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1.0 INTRODUÇÃO

Através de pesquisa e análise, o Trabalho de Conclusão de

Curso, tem como finalidade a pesquisa documental individual da

viabilidade do projeto arquitetônico de um Espaço de Cultura

que possa suprir as demandas e carências culturais para o

município de Travesseiro, que se localiza no Vale do Taquari, RS.

O trabalho se organiza de forma a explicar a definição do

tema e demais aspectos analisados, apresentando dados e

levantamentos realizados na área proposta para a intervenção,

que comprovam a necessidade de um espaço para a realização

de atividades ligadas à cultura e a arte, sem fins lucrativos,

visando atender toda a população da cidade.

No Capítulo 2 está descrita a apresentação do tema e sua

justificativa, embasada em pesquisas locais com moradores,

análises, as quais constatam a necessidade de um espaço

adequado para abrigar as atividades culturais. Também apresenta

um breve histórico do município e suas atividades e uma breve

contextualização histórica dos Centros de Cultura.

Já no Capítulo 3, foram descritos os ambientes necessários

e sua área estimada, para que este Espaço de Cultura atenda as

demandas físicas para comportar atividades como: dança,

músicas, artesanato, pintura, entre outras. Também foi realizado

uma pesquisa do seu público-alvo e então, elaborado um

organograma.

No Capítulo 4 descreve-se a escolha do terreno e seus

condicionantes, além de análises do entorno. O terreno foi

pensado levando em consideração um acesso fácil, numa área

centralizada da cidade, por se tratar de um equipamento público.

Enfim, no Capítulo 5 estão os referenciais tipológicos e

arquitetônicos, com análises e diretrizes de projeto básicos para a

organização, plasticidade e funcionalidade que devem constar

em um projeto.
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2.0 TEMA

2.1 Apresentação do Tema

O tema proposto para o desenvolvimento do Trabalho

de Conclusão de Curso I é um Espaço de Cultura para o

município de Travesseiro, sem fins lucrativos, destinado à todos

munícipes de Travesseiro e moradores de outras cidades. O

Centro ficará localizado em uma área consolidada da cidade,

próximo à Praça Municipal, Ginásio de Esportes, Posto de Saúde,

EMEI, Banco Sicredi.

O projeto contará com sala Temática, Biblioteca, salas

Multiuso, sala Acústica para as Orquestras e Coral, e demais

salas para realização de diversas oficinas que já acontecem na

cidade. O tema escolhido para o projeto engloba estes

equipamentos e demais relacionados, com fins culturais e

também inclusivos, educativos e artísticos em um espaço de uso

público e gratuito, atendendo toda a população da cidade de

Travesseiro e pessoas de fora, e atenderá toda demanda de

oficinas e atividades culturais existente atualmente e também as

futuras.

A cidade necessita a criação de um espaço onde possa

desenvolver as várias atividades que já são realizadas, porém em

espaços inadequados, sendo boa parte no Ginásio da Escola

Pedro Pretto, algumas oficinas junto a Assistência Social. Esses

espaços que atualmente abrigam essas atividades culturais,

demonstram a fragilidade a qual estão condicionadas as

mesmas já citadas, necessitando então de um local que possa

suprir essas necessidades, até mesmo para contribuir no

desempenho e produção das mesmas.

2.1.1 Objetivos do Tema

• Criar um espaço cultural com uma parceria público-privada,

que possa ampliar e qualificar todos os eventos culturais

ligados à arte, dança, música e afins, atendendo à demanda

local.

• Ofertar cursos e mini-cursos que possam contribuir na

geração de recursos financeiros para a manutenção do

espaço, assim como o bar/café.

• Criar ambientes com acessibilidade universal.

• Potencializar a inclusão social.

• Desenvolver um equipamento de uso público que também

possa se tornar um centro de convívio e informação.
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Travesseiro, assim como muitas cidades brasileiras do

interior, carece de um espaço coletivo que seja relevante e

possa evidenciar sua cultura, comportando diversas atividades

e usos em âmbitos artísticos, sociais e também educacionais

num mesmo local.

O conceito de Cultura é o conjunto de manifestações

artísticas, sociais, lingüísticas e comportamentais de um povo

ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as

seguintes atividades e manifestações: música, teatro, língua

falada e escrita, mitos, danças, arquitetura, invenções,

pensamentos, formas de organização social, etc.

No livro ‘’A casa da Invenção’’, de Luís Milanesi, o autor

expõe três verbos conjugados em um centro de cultura:

informar, discutir e criar. O verbo informar, faz referência a uma

ação constante em um centro cultural, que é o processo que

possibilita o acesso à informação para todas as pessoas. O

segundo verbo cria oportunidades de reflexão e crítica através

de seminários, debates e afins. Por fim, o verbo criar, que é o

que dá sentido aos dois primeiros verbos, visto que o

propósito de um centro cultural é a criação permanente,

elaborando discursos e propostas novas continuamente.

(MILANESI, 1991, pag. 141).

Buscando dar apoio para as atividades que já ocorrem

na cidade, pensou-se nesse espaço, que além abrigar a

demanda física e funcional, possa dar visibilidade, criando uma

identidade cívica e cultural para o lugar, revelando suas

potencialidades. Também vai proporcionar para toda população

um lugar convidativo e agradável.

2.0 TEMA

2.2 Justificativa do Tema
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Um arquiteto, ao planejar um centro de cultura, deve

levar em consideração os três elementos essenciais: área

de acesso aos conhecimentos, espaços para a

convivência e discussão, setor de oficinas e laboratórios.

A riqueza de um projeto está na integração desses

elementos e na forma como esses espaços se

relacionam.

(MILANESI, 1991, pag.162)



Travesseiro é um pequeno município do estado do Rio

Grande do Sul, com predomínio de atividades rurais. Sofreu

com o êxodo rural observado a partir da década de 1960,

onde a população da região teve uma evolução decrescente,

quando possuía 3.600 habitantes e em 2013, cerca de 2.300

habitantes. Devido a emancipação, a população do município

aumentou devido a taxa de natalidade e as migrações para o

trabalho em fábrica de calçados.

De acordo com o IBGE, atualmente, apenas 2% da

população se enquadra na classe média, 28% classe média

baixa e 70% na classe baixa. Já a economia gira em 76% na

agropecuária, 18,84% na indústria de beneficiamento e 5,165%

com atividades diversas .

Já a criação da Colônia de Travesseiro ocorreu em 1880

segundo o historiador Jean Roche. As terras foram arrecadadas

pelo Capitão Francisco Silvestre Ribeiro por doação do

governo, em março de 1846. Conforme os imigrantes alemães

foram chegando ao Brasil, também foram se instalando em

Travesseiro.

A origem do nome Travesseiro, provem de ‘travessia’,

porém, a versão mais correta é que o arroio que corta a cidade

serviu de ‘travessão de terras’.

O que diz a história, é que em 1895, ocorreu um fato

que marcou o lugar. Os Maragatos, um grupo de

revolucionários, que eram homens de laços vermelhos que não

apoiavam a nova política da República recém instalada,

estavam a lutar pela autonomia das províncias da Pátria

Federativa. Os Republicanos, que apoiavam a nova política

militar, usavam lenços verdes. As pessoas que ali habitavam,

não sabiam muito bem qual idéia apoiar, e começaram a criar

desavenças e atritos frequentes.

Travesseiro já aguardava uma tomada de ocupação e a

partir dai organizou guardas comunitárias onde os colonos se

alternavam. Conforme o tempo passou e não se registrou

nenhum ataque, a guarda jogava carta e contava histórias,

para que o tempo passasse.

Foi quando, 70 Maragatos invadiram um bar em Linha

Pinheiros, na noite do dia 28 de janeiro de 1895. Ali, estava

apenas o proprietário e o Sr. Manoel Arnold, morador de

Travesseiro que foi levado como refém, enquanto o outro foi

amarrado em uma árvore.

2.0 TEMA
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2.3 A Cidade de Travesseiro

FIGURA 01 – Agropecuária.

Disponível em: 

<http://www.milkpoint.com.br/mypoint/186148/f_casal_de_gem

eos_charoles_4_meses_gemeos_charoles_6408.aspx> Acessado 

em Abril de 2018.

http://www.milkpoint.com.br/mypoint/186148/f_casal_de_gemeos_charoles_4_meses_gemeos_charoles_6408.aspx


Então, a Guarda de Travesseiro foi surpreendida,

matando seis colonos. Tendo em vista que os adversários das

cidades vizinhas pudessem se unir, os Maragatos decidiram

voltar. Com isso, pouco a pouco as famílias foram retornando

para suas casas.

Diante desses fatos, foi criado um monumento situado

entre a igreja Matriz e a Escola Estadual Monsenhor Seger.

E em Maio de 1895, surgiu a primeira escola e casa de

oração da localidade, que tempos depois tornou-se a Igreja

Matriz, e em 1957, instalou-se o prédio escolar que hoje se

chama Escola Estadual Monsenhor Seger.

2.0 TEMA
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Disponível em: <http://www.guascatur.com/2016/03/tra

vesseiro-rio-grande-do-sul.html> Acessado em 26 Abril 2018.

FIGURA 02 – Monumento aos Heróis.

Fonte:  Livro Projeto de emancipação de Travesseiro 1991
FIGURA 03 – Igreja em construção.

Já em 1930, teve início o processo de emancipação

municipal no Brasil. Esse processo se fortaleceu em 1950 e 60,

sendo restrito em 70 pelo governo militar.

Com a Constituição Federal, em 1988, os municípios

ganharam mais autonomia política, legislativa, administrativa e

financeira, e passaram a ser considerados como entes

federativos. Algumas estatísticas dão conta de que desde 1985,

a criação e instalação dos municípios tem aumentado,



com o objetivo de descentralizar as grandes cidades. Só entre os

anos de 1984 a 2000, foram criados mais de mil municípios no

Brasil.

As principais causas que levaram os distritos a reivindicar

a emancipação era o descaso com a administração atual, forte

atividade econômica e o aumento da população local.

O que fez com que Travesseiro lutasse pela sua

emancipação, foi o objetivo de transformar mais rapidamente os

setores da indústria, agricultura, comércio, educação e saúde.

Então, em 1984, foi criada a Comissão Pró-desenvolvimento do

Distrito de Travesseiro (CODET), tendo como finalidade dar

suporte as iniciativas, buscando novos recursos para o progresso

do Distrito. O grupo era composto por 30 lideranças

comunitárias. Este grupo ficou responsável então pela

mobilização das comunidades em prol dos objetivos propostos.

As comunidades acabaram aceitando o desafio para as

mudanças, foi então que no dia 30 de setembro de 1990,

ocorreu a Assembléia Popular que teve como objetivo principal a

criação da Comissão Emancipacionista do distrito de Travesseiro

e a respectiva criação do Município. Participaram desta

assembléia 415 pessoas.

Após muito empenho e dedicação realizou-se no dia 10

de novembro de 1991, o tão desejado Plebiscito. No dia 20 de

março de 1992, através do Decreto n° 9596, sancionado pelo

então governador Alceu Collares, foi criado o Município de

Travesseiro. Neste ano ocorreram também às primeiras eleições

municipais e no dia 1° de janeiro de 1993 foi oficialmente

instalado o município.

História do Município. Disponível em:

<http://www.travesseiro.rs.gov.br/acidade/historia> Acesso em

Abril de 2018.

.
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FIGURA 04 – Comissão de Emancipação.

Fonte: Acervo da autora.

FIGURA 05 – Perspectiva da cidade.

Fonte: AMTURVALES.

http://www.travesseiro.rs.gov.br/a-cidade/historia


2.0 TEMA

14

2.4 Atividades Culturais realizadas no Município

O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), que

se situa na área urbana no município, em uma sala alugada,

abriga diversas oficinas, ateliers e projetos, diariamente em seu

espaço.

Todas as atividades são gratuitas, podendo ocorrer

diariamente, quinzenalmente ou mensalmente conforme

horários agendados e podem ser usufruídas por toda

população. O CRAS trabalha com dois grupos de Saúde

Mental (Figura 06), oito grupos de Idosos (Figura 07), dois de

Adolescentes, oito grupos de Convivência (Figura 08), grupos

de Trabalho e Renda além de sediar diversas reuniões. Portanto,

o espaço se torna pequeno, devido a todos seus projetos e

atividades.

FIGURA 06 – Grupo de Saúde Mental.

Fonte: CRAS.

FIGURA 07 – Grupo de Idosos, reunião realizada na Câmara Municipal.

Fonte: CRAS.

FIGURA 08 – Grupo de Convivência.

Fonte: CRAS.



Os grupos realizam oficinas de artesanato e pintura,

onde produzem objetos decorativos que também são expostos

nas Feiras de Artesanato e também confeccionam ornamentos

decorativos para enfeitar a cidade no Natal e Páscoa. Também

participam de reuniões que abordam diversos assuntos, de

interesse mútuo e conscientização.

Também realizam mini-cursos para toda a população

interessada (Figura 09).

A Secretaria de Educação e Cultura com apoio das

escolas também promove várias oficinas: aulas de dança,

pintura, teatro, além de realizar diversos eventos, como

exemplos: Concurso Fotográfico, Feira do Livro (Figura 10),

Noite Cultural, entre outras. Essas atividades ocorrem em

diversos ambientes, mas a sua maioria acontece no Ginásio da

Escola Municipal.

2.0 TEMA
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FIGURA 09 – Curso de Tortas e Docinhos, realizado em Março/2018.

Fonte: CRAS.

FIGURA 10 – Abertura da Feira do Livro de 2017, realizada no 

Ginásio da Escola Municipal Pedro Pretto.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura.

FIGURA 11 – Apresentação da Orquestrinha da Escola Pedro Pretto.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura.
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FIGURA 12 – Ensaio da Orquestra Municipal.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura.

FIGURA 13 – Coral Juvenil Novo Brilho.

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura.

A Orquestrinha da Escola Pedro Pretto (Figura 11) realiza

diversas apresentações em eventos do Município, ensaiando em

horário de aula, na Sala de Música ao lado da escola.

Já a Orquestra Municipal (Figura 12) ensaia todas as

sextas-feiras, a partir das 20h, e o Coro Juvenil Novo Brilho

(Figura 13) todas as quintas-feiras, no mesmo horário. Ambos

ensaiam em uma sala na Escola Estadual Monsenhor Seger e

realizam apresentações por todo Estado.



Segundo pesquisa, no Brasil existem 2.500 centros ou

espaços culturais. Esses centros preservam e propagam as

artes em um só espaço, agrupando inúmeras atividades e

manifestações artístico-culturais, sendo objeto de desejo dos

órgãos públicos atualmente.

Tendo sua origem na Antiguidade Clássica – Fórum

Romano (Figura 14), esses espaços se estruturavam por

palácios reais, que abrigavam documentos ligados aos campos

da mitologia, medicina, filosofia, religião e afins, mantendo

todo o saber existente na Grécia Antiga.

Entre 500 e os anos 1.000, os campos citados acima

continuavam se difundindo através dos Monges, nos

Mosteiros. Na idade média, a população era analfabeta e tudo

era explicado pelos dogmas da Igreja Católica, visto que era ali

onde a cultura erudita vivia, sendo praticadas as artes, a

música e a cultura. A maioria das leituras era feita em voz alta

para um grupo de ouvintes, como era feito nas missas. As

pessoas mais instruída pertenciam à Igreja, a qual dominava as

atividades intelectuais, literárias e artísticas da época, visto que

as catedrais foram importantes centros de produção,

preservação e difusão cultural.
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2.5 Contextualização Histórica

FIGURA 14 – Fórum Romano.

Disponível em: <https://i2.wp.com/www.eurodicas.com.br/wp-

content/uploads/2017/02/forum-romano.jpg?resize=740,480> Acesso 

em Maio, 2018.

FIGURA 15 – Catedral de Notre Dame.

Disponível em: <http://turismo.culturamix.com/atracoes-

turisticas/catedral-de-notre-dame> Acesso em Maio, 2018.

O Centro de cultura é um espaço que deve

construir laços com a comunidade e os

acontecimentos locais, funcionando como um

equipamento informacional, no qual

proporciona cultura para os diferentes grupos

sociais, buscando promover a sua integração.

(NEVES, 2013, pag.1).

https://i2.wp.com/www.eurodicas.com.br/wp-content/uploads/2017/02/forum-romano.jpg?resize=740,480
http://turismo.culturamix.com/atracoes-turisticas/catedral-de-notre-dame


Naquele tempo, as Catedrais Góticas (Figura 16) eram

verdadeiros espaços de arte, visto que abrigam inúmeras

obras de arte de grande valor, relicários, esculturas e também

os seus vitrais, que retratavam cenas religiosas e

moralizadoras para catequizar a população. Outro campo que

também recebeu grande influência da Igreja foi a música, com

o canto sacro, que era composto por vozes femininas e

masculinas em formato de coral.

Com o Renascimento, houve uma revolução. Os

renascentistas não desacreditavam que Deus existisse, porém,

visavam colocar o ser humano no meio das artes e do

conhecimento, resgatando o conceito de cultura clássica.

A figura 17 retrata a "A Escola de Atenas“, do famoso

pintor renascentista italiano Raffaello, e representa a

Academia de Platão. Pintada entre 1509, a imagem é vista

muitas vezes como uma perfeita encarnação do espírito da

Alta Renascença. Nessa obra, Raffaello pintou um encontro

imaginário entre os maiores estudiosos antigos, que discutiam

e desenvolviam as formas de pensar e de refletir a

filosofia em si.

Já com o Humanismo, movimento intelectual que se

manifestou nas artes e na filosofia, os filósofos tinham como

objetivo debater assuntos relacionados ao universo humano,

afastando-se do pensamento da Idade Média. Esse período,

que rompeu paradigmas, buscou uma nova forma de enxergar

o mundo, representando a evolução do pensamento humano.

2.0 TEMA
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FIGURA 17 – Escola de Atenas. Disponível em: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Escola_d

e_Atenas_-_Vaticano_2.jpg>Acesso em Maio, 2018. 

FIGURA 16 – A Sainte-Chapelle, em Paris, França. Disponível em: 

<http://www.gaudiumpress.org/content/65033-As-Catedrais-

Goticas--um-esforco-extraordinario-para-aproximar-se-de-

Deus>Acesso em Maio, 2018. 
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Nos séculos XVIII e XIX, a Europa foi palco da

Revolução Industrial, que era um conjunto de mudanças, as

quais substituíam o trabalho artesanal pelo assalariado com o

uso das máquinas. Todo esse avanço trouxe também a

urbanização, mudando as tradições, possibilitando o

surgimento de Museus, Teatros, Bibliotecas e afins, visto que

muitas pessoas já eram letradas.

E foi no Século XVIII ou Século das Luzes, com o

surgimento do Iluminismo, que a cultura começou a se

disseminar. A França era o berço do Iluminismo, com diversos

pensadores que contribuíam intelectualmente para toda

Europa. Porém, somente no fim da década de 1950, foram

criados espaços que se aproximam do que hoje chamamos de

Centro Cultural. O Centro Cultural Georges Pompidou (Figura

18), localizado na França, era um espaço onde os operários

podiam ter acesso à áreas de convivência. Ele também serviu

de apoio para que fossem criados mais centros culturais no

mundo.

Já o Brasil, demonstrou seu interesse pelos centros

culturais apenas na década de 80, quando foi implantado o

Centro Cultural São Paulo (Figura 19). De acordo com Ramos

(2007), nos últimos anos houve um grande crescimento de

centros culturais, possivelmente vinculados às possibilidades

de investimento sobre os benefícios fiscais concedidos pelas

leis de incentivo à cultura.

Por fim, Neves (2013) comenta que nos últimos anos

houve um grande crescimento de centros culturais, sendo a

construção mais realizada pelos órgãos públicos. Porém, esses

espaços precisam atender e se adequar as mudanças que vem

acontecendo, tornando-os acessíveis a todos e tendo a cultura

como o centro da organização.
FIGURA 19 – Centro Cultural São Paulo.

Disponível em: <http://amazingarts.com.br/v2/wp-

content/uploads/2013/05/centroculturalsp> Acesso em Maio, 2018.

FIGURA 18 – Centro Cultural Georges Pompidou.

Disponível em: <http://www.dicasparis.com.br/2015/06/centro-

museu-geroges-pompidou-em-paris-franca.html>Acesso em Março, 

2018. 

http://amazingarts.com.br/v2/wp-content/uploads/2013/05/centroculturalsp
http://www.dicasparis.com.br/2015/06/centro-museu-geroges-pompidou-em-paris-franca.html


3.1 Apresentação do Programa

Através das pesquisas entrevistas (anexo) já feitas

anteriormente, pôde-se alcançar um programa de

necessidades com ambientes dimensionados, para que se

possa desenvolver as atividades além de ter uma organização

funcional.

O programa visa abrigar os setores administrativo e

técnico, setor de oficinas diversas, biblioteca, área técnica e

espaço aberto.

O acesso terá um grande hall que além de ser um

espaço de chegada, servirá para expor trabalhos feitos no

próprio espaço. Também contará com uma recepção, uma sala

temática – a qual homenageia o Município com fotos, objetos

e depoimentos, além de um Bar/Café – espaço atrativo, para

lanches e também para quem está esperando o início de uma

oficina.

O setor Administrativo contará com uma sala de

atendimento para que as pessoas possam se informar, tirando

dúvidas relacionadas ao funcionamento e atividades locais,

sala do administrador, uma copa para funcionários, sala de

reunião, depósito e conjunto de sanitários.

Já o setor de Oficinas contará com salas para artesanato,

onde as artesãs e também grupos de apoio poderão

confeccionar ornamentos, sala de atividades corporais para

dança, ginástica e teatro, sala de pintura para atividades

ligadas às artes. A sala de música será uma sala acústica, onde

a Orquestra Municipal, Orquestrinha, e o Coral poderão realizar

seus ensaios, próximos à sala de instrumentos. As duas salas

multiuso poderão receber atividades diversas, para diferentes

públicos, contando também com um depósito que fará

suporte à essas salas, além de sanitários Já o mini-auditório,

terá capacidade para 200 pessoas, podendo abrigar palestras e

reuniões. Como o município é pequeno, seria inviável a

implantação de um Teatro, visto que é um espaço mais amplo,

perdendo sua versatilidade.

A biblioteca terá um hall de acesso, sala de

atendimento, catalogação, acervo, duas salas para estudos em

grupo e seis salas para estudo individual, bem como um

espaço infantil e espaço web/estar, para leituras e pesquisas

online.

Também contará com um setor que vai abrigar todas

áreas técnicas de suporte, como depósito de lixo, depósito

para materiais diversos, reservatórios, gerador e ar

condicionado.

O espaço aberto abrigará uma praça de acesso, vagas

de paraciclo e veículos.

A Legislação Municipal não exige vagas de

estacionamento para edificações com finalidade cultural, mas

serão oferecidas 8 vagas para os funcionários

deficientes/idosos e bicicletário aberto ao público.

O Centro funcionará de segunda à sexta das 08h até as

18h da tarde, sem fechar ao meio dia, para que as pessoas que

trabalham nas indústrias e demais locais possam aproveitar

esse horário. Também poderá funcionar com agendamento

prévio aos finais de semana, para realização de eventos

culturais no espaço.
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ADMINISTRATIVO

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL - M²

Sala Atendimento Informações gerais

Uso Público

01 15m² 15m²

Sala Administrador Uso Restrito 01 15m² 15m²

Copa Preparo de lanches e 

café / Uso Restrito

04 10m² 10m²

Sala Reunião Uso Restrito 01 25m² 25m²

Sanitários/PNE Uso Público 02 8m² 16m²

Depósito Uso Restrito 01 15m² 15m²

ÁREA PARCIAL 96m²

3.0 PROGRAMA DE NECESSIDADES
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3.1.1 Quadro de Áreas

TABELA 01 – Programa de Necessidades  – ACESSO / ADMINISTRATIVO                                                                Fonte: Autora.

ACESSO

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL - M²

Hall Espaço de chegada e 

exposições

01 100m² 100m²

Recepção Uso Público 01 12m² 12m²

Sanitários/PNE Uso Público 04 12m² 48m²

Sala Temática Sala Temática do 

Município

Uso Público

01 30m² 30m²

Bar + Café Uso Público 01 50m² 50m²

ÁREA PARCIAL 240m²



OFICINAS

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL

M²

Sala de Artesanato Confecção de 

ornamentos

01 50m² 50m²

Sala de Pintura Atividades de arte 01 50m² 50m²

Sala de Atividades 

Corporais

Dança, Ginástica e 

Teatro

01 50m² 50m²

Sala de Música

(Sala acústica)

Ensaio do Coral, 

Orquestra e 

Orquestrinha

01 80m² 80m²

Sala de Instrumentos Destinada aos 

instrumentos da 

Orquestra

01 20m² 20m²

Sala Multiuso Atividades diversas 02 100m²

50m²

150m²

Depósito Suporte à Sala 

Multiuso

01 20m² 20m²

Mini-auditório Capacidade para 200 

pessoas; Foyer; 

Camarins; Palco

01 270m² 270m²

Sanitários/PNE - 04 8m² 32m²

ÁREA PARCIAL 722m²
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TABELA 02 – Programa de Necessidades  – OFICINAS                                                                              Fonte: Autora. 



TABELA 03 – Programa de Necessidades – BIBLIOTECA                                                                               

Fonte: Autora.
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BIBLIOTECA

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL

M²

Hall de acesso - 01 10m² 10m²

Atendimento - 01 10m² 10m²

Catalogação - 01 20m² 20m²

Acervo - 02 30m² 60m²

Estudos em Grupo - 02 25m² 50m²

Estudo Individual - 06 5m² 30m²

Espaço Infantil - 01 30m² 30m²

Espaço Web/Estar Espaço para 

Leituras/Web

01 40m² 40m²

Sanitários/PNE - 02 8m² 16m²

ÁREA PARCIAL 266m²



TABELA 04 – Programa de Necessidades – ÁREA TÉCNICA / ESPAÇO ABERTO / ESTACIONAMENTO                                            

Fonte: Autora.
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ÁREA TÉCNICA

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL - M²

Depósito de Lixo Uso Restrito 01 15m² 15m²

Depósito de Materiais Materiais gerais 01 15m² 15m²

Reservatórios Água Potável 02 25m² 25m²

Reservatório Incêndio 01 20m² 20m²

Gerador Emergência 02 15m² 15m²

Ar Condicionado Equipamentos 01 - -

ÁREA PARCIAL 115m²

ESPAÇO ABERTO / ESTACIONAMENTO

AMBIENTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA M² ÁREA TOTAL - M²

Praça de Acesso Uso Público 01 - -

Paraciclo Uso Público 01 14m² 14m²

Vagas Uso Público 08 12,5m² 100m²

ÁREA PARCIAL 114m²

ÁREAS PARCIAIS TOTAIS = 1.553,00m²
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3.2 Organograma

VEÍCULOS

PEDESTRES



4.1 Localização

O município que abrigará o tema dessa pesquisa, se

localiza no Vale do Taquari, região central do estado. O Vale,

abrange 36 municípios, com população formada por

diferentes etnias, destacando alemães e italianos. Suas

estradas são a principal forma de escoamento da produção

local e também do deslocamento da população para as

demais regiões do Estado.

A principal rodovia que liga o Vale do Taquari à região

metropolitana e ao extremo noroeste do Estado, é a BR 386.

A cidade de Lajeado é polo em comércio e serviços, sendo
referência nas áreas da saúde e ensino.

O município de Travesseiro fica distante à 145km da

capital Porto Alegre e à 30km de Lajeado. Sua Área é de 81,11

km² representando 0.0302% do Estado do Rio Grande do Sul,

0.0144% da Região e 0.001% de todo o território brasileiro.

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2013), a

população é de 2.387 habitantes, com predomínio da cultura

alemã e italiana. Sua área territorial é de 81,12km².
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FIGURA 20 - Brasil

Fonte: Google Maps

PORTO ALEGRE

LAJEADO

CARAZINHO

IRAÍ

BR 386

TRAVESSEIRO

FIGURA 21 - RIO GRANDE DO SUL

Fonte: Google Maps 

Editado pela autora
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FIGURA 22 - TRAVESSEIRO

Fonte: Google Maps 

Editado pela autora
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Os municípios limítrofes são Pouso Novo, Coqueiro

Baixo, Nova Bréscia, Arroio do Meio, Capitão e Marques de

Souza.

Seu IDH é de 0.807, segundo o Atlas de

Desenvolvimento Humano/PNUD (2000).

A cidade possui bons índices de desenvolvimento

urbano, mas como é um município pequeno, ainda sofre com o

processo da polarização, pois muitos de seus habitantes,

principalmente jovens, acabam partindo para Lajeado, que é

mais desenvolvida e oferece muitas possibilidades.

A cidade de Travesseiro também fica próxima de uma

importante rodovia federal brasileira, a BR 386. A BR faz parte

da rota de acesso para o município, quando vindos de Lajeado

distante à aproximadamente 30 quilômetros e de Pouso Novo,

que fica à 28 quilômetros.

Para esse acesso, se cruza a cidade vizinha Marques de

Souza. Antigamente, essa ligação era feita através de uma

barca, sobre o Rio Forqueta, sendo que em dias de enchente era

impossível fazer essa travessia. Então, no ano de 2003, foi

concluída a obra de construção da ponte, sendo liberada para

tráfego somente em 2006, visto que precisava dos aterros. Essa

obra, além de servir como o principal acesso à Travesseiro,

facilita o tráfego de veículos e escoamento da produção

regional.

Outra forma de chegada é pelo município de Arroio do

Meio, através VRS 811, somando 21,8 quilômetros de distância.

Esse percurso não possui acesso asfáltico na parte de

Travesseiro, somente a partir da localidade de Forqueta/Arroio

do Meio.

O acesso de Travesseiro aos demais municípios se dão

por meio de estradas de chão batido, devido ao fato de ser um

acesso secundário.
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FIGURA 23 – PERÍMETRO TRAVESSEIRO

Fonte: Google Maps 

Editado pela autora

TERRENOÁREA CENTRAL DA CIDADE
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Nessa figura em uma meso-escala é possível observar

que a cidade de Travesseiro acontece dentro de um “vale”,

cortada pelo arroio Travesseiro. Possui duas vias paralelas que

estruturam a cidade – Avenida 10 de Novembro (esquerda) e

Rua 20 de Março (direita).

Essa pequena mancha edificada caracteriza o perímetro

urbano, que iniciou o núcleo de expansão do município ao

norte da figura, de acordo com a seta, onde está a sede da

Prefeitura Municipal e a Biblioteca (que antigamente abrigava

um banco).

Ao longo da Avenida 10 de Novembro, pode-se analisar

a maior densidade, justamente por ser a principal via de acesso

à cidade e consequentemente, de maior fluxo.

Embora seja considerado o perímetro urbano, ainda é

possível observar que muitos lotes dessa área são utilizados

para plantio, tornando o restante do perímetro mais rarefeito.

AVENIDA 10 DE NOVEMBRO

RUA 20 DE MARÇO

TERRENO

FIGURA 24 – PERÍMETRO  URBANO TRAVESSEIRO

Fonte: Google Maps 

Editado pela autora
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4.2 Implantação e Justificativa

O terreno proposto para o Centro de Cultura se localiza

na área central da cidade, junto à EMEI Criança Esperança,

Ginásio de Esportes Municipal, Academia da Saúde, Farmácia,

Comércio, Posto de Saúde, Correios, Banco Sicredi e também

da fábrica de Calçados Bottero, maior fonte de arrecadação do

município. Também fica próximo a Praça Pública e futura sede

da Prefeitura, a qual já adquiriu seu terreno.

Situado em uma área já consolidada da cidade, na

quadra 136, de meio de lote, possui dimensões de 32,00m por

41,03m, totalizando uma área de 1.312m², tendo potencial para

abrigar o programa dimensionado. Sua inserção também

reforça a centralidade e identidade da área, além de servir de

apoio para a Prefeitura Municipal.

Não possui nenhuma vegetação considerável, servindo

apenas para plantio. O terreno é privado, mas pode ser

adquirido pela Prefeitura Municipal através de verbas estaduais
e federais para implantação do Centro Cultural.

TERRENO

VIA PROJETADAVIA EXISTENTE
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FIGURA 25 – Planta de Situação/Localização.

Fonte: Autora.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

RESIDÊNCIAL/COMERCIAL

RESIDÊNCIAL

FUTURA SEDE DA PREFEITURA
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4.3 Diagrama do Entorno – Altura e Usos
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Conforme mostra o diagrama, o entorno do terreno é

constituído em sua maioria por edificações de apenas um

pavimento, que são de uso residencial. Algumas edificações

variam de 4m até 8m, sendo uso comercial e residencial. A

maior altura do entorno é de aproximadamente 9m, que abriga

o Ginásio Municipal de Esportes.

O terreno fica próximo à vários equipamentos

importantes da cidade, como: Posto de Saúde, Escola Infantil,

Academia da Saúde, Ginásio, Praça Pública e também a futura

sede da Prefeitura.

TERRENO

VIA PROJETADA

VIA EXISTENTE

FIGURA 26 – Diagrama de Altura e Usos.

Fonte: Autora.

2 À 3 PAVIMENTOS

1 À 2 PAVIMENTOS

FARMÁCIA

BANCO SICREDI

PRAÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CALÇADOS BOTTERO

ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL

GINÁSIO MUNICIPAL

POSTO DE SAÚDE

ESCOLA INFANTIL

CÂMARA DE VEREADORES
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4.4 Diagrama de Acessos/Fluxos

A via de maior importância e maior fluxo, que corta o

perímetro urbano da cidade é a Avenida 10 de Novembro, a

qual possui um gabarito de 12 metros. É através dela que se

tem acesso ao lote escolhido. Para acessá-lo, deve-se pegar à

Av. 10 de Novembro, entrando na via coletora pavimentada –

Rua Daniel Ahne, acessando a via local do terreno, Rua

Esperança.
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FIGURA 27 – Diagrama de Acessos e Fluxos.

Fonte: Acadêmica

Via Arterial – Avenida 10 de Novembro

TERRENO

Via Coletora – Rua Daniel Ahne
Vias Locais
Para quem vem de POA/Lajeado/Marques de Souza

Para quem vem de Capitão/Nova Bréscia



4.5 Levantamento Topográfico e Trajetória Solar
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Conforme o levantamento planialtimétrico, observa-se

que o lote escolhido apresenta um desnível de apenas dois

metros, sendo o alinhamento com a Rua Esperança a parte

mais alta.

De acordo com as análises do entorno apresentadas

anteriormente, que mostram edificações de 1 a 2 pavimentos

no máximo, compreende-se que o Espaço de Cultura também

respeite essas alturas.
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F4

F3

F2

F1

FIGURA 28 – Diagrama Topográfico e Trajetória Solar.

Fonte: Autora.

4.6 Levantamento Fotográfico

FIGURA 29 – Vista 01.

Fonte: Autora.

Pode-se observar através dessa imagem, que como o

terreno atualmente serve para plantio, possui um acesso

para as máquinas agrícolas.
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FIGURA 30 – Vista 02.

Fonte: Autora.

Na figura 30 observamos que a via local recebe tratamento

em piso paralelepípedo e na figura 31 é possível analisar

que o terreno apresenta pouco desnível. A figura 32 mostra

o ponto de acesso ao terreno, da Rua Daniel Ahne para a

Rua Esperança.

FIGURA 32 – Vista 04.

Fonte: Autora.

FIGURA 31 – Vista 03.

Fonte: Autora.



4.7 Condicionantes Legais do Terreno

4.7.1 Plano Diretor
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TABELA 05 – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES

Fonte: Autora.

APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PARA O LOTE DE ÁREA 1.312,00 M²

Parágrafo 3º – É exigido vaga para estacionamento na

proporção de uma vaga para cada 100 m² (cem metros

quadrados) de área total computável, tanto para prédios

residenciais, comerciais ou misto: para prédios de

finalidade cultural não exigir-se-á vaga para

estacionamento.

Art. 42 – Os recuos para ajardinamento do Plano

Diretor de Arroio do Meio delimitam áreas destinadas a

assegurar:

Parágrafo 1º – As construções com altura superior a 5 m

(cinco metros), do nível do terreno lindeiro, deverão

observar um recuo de fundos igual a 1/10 (um décimo)

da profundidade do lote.

Travesseiro ainda não possui um PLANO DIRETOR

próprio então as Leis que regulam os índices construtivos são

baseados no município vizinho, Arroio do Meio.

De acordo com a Lei N° 3.288/2014, de 06 de Março de

2014, que institui o Plano Diretor de Arroio do Meio,

destacam-se os seguintes artigos:

Art. 6º - A Área Urbana do Município é a

compreendida dentro do perímetro urbano da Sede.

Parágrafo 1º – A Zona Comercial, excluídas as áreas abaixo da

cota de 32 m (trinta e dois metros), terá como Taxa de

Ocupação máxima o valor de 80% (oitenta por cento) da

área do lote e Índice de Aproveitamento igual a 6 (seis)

para prédios de uso exclusivamente comerciais e Índice de

Aproveitamento igual a 4 (quatro) para prédios de uso misto

(comercial e residencial), sendo que os prédios exclusivamente

residenciais deverão obedecer a Taxa de Ocupação de 67%

(sessenta e sete por cento) e Índice de Aproveitamento igual a

4 (quatro).



Código de Edificações

LEI N° 1.185/95, de 07 de dezembro de 1995.

Dispõe sobre o CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES e das outras

Providências.

Art. 68 – As escadas deverão permitir passagem livre

com altura igual ou superior a 2,10 m (dois metros e dez

centímetros) e, salvo maiores exigências da NBR 9077/93,

que dispõe sobre saídas de emergência em edifícios,

apresentar as seguintes larguras mínimas:

II – Escadas internas de uma mesma economia, em

prédios de habitação unifamiliar, coletiva ou de escritórios –

1,00 m (um metro);

IV – Escadas de estabelecimentos comerciais e de

serviços que atendam ao público:

Parágrafo 2º – As construções com mais de dois pavimentos

deverão ter recuo de fundos igual a 1/10 (um décimo) da

profundidade do lote, mais a soma de 50 cm (cinquenta

centímetros) por pavimento, aplicado a partir do segundo

pavimento, junto à base do 3º pavimento.

7.0 CONDICIONANTES LEGAIS
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4.7.2 Código de Edificações

c) 2,00 m (dois metros) para área superior a 1.000 m² (mil

metros quadrados). Art. 76 – Os saguões de elevadores

deverão ter:

I – Dimensão mínima de 1,50 m (um metro e

cinquenta centímetros) nos prédios residenciais e 2,00 m

(dois metros) nos prédios de comércio e serviços, medida

perpendicularmente à porta do elevador;

II – Largura igual à da caixa de corrida;

III – Acesso à escada.

Também serão analisadas as normas de acessibilidade nas

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, de

acordo com a NBR 9050; Níveis de ruído para conforto

acústico – NBR 10152 e Tratamento acústico para recintos

fechados – NBR 12179; Normas de saídas de emergência

em edifícios – NBR 9077.



5.0 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS

5.1 Referencial Tipológico

5.1.1 CENTRO CULTURAL UFG

Arquiteto: Fernando Simon | Ano: 2010 | Área

Construída: 2801 m² | Localização: Goiania, GO, Brasil |

Materialidade: Tijolo e Metal Estruturas: Aço e Concreto

O Centro Cultural UFG está implantado em uma esquina,

junto à Praça Universitária, em Goiânia.

O terreno disponibilizado para a construção abrigava um

galpão, no qual funcionava uma oficina de manutenção de

veículos e um depósito da Universidade Federal. Algum tempo

depois, o galpão foi cedido para abrigar de modo provisório,

atividades ligadas à cultura.

FIGURA 33 – Vista Externa. Disponível em: 

<https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-

content/uploads/2011/10/13.jpg > Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA 34 – Vista Externa. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-

fernando-simon/15-2/ > Acesso em 22 Maio 2018.
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5.0 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS

O programa de necessidades da proposta

dividiu-se em três setores principais: administração, teatro

e galeria de arte. O programa comporta também abriga

espaços destinados ao fornecimento de suporte para a

organização das atividades principais em um setor

administrativo e uma sala de ação social, onde se realizam

atividades que tem o intuito de incentivar o interesse pela

arte.

Para aproveitar o pé direto de 8 metros, foi propostos

três pavimentos, o térreo, o superior e o andar técnico. O

térreo, aloca a maior parte do programa de ambientes

necessários ao funcionamento do Centro.

O projeto previu a possibilidade de movimentar o

palco, também para atender a necessidade de mobilidade

alternativa a várias situações, inclusive para os eventos

musicais (Figura 36). O uso de praticáveis possibilita

organizações espaciais apropriadas a cada

apresentação artística, seja música, dança, teatro, contadores

de história, standup e outros

A Sala Multiuso (Figura 36) se destaca no projeto

devido a sua versatilidade e mobilidade para abrigar diversos

eventos.

FIGURA 36 – Teatro. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-

fernando-simon/6583_6604> Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA 35  – Sala de Exposição. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-

fernando-simon/6583_6613> Acesso em 22 Maio 2018.
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No andar técnico (Figura 37) ficam as passarelas

de manutenção de iluminação cênica, equipamentos de som,

galeria de ar condicionado e instalações hidráulicas, elétricas,

telefônicas, prevenção de incêndio e lógica.

O galpão original possui estrutura de pré-moldados

em concreto armado, vedações em tijolos maciços aparentes

e coberturas em telhas metálicas sobre treliças arqueadas

de seção triangular. Com o objetivo de criar novos pavimentos

no interior do edifício foi proposta a utilização de estruturas

metálicas independentes, tanto internamente- como base

para os novos pavimentos, quanto externamente-

como suporte dos revestimentos de fachada.

FIGURA 37  - Área Técnica. Disponível em: 

<https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-

content/uploads/2011/10/Scan0015.jpg> Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA  38 – Croqui. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-

fernando-simon/scan0015/> Acesso em 22 Maio 2018.
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SETOR ADMINISTRATIVO

SETOR SERVIÇO

SETOR SOCIAL

AMBIENTES:

1/19 – Hall de Acesso/Galerias

2 – Sala de Dança e Música

3 – Sanitários

4, 5, 6 E 7 – Salas Administrativas

8 – Acervo Artístico

9 – Hall

10 – Circulação Horizontal

11 – Camarim

12 – Arquivos

13 – Copa

14 – DML

15 – Circulação Vertical

16 – Apoio

17 – Teatro

18 - Galerias

FIGURA 39  - PLANTA BAIXA TÉRREO. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-

6583/centro-cultural-ufg-fernando-simon/ground-floor-plan/> Acesso em 22 Maio 2018.
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O térreo se organiza com dois Acessos/Galerias que dão

para um grande hall, seguindo pela sala de Dança e Música, salas

Administrativas e Acervo Artístico, ambas salas ficam próximas

aos núcleos de sanitários e a circulação, a qual divide um setor

mais administrativo, dos setores de serviço e social.

Esses setores abrigam Camarins, sala de Arquivos, Copa,

DML, Apoio, Teatro e as Galerias.

https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-fernando-simon/ground-floor-plan/
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SETOR SOCIAL

SETOR SERVIÇO

FUTURAS EXPANSÕES

FIGURA 40  - PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-fernando-simon/second-

floor/> Acesso em: 22 Maio 2018.
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AMBIENTES:

20 – Ação Social

21 – Sala dos Equipamentos

22 – Apoio Teatro

23 – Mezanino

24 – Leitura

25 – Livraria

26 – Depósito Livraria

27 - Circulação

O primeiro pavimento é composto por salas de Ação

Social, Equipamentos e Apoio ao Teatro. Ambas estão próximas

aos mezaninos que formam os vazios para o Térreo. Também

conta com uma Livraria e sala de Leitura.

https://www.archdaily.com.br/br/01-6583/centro-cultural-ufg-fernando-simon/second-floor/
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5.1 Referencial Tipológico

5.1.2 CENTRO CULTURAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES

DE NOVA FRIBURGO (Projeto Vencedor do Concurso

Nacional)

Arquiteto: Estúdio 41 | Ano: 2014 | Localização: Nova

Friburgo, RJ – Brasil |

A proposta vencedora visa sediar festivais, feiras e demais

eventos que acontecem na região serrana do Rio de Janeiro.

Proporcionando uma área que promova a cultura e o convívio da

população.

O norte do projeto é a relação interior x exterior da

edificação, para que os usos fossem flexibilizados e setorizados

(serviços, estacionamento e eventos), criando assim uma

volumetria que se destacasse na paisagem. FIGURA 41  - Centro Cultural Nova Friburgo. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-

eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/> Acesso em 22 

Maio 2018.

FIGURA 42  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-

eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/>  Acesso em 22 

Maio 2018.

http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/


5.0 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS

42

O programa se organiza por um volume único, o qual

abriga as principais atividades culturais no pavimento térreo.

Também se pensou na acessibilidade os acessos e nas visuais do

entorno. A praça contrapõe o estacionamento com o volume

principal.

1 – PRAÇA EXTERNA: Possibilita eventos ao livre,

comportando um público de 10 mil pessoas.

2 – CONEXÕES: A abertura na lateral norte da edificação

conecta os espaços internos e externos, configurando

eventos com capacidade de até 12 mil pessoas

simultaneamente.

3 – PALCO: Espaço para realização de apresentações

artísticas e shows musicais externos. Sob a laje do piso ficam

dispostas as áreas técnicas, também abrigando os sanitários na

área externa.

4 - ÁREA EXPOSITIVA: Possui mais de 2000m² de área

expositiva interna com total flexibilidade.

FIGURA 44  - Diagramas de Ocupação. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-

eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/>  Acesso em 22 

Maio 2018.

FIGURA 43  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-

eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/> Acesso em: 22 

Maio 2018.



Os ambientes técnicos e de serviços, carga e descarga, se

encontram no subsolo, devido ao fato de ficar na cota mais baixa

do terreno, onde também se encontram um vestiário, doca,

ambulatório e espaço de oficina.

O térreo abriga a entrada principal (oeste), foyer, bilheteria

e segurança, camarins e auditório. A área expositiva fica próxima

da sala de reunião, que fica separada da praça de alimentação por

um jardim.

Já no segundo pavimento estão a cozinha e restaurante no

extremo leste do bloco, a cabine de luz e som junto do auditório e

também a sala da administração.

5.0 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS
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FIGURA 45  - Planta Térreo. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-

exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/> Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA 46  - Planta Primeiro Pavimento. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-

exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/> Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA 47  - Planta Segundo Pavimento. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-

exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/>  Acesso em 22 Maio 2018.

FOYER

AUDITÓRIO

SALA DE REUNIÃO

EXPOSIÇÕES

RESTAURANTE

http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/
http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/


Para o projeto foram pensadas estruturas pré-fabricadas,

destacando elementos metálicos e brises no pavimento

superior, criando um leve volume sólido.

Na fachada Norte portas pivotantes integram a praça de

eventos ao pavilhão cultural.

A praça possui um palco aberto, que possui em seu

subsolo as áreas técnicas.

5.0 REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS
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FIGURA 49  - Corte. Disponível em:  

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-

e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/>  Acesso em 22 Maio 2018.

FIGURA 48  - Vista Externa Fundos. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-e-

exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/>  Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 50 - Corte. Disponível em: 

<http://www.estudio41.com.br/projeto/centro-cultural-de-eventos-

e-exposicoes-de-nova-friburgo-rj-2014/> Acesso em 22 Maio 2018.



5.1.3 SESC GUARULHOS (Concurso Público)

Arquitetos: Andrade e Moretin | Ano: 2009 | Localização:

Guarulhos – Brasil

O projeto, que buscou resumir o partido a valores

essenciais, faz referência à arquitetura industrial a qual é

pertinente. Pode-se observar ao longo do projeto, espaços

generosos que se integram, os sistemas construtivos baratos e

a simplicidade e força das soluções. A própria história do

município e o entorno próximo ao Sesc que reforçaram a

escolha: associar o galpão industrial familiar ao usuário do

Sesc e ao morador de Guarulhos às atividades culturais e ao

lazer, transformando em lugar onde as pessoas possam

desfrutar do eu tempo livre.

Para que o edifício se destaque como um local de

encontro, as suas lajes funcionam como praças abertas, que se

conectam por vazios e amplas escadas. O acesso pela cota

4.00 é uma extensão do perfil natural do terreno, o qual faz a a

base de todo o edifício, abrigando a praça do Sesc, o

restaurante, o foyer do teatro e os vestiários centrais.
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FIGURA 51  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.

5.1 Referencial Tipológico

FIGURA 52  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.



O programa se distribui conforme as linhas

programáticas definidas pelo Sesc . Além disso, os espaços

que abrigam núcleos autônomos foram alocados nas

extremidades do edifício, já os espaços mais fluídos foram

concentrados no centro do volume, da maneira mais

integrada possível.

Também conta com uma rua interna de 25 metros de

largura, que conecta todos os programas do edifício e uma

claraboia generosa, que ilumina o setor principal da rua

interna. Ainda sobre o programa, pode-se observar a

localização de todas as piscinas no ultimo andar, que deve-se

ao fato da qualidade espacial que é proporcionada pelo

terraço aberto em meio ao parque.
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FIGURA 54  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 55 - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 53  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.



Para garantir o sombreamento do edifício, foram

utilizados painéis metálicos perfurados associados aos grandes

beirais, das lajes dos demais pavimentos, levando em

consideração a posição favorável do prédio aos ventos

dominantes.

O interessante desse projeto é o fato de conseguir unir

um vasto programa com quadras poliesportivas, teatro, sala de

exposições e demais ambientes, em um terreno de proporções

reduzidas, criando assim, um grande prisma. Além da

implantação muito bem acertada, que deixa as quadras no

perímetro principal do volume, liberando então, o espaço central

para que as pessoas possam confraternizar.
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FIGURA 56  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 57  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.109/3558

?page=8>  Acesso em: 22 Maio 2018.



5.1.1 EDIFÍCIO POP+

Arquitetos: Andrade e Moretin | Ano: 2013 | Localização:

São Paulo – Brasil

Esse referencial tira proveito de uma localização

privilegiada dentro da Vila Madalena, em uma das cotas mais

elevadas do bairro, permitindo que seus conjuntos desfrutem de

vistas privilegiadas do entorno. Além de contar com um parque

muito bem arborizado nos fundos do lote, que se reforça pelo

projeto de paisagismo.

Sua implantação, tem como partido a criação de uma

praça de entrada sob o edifício, a qual se conecta com a rua e

com o parque nos fundos do terreno. Possui pés-direitos que

variam e a praça serve de área de convívio para os usuários do

prédio e também faz a conexão visual do parque com o espaço

público da rua.

Destacando a importância da praça e tornando seu

espaço mais interessante, a estrutura foi resolvida de tal forma

que não há pilares nos cantos do edifício, criando consideráveis

balanços, proporcionando uma volumetria bem expressiva para o

conjunto.

5.2 Referencial Arquitetônico
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FIGURA 58  - Implantação. Disponível em: 

<http://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop/>  Acesso 

em: 22 Maio 2018.

FIGURA 59 - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop/>  Acesso 

em: 22 Maio 2018.



Com um jogo de cheios e vazios, a volumetria do

edifício busca estabelecer uma relação entre o novo edifício e

as construções tradicionais do bairro: é como se, sob o volume

principal do edifício restasse, como um vestígio, o vazio

deixado pelas casinhas que um dia existiram ali.

Ao redor do volume, foram utilizados quebra-sóis

laminares, em chapa perfurada, criando um envelope protetor

que dá unidade e caráter ao edifício. As varandas, com 3

metros de profundidade, estão localizadas na fachada que se

abre para o parque, o que permite a criação de espaços de

convívio, ou mesmo de trabalho, com a vista das copas das

árvores.

O referencial agrada por ser de fácil leitura, com as lajes

demarcadas na fachada, e os ambientes abertos/cobertos que

podem abrigar diversas atividades e a conexão com o exterior.
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FIGURA 61  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop/>  Acesso 

em: 22 Maio 2018.

FIGURA 62  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop/>  Acesso 

em: 22 Maio 2018.

FIGURA 60  - Vista Externa. Disponível em: 

<http://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop/>  Acesso em: 22 

Maio 2018.



5.1.2 PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO NACIONAL

PARA A NOVA SEDE DO CAU/BR + IAB/DF

Arquitetos: São Paulo Arquitetos e COA Associados |

Ano: 2016 | Localização: Distrito Federal – Brasil

O projeto se estrutura a partir de uma estratégia que

busca a relação entre áreas livres e construídas. A partir disso,

é desenhado um eixo que define um espaço capaz de articular

o sistema de espaços verdes públicos à sudeste e noroeste da

área de intervenção e também às necessidades de recepção,

acolhimento e distribuição das duas instituições que ali se

instalarão, na escala da intervenção.
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FIGURA 64  - Vista Externa. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/799851/primeiro-lugar-no-

concurso-nacional-para-a-nova-sede-do-cau-br-plus-iab-df> 

Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 63  - Implantação. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/799851/primeiro-lugar-no-

concurso-nacional-para-a-nova-sede-do-cau-br-plus-iab-df>  

Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 65  - Vista Externa. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/799851/primeiro-lugar-no-

concurso-nacional-para-a-nova-sede-do-cau-br-plus-iab-df> 

Acesso em: 22 Maio 2018.

5.2 Referencial Arquitetônico



Esse eixo, determina as condições para a implantação

do edifício, que trata de uma lâmina paralela à direção

supracitada, e que tem como frente de acesso uma praça, de

caráter público, para a qual as instituições CAU e IAB estão

igualmente voltadas.

Esta implantação sugere tanto uma conexão simbólica

entre as superquadras e o lago a partir do tecido verde

contínuo, quanto uma potencial conexão física entre a via L2 e

a via auxiliar do setor das embaixadas.

O interesse nesse projeto é a conexão com espaços

verdes, as fachadas abertas que se voltam para o pátio e um

corredor de serviços alocado em uma das extremidades.
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FIGURA 66  - Corte Transversal. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/799851/primeiro-lugar-no-

concurso-nacional-para-a-nova-sede-do-cau-br-plus-iab-df>  

Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 67 – Planta Térreo e Primeiro Pavimento. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/799851/primeiro-lugar-no-

concurso-nacional-para-a-nova-sede-do-cau-br-plus-iab-df>  

Acesso em: 22 Maio 2018.
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5.1.3 EDIFÍCIO CORUJAS

Arquitetos: FGMF Arquitetos | Ano: 2014 | Localização:

São Paulo – Brasil

Localizado na Vila Madalena, o Edifício Corujas é

composto por vários escritórios de diversos tamanhos e

formatos. A proposta desse projeto era criar um espaço mais

humanizado para o trabalho, que fosse diferente dos

tradicionais cubos de vidro espelhado que se localizam nas

regiões de São Paulo.

Como o gabarito do local era de apenas nove metros, a

solução adotada pelos arquitetos foi uma implantação

horizontal, com a forma do lote. Além disso, um dos objetivos

era o de criar uma arquitetura que permitisse que os

escritórios também tivessem espaços avarandados para

reuniões externas e jardins próprios privativos.

Devido à isso, foram utilizados recursos como: terraços

jardins, vãos e varandas generosos e planos de vidro. Os

conjuntos que estão no nível térreo abrigam escritórios com

pé direito duplo, que aproveitam a inclinação natural do

terreno. Desta forma, o visitante chega através de um

mezanino, podendo descer para a área principal de trabalho,

onde há varanda e seu jardim privativo no recuo posterior. O

“embasamento” no térreo (volume mais largo que o restante

da construção), foi todo envelopado em madeira, para se

diferenciar.
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FIGURA 68  - Vista Externa. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 69  - Vista Externa. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.
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Já os andares que estão acima do “embasamento”, são

menores que o andar inferior e não chegam às divisas. Nestes

trechos, a estrutura de concreto pré-moldada fica aparente.

Totalmente envidraçado, esse trecho se contrasta com o

embasamento, que é muito mais opaco.

Sobre esses trechos (Figura 71), surgem os terraços

jardim privativos. Já as grandes varandas, surgem em meio aos

pilares, entre esses conjuntos.

O último andar, possui varandas onde existem escadas

metálicas independentes, que acessam a cobertura. Essa

cobertura também funciona como um terraço jardim,

possibilitando que os pavimentos mais altos possam usufruir

de jardins próprios.
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FIGURA 70  - Vista Interna. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 71  - Vista do Terraço Jardim. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 72  - Vista Interna. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.



Toda essa descrição de organização descrita

anteriormente, permitiu que no bairro boêmio e cultural da

Vila Madalena, a escala do pedestre e o convívio entre as

pessoas fosse mantido.

Além disso, a edificação também conta com diversos

ambientes de convívio, com bicicletários, vestiários comuns,

café e bancos, que permite aos usuários do local, a troca de

vivências.

Mesmo sendo um edifício com escritórios de alto

padrão, o projeto foi concebido em estrutura de pré-

moldados (Figura 73) de concreto, que na maioria das

construções é deixado aparente. Esse fator também despertou

o interesse pelo projeto, visto que reafirma que o material pré-

moldado pode ser tão interessante quanto qualquer outro.
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FIGURA 73  - Obra. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 74  - Vista Interna. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.

FIGURA 75  - Vista Interna. Disponível em: 

<https://www.archdaily.com.br/br/787289/edificio-corujas-fgmf-

arquitetos> Acesso em: 22 Maio 2018.
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ANEXO

Entrevistas

QUAL A SUA OPINIÃO?

A cidade de Travesseiro tem um espaço físico adequado para abrigar eventos (Shows, Palestras, Feira do Livro) e demais atividades

ligadas à cultura? Qual a sua opinião sobre a implantação de um Centro Cultural com capacidade para a realização de atividades culturais

e artísticas no município?

A implantação de um Centro Cultural é um sonho que eu tenho

particularmente, pois penso que seja o espaço ideal para juntar a

Biblioteca Pública, Museu, Sala de Música, Auditório e outros

espaços.

Cristiane Neitzke, 40 anos.

Professora e Secretária da Educação.

O município de Travesseiro não possui nenhum espaço

adequado para a realização de eventos que envolvam público

como telespectadores, atualmente é utilizado um espaço na

escola municipal, mas que não possui espaço adequado para as

apresentações nem a acomodação necessária ao público. A

ideia de um Centro Cultural seria de extrema importância, pois

além de ser um local para eventuais eventos, também poderia

ser utilizado para oficinas que visam o crescimento cultural e

aperfeiçoamento dos munícipes.

Tiago Weizenmann, 29 anos.

Vereador.

O município não possui nenhum espaço específico para realização

destes eventos, atualmente, é utilizado o salão da Escola Estadual

de Ensino Médio Monsenhor Seger. Acredito ser muito

importante, assim, com certeza poderão ser desenvolvidas

atividades ligadas à cultura, com este espaço próprio, as pessoas

verão como uma forma de incentivo e, consequentemente irão

participar, desenvolver e se envolver.

.

Regina Vicheguerra, 36 anos.

Assistente Social/Coordenadora do CRAS Travesseiro.
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ANEXO

Pré-dimensionamento para Bibliotecas
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Em relação ao projeto da Biblioteca, destacam-se

alguns princípios básicos para dimensionamento, de acordo

com o livro Neufert (NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em

arquitetura. São Paulo: Gustavo Gili, 2002).
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