
Cortina 02 - Corda natural, fixada
em barrote de madeira cor
SW 6921 Eletric Lime, com
bonequinhas da Mestra Maria das
Graças amarradas em cordas

Cortina 01 - Corda natural, fixada
em barrote de madeira cor
SW 6921 Eletric Lime, com

bonequinhas da Mestra Maria das
Graças amarradas em cordas

Paredes existentes de madeira com pintura
acrílica fosca cor SW 6958 Dinamic Blue,

com programação visual em signfix branco,
descrevendo cada  região produtiva

(06 regiões em cada lado do corredor)

Paredes existentes
de madeira com

pintura acrilica fosca
cor SW 6921 Eletric Lime

Carpete tipo forração para
eventos na cor verde-limão

Carpete tipo forração para
eventos na cor turquesa
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Carpete tipo forração para
eventos na cor verde-limão
Área aproximada: 15,00m²
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Teto em quadrícula de MDF, tipo pergolado,
20mm com pintura acrilica fosca

cor SW 6921 Eletric Lime, e
cabos de aço finos fixados com
gancho, fazendo zigzag dentro

de cada módulo, para pendurar as
peças - Pé direito = Vão da porta

Projeção de grid superior
 existente em estrutura metálica
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Projeção de grid superior
 existente em estrutura metálica
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DISTRIBUIÇÃO DOS ARTESÃOS PRÉ-SELECIONADOS:

01 - Mestre Abias
02 - Mestra Maria das Graças
03 - Mestre Miro
04 - Cin Viana
05 - Mestre Saúba
06 - Mestre Lourenço
07 - Mestre Zé Alves
08 - Mestre Bolinha
09 - Mestre Serginho
10 - Mestre Fida
11 - Mestra Odete
12 - Mestre Nuca
13 - Baby Sills
14 - Rivaldo
15 - Mestre Irineu
16 - Lindomar
17 - Mestre Paulo do Bode
18 - Mestre Luis Benício

OBS. 1: As peças de parede e de prateleiras serão determinadas (quantidade e tipologia) posteriormente pela
curadoria da exposição.

OBS. 2: Todas a imagens e programação visual aqui apresentadas são apenas ilustrações. As imagens (fotos
e vídeos) a serem reproduzidas na exposição serão selecionadas e providas pela curadoria / SEBRAE.

OBS. 3:  Todo o projeto foi elaborado pelas medidas existentes no projeto da exposição Festa Brasileira,
Restauração do edificio e medidas básicas aferidas durante reunião com equipe do CRAB em 18/04/22.
Portanto, todas as dimensões aqui apresentadas deverão ser conferidas no local antes da execução da obra.

OBS. 4: As legendas para  peças em exibição serão definidas pela programação visual a ser elaborada

Parede existente de madeira
com pintura acrilica fosca

cor SW 6958 Dinamic Blue

Parede existente de madeira
com pintura acrilica fosca
cor SW 6921 Eletric Lime

Programação visual em signfix
branco, descrevendo cada

 região produtiva (06 regiões
em cada lado do corredor)

Cortinas 01 e 02 - Corda natural,
fixada em barrote de madeira cor

SW 6921 Eletric Lime, com
bonequinhas da Mestra Maria das

Graças amarradas em cordas

Peças dos Mestres Miro e
Saúba, penduradas no teto

Região X -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.
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Teto em quadrícula de MDF
20mm com pintura acrilica fosca

cor SW 6921 Eletric Lime, e
cabos de aço finos fixados com
gancho, fazendo zigzag dentro

de cada módulo, para
pendurar as peças
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Área para signfix: 9.00m²
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Região X -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Região X  -

Corda natural, na nannana nanna nanan na
nanna anna. Na na anana na nananannnann
nana nanan nanan. Na nana anana anna nana
ana annna annana anna.
Na nanan nananna na  anna annanana
nanan anana ana. Nanan anna nanan anan
nanana na nanan annana nannan anana.
Na anan anana nana na nanananana.

Parede existente de madeira
com pintura acrilica fosca

cor SW 6958 Dinamic Blue

Parede existente de madeira
com pintura acrilica fosca
cor SW 6921 Eletric Lime

Programação visual em signfix
branco, descrevendo cada

 região produtiva (06 regiões
em cada lado do corredor)

Cortinas 01 e 02 - Corda natural,
fixada em barrote de madeira cor

SW 6921 Eletric Lime, com
bonequinhas da Mestra Maria das

Graças amarradas em cordas

Peças dos Mestres Miro e
Saúba, penduradas no teto

Teto em quadrícula de MDF
20mm com pintura acrilica fosca

cor SW 6921 Eletric Lime, e
cabos de aço finos fixados com
gancho, fazendo zigzag dentro

de cada módulo, para
pendurar as peças
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Barrote de madeira cor
SW 6921 Eletric Lime, fixado
na estrutura metálica do teto

Barrote de madeira cor
SW 6921 Eletric Lime, fixado
na estrutura metálica do teto

Cortina em corda natural, com
bonequinhas da Mestra Maria das
Graças amarradas em cordas

Cortina em corda natural, com
bonequinhas da Mestra Maria das
Graças amarradas em cordas

02-AS COTAS do LOCAL PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

01-CONFERIR COTAS NA OBRA.

03-TODAS AS COTAS ESTÃO EM METRO.

OBS:

DENOMINAÇÃO

ARQUITETO COLABORADOR

CLIENTE

DESENHO

ENDEREÇO

N°

ESCALA

DATA VISTO

SEBRAE PE

PROJETO EXECUTIVO - Circulação

SÉPHORA SILVA

ARQUITETA

CAU A 19787-4

01

PLANTA BAIXA - Circulação

ESCALA 1/50

REVISÃO 01

ABR/22

CRAB-RJ

03/06

INDICADA

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

RENATA SANTOS

08

ELEVAÇÃO A - PA1

ESCALA 1/50

02

PLANTA DE FORRO - Circulação

ESCALA 1/50

03

PLANTA DE PISO - Circulação

ESCALA 1/50

09

ELEVAÇÃO B - PA2

ESCALA 1/50

04

VISTA SUPERIOR - Cortina 1

ESCALA 1/50

05

ELEVAÇÃO - Cortina 1

ESCALA 1/50

06

VISTA SUPERIOR - Cortina 2

ESCALA 1/50

07

ELEVAÇÃO - Cortina 2

ESCALA 1/50


