
FACHADA 02
ESCALA: 1/200

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA: 1/200ÁREA TOTAL: 1.110m2

RUA TIRADENTES

RUA PINHEIRO MACHADO

3D ESTRUTURA

1.PISO ESTACIONAMENTO 2.PISO TÉRREO 3.PISO PRIMEIRO PAVIMENTO 4.PISO SEGUNDO PAVIMENTO 5.COBERTURA

O edifício possui modulação de 8 metros de vão em um sentido, e 12 metros de vão no sentido menor, 

possibilitando um balanço de 4m de cada lado. A laje utilizada foi a nervurada com cubeta de 80cm. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

MODELADO E RENDERIZADO POR ALICE GUERRA

MODELADO E RENDERIZADO POR ALICE GUERRA

MODELADO E RENDERIZADO POR ALICE GUERRAVista da cafeteria/livraria

Vista da área de estar do térreo

Vista do hall de entrada da biblioteca

      No pavimento térreo, o acesso principal é dado pela Avenida Benjamin Constant. Neste nível de entrada 

está uma praça arborizada, servindo como um espaço aberto que propõe pontos de encontro e descanso em 

meio a uma densidade significativa da cidade. O térreo possui um envoltório de vidro, garantindo iluminação 

solar e conexão visual com a praça externa e com o entorno. A praça, bem como o acesso principal conectam-

se ao passeio das ruas do entorno do lote por meio de rampas, podendo conduzir os pedestres tanto da rua 

Tiradentes quanto da  rua Pinheiro Machado ao nível do acesso principal e à praça. 
       No acesso da Biblioteca, dispõe-se o hall com exposições temporárias que pode ser utilizado para os 

artistas locais difundirem seus trabalhos. Após, tem-se a área da recepção/controle e do guarda-volumes, que 

se encontram em uma faixa de serviços modulada que percorre toda a extensão do térreo. Uma área de 

acervos com periódicos e leituras diárias como jornais e revistas foi disposta em uma faixa central no 

pavimento térreo, juntamente com um espaço de estar e com computadores para uso público.
         A cafeteria/livraria se situa na esquina do terreno, entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua Pinheiro 

Machado. Ela possui um fechamento em esquadrias de vidro e painéis em madeira ora sanfonados e ora fixos 

com espaçamento, permitindo permeabilidade visual para quem esteja de passagem pelas ruas.


