Prefeitura, Delegacia da 
Mulher, Secretaria da Educação e Conselho Tutelar auxiliam nas questões legais e de apoio 
em situações mais vulneráveis. 
 Portanto, após análises definiu este como o local para inserção do equipamento 
voltado à cidade. 

relações com a cidade

usos do entorno
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01 área dos lotes existentes

04 conexões e relações propostas

modelagem: autora | ilustração: do.studiomodelagem: autora | ilustração: do.studio

02 demolições e adaptações

05 fluxos e circulações externas

03 zoneamento e usos do complexo

06 sistema de ordenamento espacial (paisagismo)

complexo Teia

 O Centro Teia tem por objetivo ser um espaço dedicado ao empoderamento 
feminino na cidade de Lajeado e região. Com um programa que atua por meio 
de  5 mecanismos  de enfrentamento à violência, sendo eles, desenvolvimento 
econômico  para independência financeira, cultura e educação para 
empoderamento pessoal e desenvolvimento de autoestima, além de saúde e apoio 
jurídico e legal. Se busca criar uma rede de apoio e um espaço de referência e 
acolhedor à todas que se identifiquem com o gênero, para que sintam-se seguras 
e confortáveis para buscar a liberdade interna, o apoio necessário, e descobrir ali 
as inúmeras possibilidades. Sempre tendo a liberdade de escolha e respeito ao 
tempo como premissa. 
 Para realizar o projeto, se utilizou de pavilhões pré existentes na cidade com 
caráter e valor histórico arquitetônico. Se utiliza do patrimônio por ser um espaço 
consolidado como apoio para libertar, a edificação do desuso e degradação, e a 
mulher das barreiras da sociedade. 
 O projeto funcionará com parcerias público – privada para financiar o 
espaço e promover atividades para a sociedade, e, por meio de equipamentos 
somente privados afins de gerar fluxo financeiro para o Centro. Os investimentos 
públicos serão destinados às atividades que visam a educação, cultura e apoio a 
vítimas, enquanto os programas privados serão em foco do desenvolvimento

econômico e incentivo ao empreendedorismo.
 O complexo funcionará como um equipamento para a cidade, tendo o 
indivíduo como protagonista do espaço. Os pavilhões existentes foram mantidos, 
com algumas adaptações, e funcionarão como espaços livres à comunidade, 
dedicados a promover o desenvolvimento econômico. Além um auditório versátil 
que fornecerá atividades culturais à comunidade tanto no espaço aberto quanto 
internamente. 
 Uma edificação nova é alocada no limite dos lotes de forma a criar uma 
praça no miolo da união destes. Nesta nova edificação é fornecido todo o apoio 
a saúde da mulher, desenvolvimento cultural e apoio jurídico. Se busca com 
este novo edifício transparecer sensação de segurança, para que os indivíduos 
sintam-se acolhidos. 
 Como espaço conector, tanto dos programas internos quanto do 
equipamento com a cidade, é pensada uma praça aberta à comunidade, com 
programa livre e itinerante. Além da praça atender as demandas das interpéries do 
local, ela torna-se um complemento ao complexo, relacionando-se internamente 
com as edificações e externamente com a cidade. 
 O Centro Teia busca ser um espaço de diálogo e respeito, às escolhas e 
aos indivíduos, além de valorizar e divulgar o papel das mulheres na história. 
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01 - horta comunitária com chás e temperos

15 - vigas metálicas I com cobertura de vidro serigrafado branco
16 - cobertura verde com vegetações pendentes

17 - estrutura metálica com cobertura de policarbonato alveolar
18 - placas de policarbonato branco leitoso para proteção da incidência solar

19 - escada metálica para adaptação ao ppci
20 - sala de depósito de materiais para casos de cheias

21 - escadas para acesso externo ao camarim e palco
22 - desenhos de piso em concreto pigmentado

23 - fachada ventilada com policarbonato alveolar
24 - mezanino com estrutura metálica e divisórias de drywall

25 - novo acesso de concreto aparente

03 - horta comunitária com árvores frutíferas
04 - espaço de estar com grama esmeralda

05 - palco dupla face com aberturas de 160º
06 - auditório interno com arquibancada retrátil

07 - foyer e expositivo de obras de autoras femininas
08 - coworking

11 - playground de concreto revestido com piso emborrachado
12 - edificação de atendimento à saúde e apoio jurídico legal

13 - comércios multiuso para pequenas empreendedoras
14 - cobertura verde com venezianas para ventilação cruzada

09 - espaços de ateliê multiuso
10 - café dupla face

02 - pórtico metálico para espaço de feira

modelagem: autora | ilustração: do.studio
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PLANTA BAIXA TÉRREO
área total 1.325,80m²
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RUA SILVA JARDIM

01 RECEPÇÃO - 23,90m²
02 REUNIÃO - 16,00m² (3 unidades)
03 BIBLIOTECA - 65,70m²
04 ATELIÊS - 170,00m³
05 FRALDÁRIO - 2,50m²
06 SANITÁRIOS - 4,70m²
07 CAFÉ - 20,90m²
08 ACESSO - 28,10m²
09 FOYER/EXPOSIÇÃO - 68,80m²
10 CAFÉ/BILHETERIA - 52,60m²
11 SANITÁRIOS - 26,50m²

12 SALA CONTROLE LUZ E SOM - 30,00m³
13 AUDITÓRIO RETRÁTIL - 81 LUGARES
14 PALCO DUPLA FACE - 24,15m²
15 CAMARIM/APOIO - 5,20m² (2 unidades)
16 ACESSO - 140,30m²
17 PLAYGROUND - 120,10m²
18 FEIRA - 145,20m²
19 HORTA COMUNITÁRIA - 156,75m²
20 SANITÁRIOS - 21,40m²
21 COMÉRCIO MULTIUSO - 19,40m² (5 unidades)
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PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
área total 753,85m²

AV
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T

RUA SILVA JARDIM

22 COWORKING - 59,60m²
23 SALA ONG’s - 25,65m² (2 unidades)
24 SALA REUNIÕES - 34,70m² (2 unidades)
25 SANITÁRIOS - 5,90m²
26 FRALDÁRIO - 1,40m²
27 SALA DE AMAMENTAÇÃO - 2,70m²
28 BRINQUEDOTECA - 20,85m²
29 DEPÓSITO AUDITÓRIO - 57,75m²
30 SALA TEATRO E DANÇA - 47,90m²

31 SALA DE MÚSICA - 47,10m²
32 SALA DE INFORMÁTICA - 45,00m²
33 DEPÓSITO - 17,30m²
34 SANITÁRIOS - 28,75m²
35 SALA MÉDICA - 27,85m²
36 SALA PSICÓLOGA - 28,70m²
37 SALA ADVOGADA - 23,45m²
38 SALA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 27,75m²
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03 zoneamento pavimento superior01 construir e demolir

04 pavimento de cobertura

materialidade
01 madeira_ com 
o objetivo de trazer 
acongecho ao ambiente 
originalmente industrial, 
a madeira foi utilizada 
no piso do mezanino, 
palco e arquibancada 
retrátil do auditório, 
locais protegidos das 
possíveis cheias. Além 
do conforto acústico, 
a madeira proporciona 
uma sensação 
acolhedora aos 
ambientes de trabalho.

02 concreto polido_ 
como solução ao 
problema das cheias, 
se utilizou do piso 
de concreto armado 
polido em todo o 
térreo dos pavilhões, 
também possui baixa 
manutenção e fácil 
execução nas estrutura 
já existentes. Por serem 
locais de maior tráfego, 
o piso de concreto polido 
possui alta resistência e 
acessibilidade

03 tijolo cerâmico_ 
utilizado de forma 
aparente nas divisórias 
dos ateliês multiuso 
e salas de reuniões 
do térreo, por sua 
simplicidade tanto na 
execução quanto no 
acabamento, o tijolo 
cerâmico maciço 
retoma a característica 
industrial do ambiente 
mas com um novo 
significado pelo seu 
novo uso. 

01 painel ripado de 
correr de madeira; trilho 
superior 02 divisória de 
tijolo cerâmico maciço 
aparente 03 esquadria 
de vidro fixo incolor 
04 fechamento de 
policarbonato alveolar 
05 treliça plana fixa 
sobre pilar metálico 
I 06 mezanino em 
estrutura metálica e 
painel wall 07 piso de 
concreto armado 08 
escada metálica para 
adequação ao ppci

01 esquadria tipo 
basculante com 

vidro incolor para 
acesso ao café 02 
estrutura existente 

com nova pintura 03 
escada metálica para 

adequação ao ppci 
04 fechamento de 

policarbonato alveolar 
05 palco dupla face 

06 estrutura existente 
com nova pintura 07 
escada de concreto 

para acesso direto ao 
camarim

04 concreto aparente_ 
utilizado nas novas 
intervenções internas 
dos pavilhões como 
forma de diferenciar 
o novo do existente, 
e assim preservar a 
memória do anterior. 
O concreto na sua 
forma pura possui fácil 
e rápida execução, e 
baixa manutenção. 
Também é utilizado 
como solução às 
cheias.

05 cores_ com o 
objetivo de tornar o 
ambiente lúdico e 
acolhedor, se utilizou 
das cores para pintar 
as estruturas metálicas 
e tubulações de 
instalações aparentes. 
As cores são em tons 
vibrantes para estimular 
a criatividade e fazer 
com que o ambiente de 
materiais frios, torne-se 
aconchegante a todas.

05 níveis de privacidade térreo 06 níveis de privacidade superior

02 zoneamento pavimento térreo

modelagem: autora | ilustração: do.studio

pavilhões existentes

 Um dos meios de enfrentamento à violência e empoderamento feminno é 
por meio da independência financeira, educação e fortalecimento da autoestima 
por meio de reconhecer suas conquistas e valor histórico. 
 As edificações existentes são direcionadas para o desenvolvimento da 
economia criativa e cultural, com adaptações estruturais e espaciais para ocupar 
o espaço consolidado e ressignificar seu valor. A ocupação acontece de forma a 
preservar sua casca original e sem criar limites ou barreiras internas. 
 O programa é livre e dinâmico, e se distribui ao longo do espaço por uso. 
As atividades de produção estão alocadas no térreo, com ateliês com paredes 
baixa afim de evitar a barreira visual, e próximos a uma biblioteca com acervo de 
autoras femininas. Já no mezanino estão distruibuídos os espaços para trabalhos 
coletivos que necessitam maior privacidade, além de um espaço dedicado às

crianças que precisam acompanhar suas responsáveis.  
 O auditório está alocado no segundo pavilhão existente e possui acesso 
direto à rua. Sua arquibancada retrátil e palco dupla face proporcionam uso 
dinâmico e diversificado, além do foyer com espaço expositivo dedicado à obras 
de autoras mulheres. 
 O telhado existente danificado é substituído por uma nova cobertura 
translúcida que fornece iluminação natural, e a noite ascende o equipamento 
para a cidade. 
 Uma edificação de apoio ao complexo é alocada na lateral da rua interna de 
acesso, com salas para comércios multiuso como meio de incentivo a pequenas 
empreendedoras da região, além de sanitários públicos sem gênero. 

CORTE HH
escala 1/200

01 reuniões

01 02 03 04 05 08 01 02 03 04 05 06 0706 07

02 ateliê multiuso 03 fraldário 04 mezanino FACHADA NORDESTE
escala 1/200
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modelagem: autora | ilustração: do.studio

CORTE BB
escala 1/200

01 biblioteca 02 ateliê 03 café CORTE DD
escala 1/200

01 comércio multiuso 03 sanitários 04 auditório02 ateliê

CORTE CC
escala 1/200

01 comércio multiuso 02 biblioteca 03 coworking 04 foyer/expositivoCORTE AA
escala 1/200

01 acesso 02 foyer/expositivo 03 café/bilheteria 04 sanitários 05 luz e som 06 depósito 07 palco

FACHADA NOROESTE
escala 1/200

FACHADA SUDOESTE
escala 1/200

01 02 01 03 04 05 06 08 01 09 04 10 08 121107

01

01 0302 02 0404 05 04 02 06 07 08

10 13 02 14 16 17 18 08 15 09 04 10 19 1215

cálculo de reverberação
 Esta planilha apresenta a última revisão do cálculo de reverberação considerando 
ocupação máxima de 95 pessoas no auditório, e com as portas do palco dupla face fechadas. 
A planilha ao lado também representa que a definição da materialidade dos ambientes internos 
foram em função deste cálculo de tempo de reverberação para garantir a inteligentibilidade 
dos eventos que possam ocorrer no auditório no ambiente interno. 
 O auditório, quando utilizado de forma interna, com as portas do palco fechadas 
garantem que o ambiente não reproduzirá sons de eco. Sabe-se também que quando utilizado 
de forma externa, com as portas do palco abertas, este cálculo é desconsiderado.
 Apesar de ser um ambiente de pavilhão industrial, com a maioria dos seus materiais 
orginais preservados, se buscou intervir no auditório com materiais que proporcionem maior 
absorção dos sons, como madeira e tecidos. 
 Os resultados atingidos são de 0,64 para uma frequência de 125Hz, 0,61 para frequência 
de 500Hz, e de 0,44 para 2000Hz.

01 estrutura de concreto aparente 02 fechamento de policarbonato alveolar 03 arquibancada retrátil 04 guarda corpo metálico 05 forro acústico 
de material estofado 06 palco dupla face 07 estrutura metálica tipo pórtico 08 treliça plana para apoio da cobertura 09 mezanino em estrutura 
metálica e painel wall 10 divisória de tijolo cerâmico maciço aparente 11 playground de concreto revestido com piso emborrachado 12 cobertura 
com telhado verde 13 esquadria de vidro fixo 14 treliça plana fixa sobre pilar metálico I 15 piso de concreto armado 16 escada metálica helicoidal 
17 cortina de veludo 18 viga pré fabricada existente 19 esquadria basculante de vidro incolor

01 remoção da esquadria existente e substituição por vidro fixo 02 estrutura existente com nova pintura 03 novo acesso ao 
pavilhão 04 painel de policarbonato alveolar 05 esquadria existente com nova pintura 06 porta dupla de acesso de alumínio com 
vidro incolor 07 esquadria de vidro fixo incolor 08 escada metálica para adequação ao ppci

legenda cortes legenda fachadas 
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CORTE FF
escala 1/200

02 sala advogada01 sanitários

01 zoneamento pavimento térreo

03 pavimento de cobertura

02 zoneamento pavimento superior

04 estratégias climáticas 05 estratégias à cheias (instalação de grelha metália para vazão de água)

modelagem: autora | ilustração: do.studio

edificação nova

 A nova edificação tem por objetivo ser o apoio de desenvolvimento cultural, 
suporte médico e jurídico legal para as mulheres da região. Sua posição no limite 
do lote faz com que as pessoas precisem transitar pelo complexo, fazendo com 
que descubram ao longo do trajeto as atividades que acontecem nele, mas ainda 
assim, são caminhos livres e diretos. 
 Como solução para as cheias se utilizou do térreo livre, apenas com acesso 
e recepção para as outras atividades do edifício, se utilizou  da vegetação para 
criar um ambiente receptivo e acolhedor para as mulheres, que muitas vezes 
estão em situação de vulnerabilidade. As vegetações internas seguem para o 
contorno do térreo livre, com uso de vegetações baixas e densas, para criar um 
espaço com menos permeabilidade fisica, porém ainda visual, criando um acesso 
íntimo, acolhedor e seguro. 

 O programa se distribui no segundo pavimento, com salas dinâmicas que 
funcionam por meio de rotatividade e escala de profissionais que atendem todas 
as demandas para proporcionar o suporte necessário para as diversas situações.
 Para proporcionar a privacidade necessária, para que as mulheres sintam-
se seguras e confortáveis, se utilizou de aberturas zenitais que garantem a 
ventilação e iluminação natural para os ambientes. E para as salas que possuem 
aberturas para a praça o uso da fachada ventilada com policarbonato fornece a 
privacidade necessária. O vão da escada de acesso e corredores de circulação 
também são iluminados por meio de abertura zenital, porém por este não ser um 
espaço de permanência esta iluminação é maior e abrange todo o espaço.
 

FACHADA NORDESTE
escala 1/200

+3.40

+3.40

01 02 04 05 06 07 08 09 1003

01 esquadria venezianada de 
alumínio 02 cobertura de vidro 

serigrafado branco 03 laje com 
cobertura verde 04 fachada ventilada 
com painel de policarbonato alveolar 

05 esquadria de madeira de abrir 
tipo basculante de vidro incolor 06 

estrutura existente com nova pintura 
07 escada metálica para adequação 

ao ppci 08 painel de policarbonato 
alveolar 09 esquadria de madeira 

de giro com vidro duplo incolor 
(fechamento do palco dupla face) 10 
porta de madeira de giro para acesso 

externo ao camarim

01 laje maciça 
protendida 02 
esquadria de alumínio 
venezianada 03 
plataforma elevatória 
para acessibilidade 
04 cobertura de vidro 
serigrafado branco 05 
escada helicoidal de 
concreto armado 06 
guarda corpo metálico 
h:1.00m 07 laje com 
cobertura verde 08 
fachada ventilada 
com policarbonato 
alveolar 09 canteiros de 
vegetação

0201 03 04 05 06 07 08 09
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FACHADA SUDESTE
escala 1/200

FACHADA NOROESTE (Perfil Rua Silva Jardim)
escala 1/200

CORTE EE
escala 1/200

01 sala psicóloga 02 teatro e dança

01 sala médicaCORTE GG
escala 1/200

02 sala música

+3.40

+3.40

01 02 03 04 05 06 07 08

0902 03 0110 11

01 laje maciça protendida 
02 esquadria de alumínio 
venezianada 03 cobertura 
de vidro serigrafado 
branco 04 guarda corpo 
metálico h:1.00m 05 
escada helicoidal de 
concreto armado com 
guarda corpo de chapa 
metálica 06 vigas 
metálicas I para suporte 
da cobertura de vidro 
07 piso de concreto 
armado polido 08 laje 
com cobertura verde 09 
esquadria de madeira 
com porta de giro e 
bandeira superior 10 
plataforma elevatória 
para acessibilidade 11 
canteiros internos com 
vegetação 

01 playground 
de concreto 

revestido com piso 
emborrachado 02 

fachada ventilada com 
policarbonato alveolar 

03 porta de aluminio 
dupla de giro de vidro 
incolor 04 esquadria 

de alumínio de 
vidro fixo incolor 05 

cobertura de vidro 
serigrafado branco 

sobre vigas metálicas 
I 06 cobertura de 
telhado verde 07 

esquadria de alumínio 
basculante 08 paine de  
policarbonato alveolar 
09 estrutura existente 

com nova pintura 10 
esquadria existente 

com nova pintura   

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 09 08 01 06

modelagem: autora | ilustração: do.studio modelagem: autora | ilustração: do.studio
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01 zoneamento

materialidade

03 vegetaçãoconcreto
pigmentado azul

concreto
pigmentado terroso

concreto
pigmentado laranja

piso
emborrachado

02 ocupação

04 pavimentação

modelagem: autora | ilustração: do.studio modelagem: autora | ilustração: do.studio

espaço aberto

 O projeto da praça do complexo segue a premissa de ter o indivíduo como 
protagonista do espaço. Os caminhos são orientativos e direcionáveis, além de 
proporcionarem liberdade para explorar os diferentes usos do lugar. Os eixos internos 
criam uma conexão entre as duas ruas que formam o quarteirão permitindo uma 
permeabilidade por todo o complexo. 
 A praça relaciona-se diretamente com complexo que possui seu programa 
voltado para o centro da quadra, os diferentes usos ocupam o espaço de forma orgânica 
e itinerante, fazendo com que esta ocupação sejá variável e dinâmica. 
 Como resultado da diretriz projetual para prevenção de prejuízo das cheias, 
se utilizou de mobiliários fixos e resitentes às interpéries, como o playground fixo 
e pórtico metálico da feira, além do uso do concreto pigmentado para caminhos. As 
cores contrastantes dos pisos se complementam com espaços de grama que são parte 
integrante do programa, proporcionando respiro ao todo. As vegetações seguem a lógica 
de orientar o indivíduo no espaço, sendo utilizadas para criar sombra nos espaços de 
estar e como marcação de eixos para orientar em direções. 
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detalhe palco

detalhe pavilhão

detalhe feira

detalhe auditório
01 porta de giro de madeira natural tratada freijó de acesso ao 
auditório, 1.00x2.10
02 porta de correr de madeira natural tratada freijó de acesso aos 
sanitários, 1.00x2.10
03 treliça plana h:1.20, com pintura eletrostática na cor branca
04 perfil metálico horizontal com pintura eletrostática branca fixo na 
treliça plana para apoio da cobertura de policarbonato alveolar
05 esquadria fixa com vidro duplo laminado incolor, 7.85x0.90/2x.60
06 perfil metálico de sustentação da arquibancada praticável

01 laje existente com novo contrapiso armado com aplicação de hidrofugante 
02 escada metálica helicoidal com guarda corpo, h:1.00m, de chapa metálica 1cm de espessura 
03 nova calçada com 3m de largura em basalto serrado 0.10x0.20m cinza com inclinação 2%
04 alvenaria existente com nova pintura interna na cor branca 
05 painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40 na cor cristal com encaixe tipo macho-
fêmea para facilitar manutenção
06 treliça metálica plana h:1.20m com pintura eletrostática na cor branca para apoio da 
cobertura de policarbonato 
07 perfil horizontal metálico 8x3340cm com pintura eletrostática branca  fixo nas treliças 
planas para apoio da cobertura de policarbonato
08 plataforma elevatória para acessibilidade 
09 laje do mezanino com painel Wall Eternit 40mm com piso tipo Lamparquet Carvalho fixo 
com cola de assentamento

10 divisórias de tijolo cerâmico maciço aparente assentado com argamassa, 
h:2,30m
11 viga metálica I h:24cm com pintura eletrostática na cor Sempre Viva Suvinil 
12 guarda corpo metálico h:1.10. com pintura eletrostática branca, fixo na lateral 
da viga I 
13 painel ripado de correr, 1.05x2.70, em madeira natural tratada freijó
14 divisória de drywall com tratamento acústico com lã de rocha 
15 esquadria de alumínio branco, 3.25x.2.70, com vidro duplo incolor 8mm 
16 esquadria fixa de madeira natural tratada freijó, 6.70x0.70/1.00, com vidro 
incolor 8mm, para conexão visual entre os dois pavilhões existentes 
17 pilar metálico I 30x758cm com pintura eletrostática branca. 
18 cobertura do mezanino com perfis de drywall, forro interno de gesso acartonado, 
e fechamento superior com placas cimentícias para facilitar a limpeza

01 piso de concreto pigmentado na cor azul
02 esquadria de madeira natural tratada freijó, 6.70x2.75/1.00, 
com ângulo de abertura de 160º, e vidro laminado duplo 
incolor 8mm
03 cortina de veludo na cor branca 
04 volume do palco em concreto armado rebocado e pintado 
na cor Veludo Azul Suvinil

05 estrutura existente com nova pintura na cor Veludo Azul 
Suvinil
06 porta de giro de madeira natural tratada freijó 0.90x2.10 para 
acesso direto ao camarim
07 escada de concreto armado rebocado e pintado na cor Veludo 
Azul Suvinil 
08 horta comunitária com chás e temperos

01 piso de concreto pigmentado na cor laranja
02 caixas de concreto rebocada e pintada na cor branca

03 estrutura metálica tipo pórtico com pintura eletrostática na cor 
Chá de Menta Suvinil fixo sobre chapa de concreto 0.40x0.40m

07 guarda corpo metálico modular para recolhimento da 
arquibancada, h:1.00, com pintura na cor branca
08 arquibancada praticável com acabamento de tábuas de 
madeira natural tratada carvalho
09 cadeiras para auditório com acabamento estofado 
branco
10 palco com piso de madeira natural tratada carvalho 
11 policarbonato alveolar incolor encaixe tipo macho fêmea
12 placas acústicas estofadas

02

01

04

03

10

08

12

11

05

16

17

14

13

1506 07

09

18

02

03

05

06

07
08
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01
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01
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trecho planta baixa térreo
escala 1/50

corte setorial 01
escala 1/50

trecho de fachada
escala 1/50

detalhe 01
escala 1/15

detalhe 02
escala 1/15

detalhe 03
escala 1/15

trecho planta baixa superior
escala 1/50

Perfil união base T com gaxeta EPDM PC5550. Perfil com base 
de 50mm e altura de 17.5mm. Base de fixação com gaxeta de 
borracha SD274.
Cobertura de vidro serigrafado branco 6mm, inclinação 2%, 4 
módulos de 305x1245cm.

Veneziana de alumínio, 63x1205cm, com acabamento de pintura 
anodizada branca, e tela protetora contra insetos
Camada de substrato 10cm
Tubo de dreno para escoamento de águas pluviais Ø100mm; Vai 
para TQ embutido na parede da divisa espessura 20cm

Tubo de dreno para escoamento de águas pluviais Ø100mm; Vai para 
TQ embutido na parede da divisa espessura 20cm

Tubo de dreno para escoamento de águas pluviais Ø100mm; Vai para 
TQ embutido na parede da divisa espessura 20cm

Colmeia de suporte para substrato

Colmeia de suporte para substrato
Barreira anti raízes
Manta geotêxtil
Manta impermeabilização

Barreira anti raízes

Laje maciça protendida moldado in loco 20cm com camada de 
regularização.
Canaleta “C” de alumínio com suporte nivelador e tirante para 
fixação das placas de gesso acartonado
Placa de gesso acartonado Standart 60x120cm
Eletrocalha para passagem de fiação 
Luminária pendente com iluminação led neutra 4000k, com 
reforço no forro para fixação 
Esquadria guilhotina 60x250cm em madeira natural tratada freijó 
e vidro laminado incolor 8mm 

Esquadria 3 
folhas de correr, 
3.50x1.50/1.20m, 
em madeira 
natural tratada 
freijó e vidro 
laminado incolor 
8mm 

Porta de abrir 90x210 com bandeira superior maxi-ar 100x80 em 
madeira natural tratada freijó e vidro laminado incolor 8mm 
Alvenaria de vedação convencional 19x14cm com acabamento 
de reboco, com pintura acetinada na cor Nuvem de Papel Suvinil.

Alvenaria de vedação convencional 19x14cm com acabamento de 
reboco, com pintura acetinada na cor Nuvem de Papel Suvinil.

Alvenaria de vedação convencional 19x14cm com acabamento de 
reboco, com pintura acetinada na cor Nuvem de Papel Suvinil.

Alvenaria de vedação convencional 19x14cm com acabamento de 
reboco, com pintura acetinada na cor Nuvem de Papel Suvinil.

Alvenaria 
de vedação 
convencional 
19x14cm com 
acabamento 
de reboco, com 
pintura acetinada 
na cor Nuvem de 
Papel Suvinil.

Vegetação rasteira

Pingadeira de alumínio com acabamento em pintura anodizada 
branca
Piso elevado Hunter Douglas HD100 60x60cm com revestimento 
de Piso Laminado Eucafloor Prime Carvalho

Cobertura de vidro serigrafado branco 6mm, 
inclinação 2%, 4 módulos de 305x1245cm.
Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 
40, 170x585cm, na cor cristal com encaixe tipo 
macho-fêmea para facilitar a manutenção
Montante vertical da fachada ventilada tipo perfil 
quadrangular metálico com pintura eletrostática 
branca

Montante para fixação da fachada ventilada 
em perfil metálico U Enrijecido Gerdau 4” com 
acabamento em pintura eletrostática branca

Esquadria de madeira natural tratada freijó, 
1.95x4.20/0, e vidro laminado incolor 8mm com 
peitoril fixo, 2 folhas de correr, e bandeira superior 
fixa

Rodapé embutido h: 17cm em madeira natural tratada Carvalho
Montante para fixação da fachada ventilada em perfil metálico U 
Enrijecido Gerdau 4” com acabamento em pintura eletrostática 
branca
Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, 170x585cm, 
na cor cristal com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar a 
manutenção
Laje maciça protendida moldado in loco 20cm com camada de 
regularização e forro rebocado
Viga invertida de concreto armado h:45cm
Pilotis de concreto armado aparente Ø60cm 

Pilotis de concreto 
armado aparente Ø60cm 

Pilotis de concreto armado aparente Ø60cm 

Guarda corpo, h:1.00, de chapa metálica 
espessura 2cm com pintura eletrostática 
branca

Esquadria de alumínio, 390x297cm, com 
acabamento de pintura anodizada branca 
e vidro laminado incolor de 8mm, com 
fixação concreta (marco chumbado na laje)

Escada helicoidal de concreto armado 
aparente

Grelha de alumínio para vazão de água das 
cheias

Esquadria de alumínio, 390x297cm, com acabamento de pintura 
anodizada branca e vidro laminado incolor de 8mm, com fixação 
concreta (marco chumbado na laje)

Esquadria de 
alumínio, com 
acabamento de 
pintura anodizada 
branca e vidro 
laminado incolor de 
8mm, com fixação 
concreta (marco 
chumbado na laje)

Porta de giro dupla 
de alumínio com 
vidro laminado 
incolor de 8mm com 
fixação concreta 
(marco chumabdo 
na laje)

Pingadeira de basalto polido i:1%

Laje maciça protendida moldado in loco 20cm com contrapiso 
armado com aplicação de hidrofugante

Laje maciça protendida 
moldado in loco 20cm 
com contrapiso armado 
com aplicação de 
hidrofugante

Guarda corpo metálico 
h:1.00, com pintura 
eletrostática na cor 
branca, fixo na lateral da 
laje

Tubo de drenagem Ø200mm

Substrato drenante

Viga de concreto armado h:50cm impermeabilizada
Brita graduada

Solo compactado

Piso de concreto 
pigmentado laranja

Piso de concreto 
pigmentado azul

junta de dilatação

Viga metálica I h:24cm apoiada nas bordas da platibanda
Algeroz de alumínio com pintura anodizada branca

Algeroz de alumínio com pintura anodizada branca

Perfil U de alumínio de acabamento para chapas de policarbonato 
alveolar com acabamento em pintura anodizada branca

Manta geotêxtil 
Manta de impermeabilização

Montante para fixação da fachada ventilada em perfil metálico U 
Enrijecido Gerdau 4” com acabamento em pintura eletrostática 
branca

Perfil U de alumínio de acabamento para chapas de 
policarbonato alveolar com acabamento em pintura anodizada 
branca

detalhe 02detalhe 01

detalhe 03

Camada de substrato 10cm

Camada de substrato 10cm

Pingadeira de alumínio com acabamento em pintura anodizada 
branca

Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, 170x585cm, na cor 
cristal com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar a manutenção

Suporte nivelador com tirante fixo na laje a cada 60cm

Suporte nivelador com tirante fixo na laje a cada 60cm

Canaleta “C” de alumínio
Perfil de alumínio para tabica do gesso acartonado

Cobertura de vidro serigrafado branco 6mm, inclinação 2%, 4 
módulos de 305x1245cm.
Viga metálica I h:24cm apoiada nas bordas da platibanda

Veneziana de alumínio, 63x1205cm, com acabamento de pintura 
anodizada branca, e tela protetora contra insetos

Vegetação rasteira

Laje maciça protendida moldado in loco 20cm com camada de 
regularização.

Placa de gesso acartonado Standart 60x120cm

Perfil de alumínio para tabica do gesso acartonado

Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, 170x585cm, 
na cor cristal com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar a 
manutenção

Painel de policarbonato 
alveolar Multilux Wall 
40, 170x585cm, na cor 
cristal com encaixe 
tipo macho-fêmea para 
facilitar a manutenção

Pingadeira de alumínio com acabamento em pintura anodizada 
branca

Montante para fixação da fachada ventilada em perfil metálico U 
Enrijecido Gerdau 4” com acabamento em pintura eletrostática 
branca

Rodapé embutido h: 17cm em madeira natural tratada Carvalho

Longarina para piso elevado h:23cm

Piso elevado Hunter Douglas HD100 60x60cm com revestimento de 
Piso Laminado Eucafloor Prime Carvalho

Piso elevado 
Hunter Douglas 
HD100 
60x60cm com 
revestimento 
de Piso 
Laminado 
Eucafloor Prime 
Carvalho

Viga invertida de concreto armado h:45cm

Laje maciça protendida moldado in loco 20cm com camada de 
regularização e forro rebocado

Perfil U de alumínio de acabamento para chapas de policarbonato 
alveolar com acabamento em pintura anodizada branca

Pilotis de concreto armado aparente Ø60cm 

Pilotis de concreto 
armado aparente 
Ø60cm 
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Cobertura de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, na cor 
cristal com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar manutenção 
apoiada sobre estrutura metálica

Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, 130x195cm, 
na cor cristal com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar 
manutenção

Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, na cor cristal 
com encaixe tipo macho-fêmea para facilitar manutenção com 
abertura venezianada para circulação de ar interna do ambiente

Painel de policarbonato alveolar Multilux Wall 40, na cor cristal com 
encaixe tipo macho-fêmea para facilitar manutenção com abertura 
venezianada para circulação de ar interna do ambiente

Estrutura existente com nova pintura na cor branca com 
preservação de seus elementos decorativos originais

Esquadrias de alumínio existentes com nova pintura anodizada 
branca e troca de vidros danificados

Remoção da pintura existente e nova pintura dos pilares de 
fachada na cor branca

Esquadria de alumínio existente com nova pintura anodizada 
branca

Reparo na cor existente dos elementos de tijolos com 
tratamento de verniz acrílico

Chapa de alumínio dobrada para fechamento superior da 
conexão da cobertura de policarbonato alveolar

Chapa de alumínio dobrada para fechamento superior da 
conexão da cobertura de policarbonato alveolar

Perfil horizontal metálico 5x12cm para fechamento lateral do 
encontro entre a cobertura e o fechamento vertical de fachada 
do policarbonato alveolar

Perfil horizontal metálico 5x12cm para fechamento lateral do 
encontro entre a cobertura e o fechamento vertical de fachada 
do policarbonato alveolar

Perfil U de alumínio de acabamento para chapas de 
policarbonato alveolar com acabamento em pintura anodizada 
branca

Perfil U de alumínio de acabamento para chapas de policarbonato 
alveolar com acabamento em pintura anodizada branca

Perfil horizontal metálico 8x3340cm com pintura eletrostática 
branca  fixo nas treliças planas para apoio da cobertura de 
policarbonato

Perfil horizontal metálico 8x3340cm com pintura eletrostática 
branca  fixo nas treliças planas para apoio da cobertura de 
policarbonato

Treliça metálica plana h:120cm com pintura eletrostática na cor 
branca para apoio da cobertura de policarbonato apoiada sobre 
pilar metálico I 30x758cm

Treliça metálica plana h:120cm com pintura eletrostática na cor 
branca para apoio da cobertura de policarbonato apoiada sobre 
pilar metálico I 30x758cm

Cantoneira metálica para fixação do fechamento de policarbonato 
alveolar na estrutura existente

Placa cimentícia impermeabilizada 2400x1200x12mm
Perfil montante para drywall 70x30x3000mm posicionado a 
cada 60cm
Placa de gesso acartonado Standart 60x120cm
Luminária pendente com iluminação led neutra 4000k, com 
reforço no forro para fixação 
Esquadria de alumínio existente, 250x150/50cm com nova 
pintura anodizada branca

Esquadria de alumínio existente, 250x150/50cm com nova pintura 
anodizada branca

Pilar metálico I 30x758cm com pintura eletrostática branca
Painel Wall Eternit 40mm com piso tipo Lamparquet Carvalho  
fixo com cola de assentamento. 
Rodapé embutido de madeira natural Carvalho tratada 15cm
Apoio metálico 2x2cm a cada 60cm para suporte do painel wall 
com pintura na cor Sempre Viva Suvinil
Viga metálica I h:24cm com pintura eletrostática na cor Sempre 
Viva Suvinil
Eletrocalha perfurada 1” com pintura na cor Flocos de Milho 
Suvinil para passagem de  ação de instalação elétrica  fixo com 
suporte de suspensão duplo
Eletrocalha perfurada 1” com pintura na cor Alaranjado Vintage
Suvinil para passagem de  ação de instalação da rede lógica
Esquadria de alumínio existente, 230x280cm, com nova pintura 
anodizada branca
Divisória de tijolo cerâmico maciço aparente assentado com
argamassa, h:2,30m

Divisória de 
tijolo cerâmico 
maciço aparente 
assentado com
argamassa, 
h:2,30m

Laje existente como novo contrapiso armado com aplicação
de hifrofugante

Laje existente 
como novo 
contrapiso 
armado com 
aplicação
de hifrofugante

Nova calçada, com largura 3m, de basalto serrado 10x20 cinza, 
com inclinação 2% e caimento em sentido à via

Nova calçada, 
com largura 3m, 
de basalto serrado 
10x20 cinza, com 
inclinação 2% e 
caimento em sentido 
à via

Canteiro de concreto 70x70x15 com vegetação de médio porte

Canteiro de 
concreto 
70x70x15 com 
vegetação de 
médio porte

Tubo de dreno Ø200mm com caimento em sentido à caixa de 
coleta pluvial pública 
Brita graduada 
Solo compactado 

Placa cimentícia impermeabilizada 2400x1200x12mm

Perfil montante para drywall 70x30x3000mm posicionado a cada 
60cm
Placa de gesso acartonado Standart 60x120cm

Pilar metálico I 30x758cm com pintura eletrostática branca

Pilar metálico 
I 30x758cm 
com pintura 
eletrostática 
branca

Pilar metálico I 30x758cm com pintura eletrostática branca

Rodapé embutido de madeira natural Carvalho tratada 15cm

Painel Wall Eternit 40mm com piso tipo Lamparquet Carvalho  fixo 
com cola de assentamento. 

Painel Wall 
Eternit 40mm 
com piso tipo 
Lamparquet 
Carvalho  fixo 
com cola de 
assentamento. 

Apoio metálico 2x2cm a cada 60cm para suporte do painel wall 
com pintura na cor Sempre Viva Suvinil

Viga metálica I h:24cm com pintura eletrostática na cor Sempre 
Viva Suvinil

Grelha para recolhimento das águas pluviais; vai para tubo de dreno 
com caimento em sentido à via

Brita graduada

Solo compactado

Tubo de dreno Ø200mm com caimento em sentido à caixa de 
coleta pluvial pública 

Nova calçada, com largura 3m, de basalto serrado 10x20 cinza, 
com inclinação 2% e caimento em sentido à via

Laje existente como novo contrapiso armado com aplicação
de hifrofugante

Divisória de tijolo cerâmico maciço aparente assentado com
argamassa, h:2,30m

Esquadria de alumínio existente, 230x280cm, com nova pintura 
anodizada branca

Esquadria de alumínio existente, 230x280cm, com nova pintura 
anodizada branca

Esquadria 
de alumínio 
existente, 
230x280cm, 
com nova 
pintura 
anodizada 
branca

Painel ripado 
de correr, 
1.05x2.70, 
em madeira 
natural tratada 
freijó

Esquadria fixa de 
alumínio branco, 
3.25x.2.70, com 
vidro duplo incolor 
8mm 

Porta de 
giro dupla 
de alumínio 
branco com 
vidro duplo 
incolor 8mm

Pilar metálico 
I 30x758cm 
com pintura 
eletrostática 
branca

Esquadria fixa de madeira 
natural tratada freijó, 
6.70x0.70/1.00, com 
vidro incolor 8mm, para 
conexão visual entre os 
dois pavilhões existentes 
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detalhe 02

detalhe 03


