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Restaurante

O Restaurante é um espaço para encontro dos
frequentadores do Centro Comunitário, visitantes,
turistas, bem como os trabalhadores da
agroindústria.

Nele serão oferecidas refeições como almoços
e lanches rápidos.

Foi projetado sob o conceito de uma
arquitetura rústica, utilizando predominantemente
o madeiramento em eucalipto, nos pilares,
estrutura da cobertura e pergolado, bem como nos
balcões de atendimento.

Na cobertura foi utilizado o telhado colonial,
exceto no bloco dos sanitários, que é o telhado de
fibrocimento embutido em platibanda.

No piso do Restaurante, no local das mesas,
foi utilizado o cimento queimado (vermelhão), e
detalhes em ladrilho, este revestindo como detalhe
partes do fogão a lenha e paredes do balcão.

O piso da cozinha é em porcelanato branco e
suas paredes internas recebem revestimento até o
teto em cerâmica branca, bem como as dos
sanitários.

As paredes foram executadas em alvenaria
convencional de tijolo de cerâmico, com exceção
de algumas que foram em tijolinho de barro
aparente . (Na planta estas diferenciações de
alvenaria estão evidenciadas através de hachuras  e
suas legendas correspondentes)

Bloco de Cursos / Biblioteca / Atividades /
Sanitários - (Prancha 04)

No Bloco de cursos serão ministradas aulas
acerca de temas relevantes ao rural como agricultura e
pecuária, e também curso de informática para as
crianças e jovens, bem como adultos da comunidade.

A Biblioteca localizada no segundo pavimento,
acima do Bloco de Cursos, foi pensada para a
utilização de todos os moradores, que queiram ter
contato maior com o aprendizado, leitura, estudo e
educação.

Quanto ao emprego dos materiais, utilizou-se
nas paredes o tijolinho de barro aparente e concreto
armado, tem o piso como porcelanato acetinado cinza.
As salas de cursos são unidas através de portas
camarão em bambu, material este que é empregado
nas fachadas de ambos os blocos como brises.

A Cobertura se deu através de telhado em
fibrocimento embutido em platibandas.

Pensando-se na acessibilidade, usou-se como
deslocamento vertical o elevador panorâmico para
acesso à biblioteca.

No Bloco de Atividades, acontecerão trabalhos
com o artesanato e costura, gerando assim emprego e
fonte de renda para as mulheres da comunidade. O
emprego dos materiais neste bloco foram os mesmos
utilizados no bloco de cursos.

Os blocos de Atividades, Cursos e Sanitários são
unidos por meio de um corredor central coberto com
pergolado feito em estrutura metálica e bambu.

NAVEGADOR

Centro Comunitário

Paulo Soares
Um espaço de apoio à Comunidade Rural de Monteiros Fo

rm
at

o 
A0

 (1
18

8m
m

x8
41

m
m

)


