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GALERIA 1 E 2
GALERIA
DOM noPEDRO
IIamplo espaço expositivo integrado ao sítio arqueológico.
A
Galeria 1, localizada
térreo, é um
A Galeria 2, fica no 1º pavimento. Ambas são climatizadas e contam com iluminação interna
especial.

Apresentação

Detalhes
Seu nome é Técnicos:
uma homenagem ao segundo imperador do Brasil, intelectual incentivador da arte, da ciência e da cultura e fundador da Caixa Econômica Federal, originalmente denominada Monte Socorro. A

GALERIA
galeria possui1:
espaço amplo, climatizado e silencioso.

(Térreo)
Térreo
•Andar:
Área aproximada:
300m²;
Portas:
01 7,50m.
automática de vidro, para acesso à galeria, e 01 no interior, para acesso ao ar condiciona• Pé-direito:

do.
Área: 142m²
GALERIA
2:
Pé-direito: 4,92m
(1º
piso)
Piso:
tacos com sinteco
•Características
Área aproximada:
das228m²;
paredes: Aproximadamente 4,44m de altura, (exceto a do fundo, com 4,9m.
• Pé-direito: 4m
As paredes são em drywall (ver orientações específicas para esse tipo de parede). Duas de suas faces
são cobertas por vidros de 3,8 m de altura, que fazem divisória com o Grande Salão.
Iluminação: spots que se encaixam em trilhos de 220 volts. São 8 amperes em cada circuito (cada 03
réguas de trilho formam um circuito). A Caixa não fornece a iluminação.
Influência de luz externa: Sim – janelas de vidro do Grande Salão.
Quantidade das tomadas e Voltagem: 10 de 110 v.
Medição de Temperatura e Umidade: Sim.
Climatização: Sim. Ar condicionado central, com regulagem de temperatura.
Controle Umidade: Sim.
Vigilantes no andar/galeria: 04
Câmeras de vigilância: Sim.
Acesso: Passa-se inicialmente por uma porta espessa de Ferro (Portal de entrada), seguida de uma porta automática blindex, caminhando 20m até uma outra porta automática de vidro blindex, ingressando
finalmente no interior da Galeria D Pedro II.
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