ESTUDO DE ANTEPROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS NO
MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC

Pesquisador(es): SILVA, Mariana Lazarotto. PARISOTTO, Tulainy
Instituição de Ensino Superior/Curso: Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc),
Curso de Arquitetura e Urbanismo
Área: Área das Ciências Exatas e Tecnológicas.

Introdução: O presente trabalho visa a apresentar o estudo teórico desenvolvido
para auxiliar na posterior elaboração da proposta de anteprojeto arquitetônico de
um centro de eventos, para o município de Joaçaba/SC. Objetivo: Nesse sentido,
tem como objetivo a inserção de uma edificação com capacidade para atender a
demanda de eventos de médio e grande porte realizados no município,
disponibilizando espaço e infraestrutura compatível, para estimular o crescimento e
a incidência na produção dos mesmos. Método: Para isso, o desenvolvimento do
trabalho utilizou a metodologia quali-quantitativa, recorrendo a referenciais teóricos,
estudos de casos, sendo eles internacionais, nacionais e regionais, cujos projetos
apresentam soluções e concordância com as características desejadas para a
proposta futura. Também, foram realizados levantamentos de dados, a fim de
analisar as informações regionais e locais necessárias para atender a demanda do
proposto.

Resultados:

De

posse

das

informações

primordiais,

durante

o

desenvolvimento da pesquisa, ficou evidente que o município comporta o
investimento de infraestrutura para o recebimento de uma edificação com a
configuração para a realização de eventos de médio e grande porte, bem como, a
possibilidade de relocação dos acontecimentos já existentes para o novo
empreendimento. O projeto se completa pela escolha da área de intervenção
através da análise das condicionantes dos terrenos estudados, a qual compreendeu
o diagnóstico do zoneamento, a infraestrutura urbana, o sistema viário e o
levantamento fotográfico. Além disso, a partir da interpretação das informações
obtidas, foi desenvolvido o programa de necessidades, o organograma e o
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fluxograma. Conclusão: Através dos estudos apresentados, conclui-se que a inserção
de uma edificação com a finalidade da realização de eventos será benéfica para
atender a demanda presente no municípo, incentivando o lazer e também a
movimentação economica da cidade. Portanto, a partir da escolha do terreno, que
mais se adequa a demanda do novo empreendimento, e a junção de todas as
informações elencadas no decorrer do estudo, concluísse que ambas servem como
pilares para o desenvolvimento posterior do Trabalho de Conclusão de Curso II.
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