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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como o objetivo, a construção de uma casa de eventos multifuncional na 
cidade pois há uma necessidade de um espaço que comporte inúmeras pessoas, pois em 
Pinda, atende uma população de 157,062 habitantes. Encontra-se por media de sete casas de 
eventos de grande porte, mas com localizações afastadas e centro comunitário são por volta de 
trinta espalhado por toda cidade, mas são pequenos. O projeto do Espaço e Evento Flores, irá 
promover pra cidade uma inovação do moderno, com uma integração do interior para o exterior 
tendo fácil acesso, com uma ótima localização na avenida principal que liga a Dutra sentido 
São Paulo/ Rio de Janeiro, promovendo um fácil acesso para os moradores da cidade quanto 
de outra. No espaço de eventos poderá ser realizados, confraternizações, casamentos, 
aniversários, formaturas, batizados, entre outros que marcam a vida de todos aos que se 
propõem á procurarem um espaço para a realizações de seus sonhos, contando com um 
conforto tando na área interna como na externa.Eventos como estes não podem ter erros, pois 
são os momentos mais sonhados para os nossos clientes. Com isso é uma atividade que 
requer planejamento com os clientes e uma execução com administrador. Para a realização 
desses eventos é preciso rever uma série de itens a serem seguido desde a iluminação do 
ambiente ate a limpeza do espaço, bem como o sistema de segurança e a estética e estrutura 
do lugar. O Espaço e Eventos Flores entra no mercado de eventos para inovar. O projeto tem 
aproximadamente 4200,00 m². Conta com uma estética diferenciada, com o uso de madeiras 
encaixadas, vidros triplos e a estrutura metálica. Conta também com um amplo estacionamento 
comportando mais de 100 carros. O edifício tem o seu pé direito de 8 m², sendo que no 
corredor de distribuição dos banheiros e cozinha, o pé direito é de 4m², com laje, já na área 
externa, ocorre um paisagismo com bancos e brinquedos para crianças que possui uma 
estrutura móvel, com colunas em seu redor para a sustentação da estrutura com o pé direito de 
4m². Hoje em dia o que se encontra na região são casas de eventos adaptados, a proposta 
desse projeto é projetar um espaço amplo e adequado pra realização dos eventos de acordo 
com a legislação municipal e estadual. O projeto conta com acomodações para mais de 400 
convidados, com um belo paisagismo saindo da área interna para externa onde há uma área 
voltada para as crianças com brinquedos. Este trabalho do espaço e eventos irá trazer uma 
grande inovação para toda cidade. 


