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A Biblioteca dispõe de um sistema de ar condicionado Self Contained que 

controlará a temperatura e a umidade para a preservação do acervo.

SISTEMA DE ar condicionado self contained
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         O segundo pavimento abriga o acervo adulto e a administração da Biblioteca. A faixa de serviços se 

mantém nesse andar, complementando a infraestrutura da Biblioteca. A organização geral deste 

pavimento mantém a lógica das faixas longitudinais, mas divide-se em duas faixas transversais, uma que 

segue o programa de acervos e outra que abriga a administração. A área de acervo adulta se divide em 

acervo permanente, acervo de livre acesso e um local destinado ao arquivo histórico de Lajeado.  
           Na faixa posterior se localiza a área de estudos individuais, estar e, no setor administrativo, o estar de 

funcionários. 
           A administração possui ilhas de trabalho junto a faixa central da biblioteca, e as salas individuais para 

os cargos de gestão estão localizadas na faixa frontal, acompanhando ideia geral do zoneamento de faixas 

mais abertas (centro)e mais fechadas (bordas).  
        A fachada da Biblioteca  é composta por esquadrias fixas com vidro duplo, em conjunto com brises de 

chapa metálica perfurada na cor bronze. Nas extremidades menores, a fachada possui esquadrias  maxim-

ar com vidro duplo,  com brises verticais a cada 80 cm e brises horizontais na parte superior para o bloqueio 

solar. 
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