
AV. BENJAMIN CONSTANT

CURVAS DE NÍVEL DO TERRENO
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AV. BENJAMIN CONSTANT

CORTES- PERFIL NATURAL DO TERRENO 

CORTE AA

CORTE BB

CORTE CC

Conforme pode-se observar, o terreno possui 

5 metros de desnível, cujo caimento é voltado em 

direção a Rua Pinheiro Machado. O terreno dispõe 

em sua maior face 67,70m, voltados diretamente a 

Avenda Benjamin Constant. 

Nas suas laterais, apresenta 32,20m de frente a 

rua Tiradentes e 42,00m na rua Pinheiro Machado. 

Fazendo divisa com terrenos vizinhos, o lote possui 

66,90m, somando o total de 2.483,00m² de área .

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

A DEMOLIR FLUXO INTENSO
FLUXO MODERADO
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  A maior face do terreno localiza-se frente a Avenida Benjamin 

Constant, uma via arterial de apenas um sentido com 3 faixas de 

rolamento e estacionamento dos dois lados, cujo fluxo é diário, 

constante e volumoso. As faces menores se localizam de frente para 

as ruas Pinheiro Machado (ao sul) e Rua Tiradentes (ao norte), cujas 

ruas possuem 2 faixas de rolamento e  sentidos opostos, com um 

fluxo mais brando que a Avenida Benjamin. 

Essas faces menores cortam transversalmente as três 

principais vias do centro, sendo elas a Rua Júlio de Castilhos, Av. 

Benjamin Constant e Rua João Abott.

  A Avenida Benjamin Constant é a única da zona central que 

possui sentido norte-sul. As demais vias que a cercam 

paralelamente, projetam seu sentido via sul-norte, tornando-a uma 

importante via de acesso e com fluxo intenso. Por essa importância, 

é nela que ocorre o fluxo do transporte coletivo, vindo de diferentes 

áreas da cidade.
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  A edificação proposta será uma Biblioteca Pública para a cidade de Lajeado/RS. Tendo em vista a sua importância como pólo do Vale do Taquari, a cidade de Lajeado possui uma 

carência na área das demandas sociais e equipamentos culturais públicos. 

 O terreno é voltado para a Avenida Benjamin Constant, no bairro Centro, posicionado face a uma importante via arterial da cidade com grande circulação de pessoas a pé, veículos e 

de fácil acesso. A avenida possui infraestrutura urbana com o fornecimento de transporte público e paradas de ônibus.      

 O lote escolhido possui uma testada de 67,70m no alinhamento da Avenida Benjamin Constant, com 32,20m na Rua Tiradentes, 42,00m na Rua Pinheiro Machado e 66,90m de fundos, 

atingindo a área total de 2.483,00m², sendo seu principal acesso feito pela Avenida Benjamin Constant, via arterial e com infraestrutura viária.

 ‘A biblioteca Pública é uma instituição educativa de grande importância, e não deve possuir a intenção de oferecer uma ampla gama de serviços. Deve-se estabelecer uma finalidade 

para oferecer serviços de qualidade. Ela deve primeiramente reunir todas as necessidades e interesses da população, estabelecendo uma política apropriada’ (ANDRADE; MAGALHÃES, 

1979). 

        Outro fator decisivo para a escolha do terreno foi trazer um ponto cultural para uma região da cidade sem atrativos culturais. A área será pensada para se tornar um espaço de lazer 

comunitário, pois precisa ter uma significativa circulação de pessoas para a biblioteca ser percebida e utilizada como ponto de encontro. 

        A esfera comercial da cidade favorece a criação de uma área de lazer, pois as pessoas terão um local de descanso no meio dia. As áreas que possuem maior densidade são as que 

possuem mais vitalidade em seus espaços, visto que a maior circulação de pessoas em um espaço, com mais ‘olhos’ voltados para a rua aumenta a segurança do local (SABOYA, 2012).

         Nesse contexto, as edificações podem ser compreendidas como um sustento para os espaços públicos se manterem vivos: quanto maior a circulação de pessoas, de áreas residenciais e 

comerciais, maiores são os fluxos dos usuários e as oportunidades do local. Com isso, temos ‘propósitos’ para sair e interagir com a sociedade (SABOYA, 2012).

DIREÇÃO E INTENSIDADE DO TRÁFEGO
ANÁLISE DO TERRENO

Jane Jacobs (2000) defende que as praças e os parques devem surgir em locais que 

possuem uma densidade suficiente para mantê-los, já que o objetivo é trazer vitalidade para 

aquela área. ‘Procurar pôr praças e parques como forma de trazer vitalidade a um local pouco 

densificado não costum dar certo, pois as consequencias são locais perigosos e abandonados’. 

Dessa forma, a proposta de uma biblioteca municipal inserida nesse contexto visa retomar a 

dinâmica da cidade.
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