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PLANTA 
CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA
(situação atual)
• Os demais pavimentos não foram detalhados na medida em que cumprirão as mesmas funções a que se prestam atualmente.
Serão objeto de proposições e adequações tecnológicas a serem detalhadas posteriormente.

Setor de Galerias
A disposição dos painéis/ displayers

não estão posicionados de modo
a oferecer “cantos’- o layout

da maneira como se apresenta
dificulta o agenciamento e fluxos

no interior dos ambientes.
Espaços muito escuros que 

prejudicam a leitura do material
exposto.

Setor de Auditório
Constata-se a ausência de um ambiente

destinado aos equipamentos
 de ar condicionado e palco ou plano 

elevado.
Percebe-se também a ausência das

saídas de emergência e rotas de fuga.

Setor de Recepção e Foyer
Espaço extremamente exíguo
embora contenha elementos
históricos que merecem
preservação. Faltam espaços destinados
a atividades multimidia e antecamaras
que minimizem interferências sonoras.

Oficina ocupando espaço
mais adequado à instalações
sanitárias acessíveis. A respectiva
oficina deverá ocupar novo
espaço.

Ações pontuais:
abertura de portas de
emergência com acionamento
interno.

PLANTA 
CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA
(situação proposta)

Biblioteca
O pavimento térreo do anexo à biblioteca,

 da maneira como se encontra, 
obstrui os fluxos naturais e impede 

a visibilidade do conjunto arquitetônico.
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Setor de Galerias
Propõe-se nova disposição dos

painéis expositores para favorecer
o agenciamento e contemplação

 das obras expostas.
Sugere-se para a pintura de tetos

e paredes a cor branco neve
por refletir melhor a cor.

Setor de Auditório
Serão criados alguns ambientes de apoio

tais como: central de ar, plano elevado,
espaço para portadores de necessidades,

saídas de emergência e rotas de fuga.

Setor de Recepção e Foyer
A proposta inside na demolição de paredes 
possibilitando um espaço mais adequado às
atividades no foyer, a criação de uma sala
multimídia com controles de som, luz e
imagem bem como a instalação de antecamaras
acusticamente tratadas.

Propõe-se a criação de instalações
sanitárias compatíveis com o Centro
Cultural com sanitários acessíveis.

Biblioteca
Propõe-se, ainda que, a médio prazo,
as paredes do andar térreo do anexo

sejam removidas dando lugar a um
expressivo “pilotis”que serve de

passagem e abrigo para atividades afins.

Setores e ambientes
objeto de intervenção.
Instalações e acabamentos
poderão ser objeto de projetos
complementares.
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ÁRVORES DIVERSAS A
SEREM PLANTADAS
as existentes serão 
preservadas

PAVER COR VINHO

PAVER COR GRAFITE

PAVER CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO 
CONCRETO LISO 
DESEMPENADO

FLOREIRA NO PISO
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Desobstrução do pavimento térreo
Demolição da parede curva da biblioteca

Desobstrução do pavimento térreo
Demolição da parede curva da biblioteca

Substituição dos brises por painéis
de LED

Desobstrução do pavimento térreo
Espaço de pilotis destinado à circulação
e práticas artisticas em área coberta.

Substituição dos brises por painéis
de LED

Desobstrução do pavimento térreo
Espaço de pilotis destinado à circulação
e práticas artisticas em área coberta.

Inserção de vegetação e mobiliário
urbano
Manutenção das cracterísticas
originais dos edifícios tombados

FACHADA NORDESTE 
CENTRO CULTURAL
(situação atual)

FACHADA NOROESTE 
CENTRO CULTURAL
(situação atual)

FACHADA NORDESTE 
CENTRO CULTURAL
(situação proposta)

FACHADA NOROESTE 
CENTRO CULTURAL
(situação proposta)

AVENIDA GETULIO VARGAS

AVENIDA GETULIO VARGAS

AVENIDA GETULIO VARGAS

PAGINAÇÃO
(situação proposta
entorno imediato ao 
Centro Cultural e
Biblioteca)

0 1            5               10                               20msaídas de emergência
inexistentes

anexo sem valor histórico

Construção de cabine multimídia:
som, luz, tradução e imagem.
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Desobstrução do pavimento térreo
Demolição da parede curva da biblioteca

Substituição dos brises por painéis

Desobstrução do pavimento térreo
Espaço de pilotis destinado à circulação
e práticas artisticas em área coberta.

Substituição dos brises por painéis


