Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso

CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO
DADOS TÉCNICOS
SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: Zona Especial de Preservação 1- ZEP1, no bairro histórico de
Jaraguá, no coração da cidade de Maceió, distante apenas 3 Km da rede hoteleira de Maceió.
Ocupando quase um quarteirão, tendo apenas por vizinho o prédio da Polícia Federal, com
guaritas de acesso-controle na Rua vizinho o prédio da Polícia Federal, com guaritas de acessocontrole na Rua Celso Piatti, Avenida Maceió e Rua Senador Barros Leite, além de acesso VIP e
de Serviço na Rua Santa Leopoldina.
Área Total: 48.000m² / Área Construída: 17.000m² (térreo + pavimento + mezanino)
1º) Pavilhão de Feiras:





Área de 4.727m², em concreto protegido com canaletas a cada 12 m, disponibilizando
energia, telefone, rede sem fio com internet banda larga, água e esgoto;
Duas baterias de banheiros masculinos com 06 (seis) bacias cada de dois femininos com 05
(cinco) bacias cada;
272 (duzentos e setenta e dois) pontos de telefone;
Um almoxarifado para montadoras de feiras com 100m² e uma bateria de banheiro
(masculino e feminino) com 03 (três) bacias e 02 (dois) chuveiros cada.

2º) Pavilhão de Circulação: 2.305m² em granito, integrando os ambientes e com acessos ao 1º
piso através de elevador para 14 (catorze) pessoas, 02 (duas) escadas rolantes e 02 (duas) escadas
convencionais.
3º) Pavilhão Térreo: Área de convenções
1 – Salas








05 (cinco) salas temáticas sendo 02 (dois) de 75 (setenta e cinco) lugares cada e 03 (três) de
90 (noventa) lugares cada, com cadeira de prancheta móvel.
Business Center com 06 (seis) posições de computadores distintos com 06 (seis) pontos
lógicos;
03 (três) pontos lógicos em cada sala;
03 (três) pontos de telefone em cada sala;
08 (oito) pontos de energia Tripolar em cada sala;
01 (uma) bateria de banheiros (masculino e feminino) com 05 (cinco) bacias cada;
Depósito com 34m².

2 - Auditórios
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Auditório de 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) lugares;
Modulado em 02 (dois) de 232 (duzentos e trinta e dois) lugares cada;
02 (dois) pontos lógicos no palco;
02 (duas) entradas principais e 02 (duas) saídas de emergência;
04 (quatro) salas de tradução simultânea e 02 (duas) salas de som.

3 – Foyer, Recepção e Coffee Break






450m² em granito;
Balcão de credenciamento com 04 (quatro) posições para computador/recepcionista;
Redes lógicas e sem fio;
Entrada de telefone;
02 (duas) baterias de banheiros (masculino e feminino).

4 – Área de apoio











230m² de área aos organizadores de eventos;
02 (duas) salas Vip`s com banheiro;
Sala de Secretaria;
Imprensa;
Apoio;
Mídia Desk;
Sala de Reunião;
Copa, cozinha e banheiros (masculino e feminino);
Todos os ambientes com redes lógica e sem fio;
Todos os ambientes com entrada para telefone.

4º) Área Comum
1 – Cozinha Industrial





43m² de área;
04 (quatro) pias de mármore bruto;
Fogão industrial e freezer horizontal;
02 (duas) portas, sendo 01 (uma) porta de entrada e outra de saída.

2 – Área de administração/serviço



500m² de área;
Área de recepção;
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Salas de operação;
Comercial;
Superintendência;
Sala de reuniões;
Copa/cozinha;
Monitoramento e Segurança;
Laboratório médico.

5º) Pavilhão – 1º Piso
1 – Pavilhão de Exposições
 1631m² de área em granito, dividido em:
02 (duas) salas para 200 (duzentos) pessoas cada e 02 (duas) para 500 (quinhentas) pessoas;
 Infra-estrutura de energia, telefonia e rede sem fio;
 01 (uma) bateria de banheiros (masculino e feminino), com 04 (quatro) bacias cada.
2 – Teatro/Auditório de 1251 lugares











886 (oitocentos e oitenta e seis) lugares na platéia. Sendo 15 (quinze) para obesos e 365
(trezentos e sessenta e cinco) no mezanino;
06 (seis) portas de entrada/saída e mais 04 (quatro) saídas de emergência;
02 (duas) salas de tradução simultânea, 01 (uma) sala de imprensa e 01 (uma) cabine de luz
e som;
Caixa cênica com 490m² e 54 (cinqüenta e quatro) varas de urdimento, boca de cena de
14m por 8,5m de altura, lavanderia e banheiro;
Palco rotativo de 12m de diâmetro e fosso de orquestra acionados por meio de comando
hidráulico;
02 (dois) camarins coletivos, 02 (dois) camarins individuais, copa/cozinha;
Depósito e doca;
Todos os ambientes com redes lógicas e sem fio;
Todos os ambientes com entrada para telefone;
Sala de direção, de técnicos, banheiros (masculino e feminino) e sala de ensaio com 80m².

3 – Carga e Descarga: 1.175m² de área para manobra de acesso ao pavilhão de feiras e teatro.
4 – Estacionamento: com 600 (seiscentas) vagas para veículos de passeio, 12 (doze) vagas para
ônibus de turismo, 150m² para vagas de motos e bicicletas, 24 (vinte e quatro) vagas para vans e
14 (catorze) vagas para deficientes físicos.
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Observações:
1 – Acústica: Todas as salas possuem sistema de isolamento;
2 – Condicionadores de ar: Com controle e regulagem individual para cada sala
(convenções e apoio);
3 – Energia: 220v e iluminação regulável e independente para cada sala.

TODOS OS AMBIENTES POSSUEM ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS

