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Quadra Poliesportiva

A Quadra Poliesportiva é um espaço projetado
para ser um local de lazer dos moradores,
principalmente dos jovens e crianças do Povoado. É
um local que além de promover campeonatos de
jogos, poderá servir também de Centro de
Convenções da Comunidade, onde acontecerão
manifestações culturais dos moradores, como as
festas de Congado e Terços de São Gonçalo.

Toda a sua estrutura é metálica, possuindo
cobertura com telhas de aço galvanizado e telhas
translúcidas, para entrada de iluminação.

Para melhor acesso à arquibancada, houve a
intercalação de degraus de altura de 22,5 cm entre
os degraus convencionais de 45 cm.

Houve a preocupação com cadeirantes, tendo
um espaço de dois lugares reservados para estes.

A estrutura metálica utilizada, especialmente
em sua cobertura é o diferencial do espaço, sendo
em curva e apoiando-se no solo, ela se destaca
entre os demais blocos do Centro Comunitário.

Para o apoio da Quadra, esta conta com dois
vestiários iguais, não havendo diferenciação das
peças sanitárias para homens e mulheres, já que
quando houver campeonatos, estes acontecerão
entre times do mesmo sexo.

Agroindústria e Depósito de Grãos
                                                                   (Prancha 06)

A Agroindústria é um espaço projetado para
ser um local de trabalho e geração de renda para a
comunidade.

Seu funcionamento acontece em torno da
produção ofertada pela horta comunitária
localizada atrás do bloco. Esta produzirá verduras,
frutas, legumes, temperos e ervas. Estes serão
plantados, cuidados e colhidos pelos próprios
moradores. Tais produtos ao serem levados para
agroindústria passarão pelo processo de lavagem,
preparo e embalagem, sendo armazenados em
câmaras frias em estoque. Estes serão recolhidos
por caminhões e levados para serem vendidos nas
feiras e em sacolões nas cidades. Além destes,
também haverá a fabricação de queijos e doces,
que além de irem para as cidades para serem
consumidos, poderão ser vendidos no bazar e
restaurante do Centro.

O Galpão de armazenamento de grãos, foi
projetado para guardar grãos de café, feijão e
milho. Representando a colheita dos agricultores
do povoado, são armazenados em conjunto para
que possam ser vendidos pela associação em
quantidade maior, obtendo assim maior lucro, e
com isso tais produtores, ganham benefícios na
compra de insumos, sementes , fertilizantes e
adubos.

Os materiais empregados  no projeto de
ambos os blocos foram os blocos de concreto nas
paredes, tendo como piso o porcelanato acetinado
branco e revestimento branco nas paredes internas
das áreas molhadas.

O nível dos blocos foi elevado 136cm para que
houvesse maior facilidade na carga e descarga dos
produtos e mercadorias feita pelas carrocerias dos
caminhões.
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