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RIO�GRANDE�DO�SUL

VALE�DO�TAQUARI

LAJEADO CENTRO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAJEADO

O�QUE�É?
� O� projeto� é� referente� à� Biblioteca� Pública� Municipal� de� Lajeado,� cujo� propósito�
principal�é�a�adaptação�às�necessidades�da�população�e�à�cultura�da�cidade.�Haverá�todos�os�
tipos� de� materiais� e� grupos� literários,� incluindo� revistas,� jornais,� jogos� dinâmicos� para�
crianças�e�livros�físicos�e�digitais�sobre�administração,�romance,�autoajuda,�drama,�medicina,�
turismo,�religião,�gastronomia,�história,�ciências�etc.�O�objetivo�é�de�oferecer�à�população�
uma�Biblioteca�que�se� torne�um�espaço�de� leitura,�estudo�e�convívio� social�e�um� local�
acolhedor�à�realização�das�atividades�a�ela�correlatas.

ONDE?
� O�projeto�possui�frentes�para�as�ruas�Alberto�Torres�e�Santos�Filho,�no�Bairro�Centro�da�
cidade�de�Lajeado,�Rio�Grande�do�Sul.�O�terreno�possui�uma�área�de�1509,21m²,�com�uma�
localização� privilegiada� por� haver� muito� movimento� de� pessoas� no� seu� entorno,�
característica�ideal�para�fomentar�a�utilização�da�biblioteca�pela�população.

PARA�QUEM?
� O�público�a�ser�alcançado�pela�proposta�não�possui�limitações.�Devem�fazer�uso�da�
biblioteca,�principalmente�os�estudantes�de�todos�os�níveis�escolares�da�cidade�de�Lajeado�
e�região,�alcançando,�dessa�forma,�um�conhecimento�cultural�maior�e�o�hábito�pela�leitura.�
Adultos�e� idosos� também�serão�bem-vindos,� já�que�a�biblioteca�oferecerá�materiais�de�
diversos�temas�e�permite�que�sejam�ministrados�cursos�de�línguas,�tais�como�italiano,�inglês,�
francês�e�espanhol.

POR�QUÊ?
� O�programa�do�presente�projeto�foi�criado�principalmente�com�base�no�espaço�de�
que�se�sente�falta�na�biblioteca�existente�na�cidade�de�Lajeado,�além�de�considerar�áreas�
necessárias�para�o�bem�estar�e�desenvolvimento�da�população.�

� O�ponto�principal�a�ser�considerado�como�problema�da�biblioteca�atual�é�a�falta�de�
acessibilidade�e�espaço�físico�de�qualidade,�pois�não�possui�qualquer�rampa�que�permita�
acesso� para� cadeirantes� e� � apresenta� espaço� de� acervo� limitado,� não� possuindo� área�
adequada�para�leitura.�A�biblioteca�não�oferece�salas�para�os�setores�de�administração�e�
manutenção�do�acervo,�possui�apenas�áreas�com�mesas�definidas�para�cada�setor.�Sendo�
assim,� acredita-se� que� essa� proposta� venha� a� ser� uma� grande� contribuição� para� o�
município.

A�CIDADE
A�cidade�de�Lajeado�pertence�ao�Vale�do�Taquari�e�é�considerada�um�dos�municípios�de�
maior�desenvolvimento�do�Rio�Grande�do�Sul,� com�uma�área�de�90,6km².� Lajeado� tem�
divisas�com�as�cidades�de�Estrela,�Arroio�do�Meio,�Forquetinha,�Marques�de�Souza,�Cruzeiro�
do�Sul�e�Santa�Clara�do�Sul.�O�município�fica�116km�distante�da�capital�do�estado,�Porto�
Alegre.�
A�maioria�da�população�é�composta�por�descendentes�de�alemães�e�italianos.�Segundo�
o�IBGE,�a�população�estimada�era�de�79.819�pessoas�no�ano�de�2017�e�a�renda�média�
mensal�por�habitante�da�cidade�de�Lajeado�era�de�2,4�salários�mínimos�no�mesmo�ano.�
Existem�34�escolas�no�seu�espaço�e�apenas�8�oferecem�ensino�médio.�Em�2015,�os�alunos�
dos�anos�inicias�da�rede�pública�da�cidade�tiveram�nota�média�de�6.1�no�IDEB,�com�uma�
taxa�de�escolarização�entre�6�e�14�anos�de�98%.�

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAJEADO

Fonte:�GOOGLE�Maps,�modificado�pela�autora

�
O�PROJETO
� A�materialidade�principal�do�projeto�é�o�concreto,�com�aberturas�em�alumínio�e�vidro.�
Além�disso,�será�utilizada�madeira�louro�freijó�no�piso,�em�divisórias�internas�e�revestimentos�
na�parte�externa.
� A�biblioteca�oferece� espaços�de� estacionamento�e� alimentação�para�os�usuários.�
Além� das� funções� essenciais,� este� espaço� disponibiliza� uma� área� de� alimentação� aos�
usuários,� sendo� assim,� haverá� um� café� com� cardápio� composto� por� diversos� tipos� de�
alimentos�e�ambiente�para�refeição.�Integrada�ao�setor�de�comércio,�haverá�uma�livraria�e�
papelaria�para�leitores�interessados�na�compra�de�livros�e�materiais�necessários�para�estudo�
ou�trabalhos�realizados�no�local.
�

�
� O� setor� de� administração� contará� com� todo� o� espaço� necessário� para� o� bom�
gerenciamento� do� seu� material,� principalmente� por� parte� do(a)� bibliotecário(a),�
responsável�pela�aquisição,�gerenciamento�e�registros�de�inventário.�São�essenciais�para�o�
bom�funcionamento�da�biblioteca�o�restauro�e�catalogação�de�materiais,�sala�de�reuniões�e�
recepção,� além� de� uma� sala� de� administração.� Para� suprir� as� necessidades� diárias� dos�
funcionários��e�usuários�da�biblioteca,�existirá�o�setor�de�apoio,�que�compreenderá�a�parte�
de�estacionamento,�guarda�volumes,�copa�e�depósito�para�funcionários.�Haverá�sanitários,�
tanto�masculinos�quanto�femininos,�específicos�para�funcionários�da�biblioteca.

�
� Os�terminais�de�consulta�e�área�de�retirada�e�devolução�de�livros�serão�feitos�a�partir�de�
terminais� com� sistema� de� radiofrequência.� O� acervo� de� livros� em� geral� será� separado�
conforme� uma� classificação� pré� estabelecida� de� números� e� letras� chamada� de� CDD�
(Classificação�Decimal�de�Dewey).�Haverá�acervo�de�livros�infantis�e�brinquedoteca,�além�do�
acervo�de�obras� raras,�que� inclui�documentos�antigos�da�cidade,�manuscritos,�mapas�e�
obras�definidas�como�sendo�muito�antigas�ou�raras�e�uma�hemeroteca,�que�engloba�a�parte�
de�jornais,�revistas�etc.
� A�área�de�estudo�e�leitura�contará�com�salas�para�classes�de�línguas�relacionadas�à�
escrita,�livros�e�outros�assuntos�que�tenham�relação�com�a�biblioteca.�Além�disso,�haverá�um�
espaço�amplo�de�leitura�conjunta,�salas�de�leitura�privativa�e� leitura�conjunta�privativa�e�
espaço�com�tablets�que�permitem�acesso�ao�sistema�da�biblioteca,�que�oferecerá�diversos�
livros�em�formato�digital.

Fonte:�da�autora
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ENTORNO

TERRENO

ANÁLISE�DO�PROGRAMA
� O�programa�da�biblioteca�prevê�um�estacionamento�subterrâneo,�que�oferece�vagas�
de�estacionamento�para�26�veículos,�sendo�dois�destes�para�deficientes�físicos.�Também�
existem�vagas�para�7�motocicletas�e�8�bicicletas.
� No� térreo� se� encontram� uma� livraria� e� uma� cafeteria,� além� de� toda� a� parte� de�
administração�da�biblioteca,�composta�por�catalogação�e�restauro,�bibliotecário�(a),�sala�de�
reuniões�e�uma�sala�para�administração�geral�de�finanças�e�outros�assuntos�pertinentes�à�
biblioteca.
� O�primeiro�pavimento�é�oferecido�às�crianças�e�jovens�que�possuem�interesse�em�
leitura� e� atividades� lúdicas� que� desenvolvam� o� raciocínio� lógico.� Se� encontram� neste�
pavimento�áreas�de�leitura�infantil,�brinquedoteca�e�leitura�juvenil.
� O�setor�de�apoio�se�encontra�distribuído�em�faixas�nas�áreas�necessárias,�como�na�
parte�administrativa,�onde�se�encontram�sanitários,�copa,�depósitos�etc�e�próximos�às�áreas�
de�acervo�se�localizam�depósitos�de�material.�
Os� pavimentos� superiores� oferecem� acervo� geral,� obras� raras,� acervo� digital,� salas� com�
classes�que�podem�ter�diversos�usos�e�todas�as�áreas�necessárias�de�leitura�respectivas�a�
cada�um�destes�setores.
� O�acervo�da�biblioteca�é�fundamental�para�a�construção�da�cultura�e�conhecimento�
dos�cidadãos,� já�que�ele�seleciona�os� itens�a�serem�adquiridos�para� leitura.�A�biblioteca�
permite�a�visitação�de�escolas�e�de�diversos�usuários�conforme�interesse.�Os�terminais�de�
consulta� e� área� de� retirada� e� devolução� de� livros� serão� feitos� na� chegada� de� cada�
pavimento,�a�partir�de�terminais�com�sistema�de�radiofrequência.�O�acervo�de�livros�em�
geral� será� separado� conforme� uma� classificação� pré� estabelecida� de� números� e� letras�
chamada�de�CDD�(Classificação�Decimal�de�Dewey).�
� O�programa�foi�criado�principalmente�com�base�no�espaço�de�que�se�sente�falta�na�
biblioteca�atual,�além�de�considerar�áreas�necessárias�para�o�bem�estar,�desenvolvimento�da�
população� e� disseminação� do� saber.� Considerou-se� também,� a� localização,� forma� e�
topografia�do�terreno,�tecnologias�e�materiais�que�definem�o�caráter�da�edificação.�

SETOR�COMERCIAL� Área�+/-�160m²

SETOR�ADMINISTRATIVO Área�+/-�190m²

SETOR�APOIO� Área�+/-�230m²

SETOR�ACERVO Área�+/-�410m²

SETOR�LEITURA�E�ESTUDO Área�+/-�400m²
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RELEVO
� O�terreno�não�possui�grande�
elevação� em� sua� forma� original,�
pois� apenas� duas� curvas� de� nível�
cortam� a� sua� área.� Elas� ficam�
localizadas�ao�sul,�de�forma�que�se�
crie�um�platô�na�fachada�com�a�Rua�
Santos�Filho.�

VEGETAÇÃO
� Existe�apenas�uma�árvore�na�
sua�área,�que�é� identificada�como�
sendo�uma�nogueira.�Por�ser�bonita�
e�antiga,�a�árvore� �é�valorizada�no�
projeto�e�permanecerá�no�local.�O�
projeto�foi�adaptado�para�que�não�
interfira�na�altura�ou�área�em�que�a�
vegetação�existente�se�encontra.
�

� A� localização� das� fotos� ao�
lado�é�indicada�pelas�cores�de�cada�
flecha�no�diagrama�abaixo:

Fonte:�da�autora

TERRENO RESIDENCIAL MISTO�-�RESIDENCIAL�E�COMERCIAL

INSTITUCIONAL COMÉRCIO

O�entorno�do�terreno�é�composto�principalmente�por�edifica~oes�comerciais,�por�se�localizar�no�
Centro�da�cidade�de�Lajeado.�Apesar�disso,�também�existem�diversos�usos� institucionais�por�
conta�da�igreja�localizada�no�terreno�vizinho�e�de�uma�escola�muito�próxima.�O�menor�uso�é�do�
tipo�residencial.�As�edificações�que�se�encontram�na�quadra�do�terreno�são�de�usos�residencial,�
institucional,�comercial�e�misto.

N

O�entorno�do�terreno�é�composto�por�edificações�de�diversas�alturas,�como�é�possível�analisar�
no�diagrama�ao�lado.�A�maioria�é�de�apenas�1�pavimento,�mas�existem�edificações�de�até�8�
pavimentos.�As�alturas�das�edificações�encontradas�no�entorno�imediato�da�biblioteca�são�de1�
pavimento,�2�pavimentos�e�3�pavimentos.

TERRENO 1�PAVIMENTO 2�PAVIMENTOS

3�PAVIMENTOS 4�PAVIMENTOS�OU�MAIS

N

Fonte:�da�autora

Fonte:�da�autora

BR�386
AV.�BENJAMIN�CONSTANT

AV.�PASQUALINI

AV.�BENTO�ROSA

RUA�BENTO�GONÇALVES
RUA�JULHO�DE�CASTILHOS

TERRENO

RUA�ALBERTO�TORRES RUA�SANTOS�FILHO

Fonte:�Google�MAPS

PORTO�ALEGRE

N

Fonte:�da�autora.

Fonte:�da�autora.
N

Fonte:�da�autora.

� O�terreno�selecionado�para�o�projeto�da�Biblioteca�Pública�Municipal�de�Lajeado�se�
encontra� no� Bairro� Centro� da� cidade,� rodeado� por� algumas� das� suas� principais� vias� de�
circulação.�
� A�BR�386�se�encontra�a�cerca�de�3km�do�terreno,�sendo�necessários�apenas�5min�de�
deslocamento�em�um�veículo.�A�Av.�Benjamin�Constant�se�encontra�próxima�ao�terreno�e�
pode�ser�considerada�uma�das�principais�vias�de�ligação�entre�bairros.�Além�dela,�também�
existe�a�Av.�Pasqualini�e�a�Rua�Bento�Rosa.�O�terreno�se�encontra�muito�próximo�das�Ruas�
Julho�de�Castilhos�e�Bento�Gonçalves,�duas�vias�de�forte�predominância�de�comércio.�As�vias�
que�limitam�o�terreno�são�a�Rua�Alberto�Torres�e�a�Rua�Santos�Filho.

TERRENO

� O�terreno�se�encontra�no�setor�01,�Pólo�de�Comércio�e�Serviços,�quadra�20�no�mapa�de�
zoneamento�de�usos�da�cidade�de�Lajeado.�O� índice�de�aproveitamento�se� resume�na�
quantidade�máxima�de�pavimentos�que�podem�ser�construídos�de�acordo�com�a�área�de�
cada�pavimento,�devendo�ter�um�máximo�de�9055,26m².�A�taxa�de�ocupação�do�lote�é�de�
4/5�da�sua�área�total.�A�altura�da�edificação�é�livre,�com�recuo�de�fundos�de�altura�máxima�de�
5m.�O�terreno�é�isento�de�recuo.

Fonte:�Prefeitura�de�Lajeado

CONDICIONANTES�LEGAIS

SUBSOLO

Estacionamento�com�25�vagas�para�veículos,�7�vagas�para�
mtocicletas�e�8�vagas�para�cicicletas

Reservatório�inferior�e�áreas�de�apoio�técnico�da�edificação

Livraria

Hall�de�entrada

Administração

Café

Área�externa

Brinquedoteca

Acervo�Infantil�e�juvenil

Acervo�geral

Hemeroteca

Acervo�digital

Obras�raras

Salas�multiuso

Leitura�privativa

1005,22m²

64,2m²

37,8m²

130,97m²

97,27m²

139,78m²

190,79m²

83,2m²

472,19m²

998,8�m²

28,78m²

27,9m²

23,47m²

83,2m²

132,2m²

TÉRREO

SUPERIORES

ÁREAS�DO�PROJETO USOS�DO�ENTORNO ALTURAS�DO�ENTORNO VIAS�DO�ENTORNO
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