
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI – UNIVATES 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ETAPA I 

 

  

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAJEADO 

 
 

Marcela Dadall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajeado, junho de 2018 



Marcela Dadall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LAJEADO 

 

Estudo apresentado na Disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso – Etapa I, 
sobre a viabilidade de construção de nova 
Biblioteca Pública Municipal na Cidade de 
Lajeado, Rio Grande do Sul.  

 

   Orientador: Prof. Arq. Me. Augusto Alves 

 

 

Lajeado, junho de 2018 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 01 - Gráfico de frequência de leitura no Brasil..................................................12 

FIGURA 02 - Gráfico de frequência de leitura de livros no mundo..................................13 

FIGURA 03 - O Julgamento dos Mortos na Presença de Osiris. Cerca de 1275 a.C......15 

FIGURA 04 - Ilustração da produção do papiro em sua origem......................................15 

FIGURA 05 - Restauração dos Palácios de Nínive, segundo Austen Henry Layard......17 

FIGURA 06 - Acesso a um pequeno templo em Nínive. Por Austen Henry Layard........18 

FIGURA 07 - Imagem interna da antiga Biblioteca de Alexandria..................................19 

FIGURA 08 - Imagem externa da nova Biblioteca de Alexandria...................................20 

FIGURA 09 - Imagem externa da nova Biblioteca de Alexandria...................................20 

FIGURA 10 - Imagem interna da nova Biblioteca de Alexandria....................................21 

FIGURA 12 - Conceito da edificação..............................................................................24 

FIGURA 12 - Atividades das prateleiras de livros...........................................................25 

FIGURA 13 - Fachada da Biblioteca Binhai....................................................................25 

FIGURA 14 - Vista interna da Biblioteca Binhai..............................................................26 

FIGURA 15 - Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro...........................................................26 

FIGURA 16 - Carimbo de identificação da biblioteca e carimbo de registro....................36 

FIGURA 17 - Localização do terreno nos mapas do Brasil, Rio Grande do Sul, Vale do 

Taquari e Lajeado...........................................................................................................40 

FIGURA 18 - Mapa de vias principais no entorno do terreno..........................................41 

FIGURA 19 - Mapa do entorno do terreno......................................................................41 

FIGURA 20 - Mapa de localização das escolas do entorno............................................42 

FIGURA 21 - Mapa de altura das edificações do entorno...............................................43 

FIGURA 22 - Terreno e entorno com curvas de nível.....................................................44 

FIGURA 23 - Ensolação do terreno................................................................................44 

FIGURA 24 - Terreno com medidas e curvas de nível....................................................45 



FIGURA 25 - Terreno com medidas, curvas de nível e indicação das fotos...................46 

FIGURA 26 - Vista vermelha..........................................................................................47 

FIGURA 27 - Vista amarela............................................................................................47 

FIGURA 28 - Vista azul...................................................................................................47 

FIGURA 29 - Vista laranja..............................................................................................47 

FIGURA 30 - Vista roxa..................................................................................................48 

FIGURA 31 - Vista verde................................................................................................48 

FIGURA 32 - Mapa aproximado.....................................................................................49 

FIGURA 33 - Trecho da NBR 9050.................................................................................56 

FIGURA 34 - Trecho da NBR 9050.................................................................................56 

FIGURA 35 - Balcão de empréstimo..............................................................................57 

FIGURA 36 - Dependência da área da biblioteca conforme o acervo............................58 

FIGURA 37 - Mesas de trabalho individual e em dupla...................................................58 

FIGURA 38 - Mesas individuais e circulação entre elas.................................................59 

FIGURA 39 - Modulação de estantes para adultos até crianças....................................59 

FIGURA 40 - Planta baixa da Biblioteca de Stapleton....................................................63 

FIGURA 41 - Vista da parte interna da Biblioteca Stapleton...........................................63 

FIGURA 42 - Vista da parte interna mostrando os corredores com acervo da Biblioteca 

Stapleton........................................................................................................................64 

FIGURA 43 - Planta baixa térreo que mostra a interação da parte de vegetação com o 

interior da livraria............................................................................................................65 

FIGURA 44 - Interação entre interior e exterior a partir de vegetação e vidros...............65 

FIGURA 45 - Parte interna da Livraria Surry Hills...........................................................66 

FIGURA 46 - Planta baixa do mezanino da edificação...................................................67 

FIGURA 47 - Fachada da edificação..............................................................................68 

FIGURA 48 - Espaço de acervo e leitura........................................................................69 

FIGURA 49 - Espaço de acervo e leitura........................................................................70 



FIGURA 50 - Espaço de acervo com vazio.....................................................................70 

FIGURA 51 - Área de acervo infantil...............................................................................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 01 - Programa setor comercial.........................................................................33 

TABELA 02 - Programa setor administrativo..................................................................33 

TABELA 03 - Programa setor apoio...............................................................................33 

TABELA 04 - Programa setor acervo.............................................................................34 

TABELA 05 - Programa setor leitura..............................................................................34 

TABELA 06 - Programa área total da biblioteca.............................................................34 

TABELA 07 - Tabela UTP 7 Plano Diretor de Lajeado....................................................50 

TABELA 08 - Tabela 01 - Classificação das edificações quanto à sua população.........52 

TABELA 09 - Tabela 02 - Classificação das edificações quanto à altura........................52 

TABELA 10 - Tabela 03 - Classificação das edificações quanto às suas dimensões em 

planta..............................................................................................................................53 

TABELA 11 - Tabela 04 - Classificação das edificações quanto às suas características 

construtivas....................................................................................................................54 

TABELA 12 - Tabela 05 – Dados para dimensionamento das saídas............................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

TICs  Tecnologias de informação e comunicação 

FEBAB  Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias 

ACVAT Associação dos Caixeiros Viajantes do Alto Taquari 

IDEB  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

ISBN International Standard Book Number. Sitema oficializado como norma 

mundial desde 1972, que identifica os livros numericamente por título, 

autor, país e editora 

LUX  Unidade de medida de iluminamento 

RFID  Identificação por Radiofrequência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...............................................................................................................10 

1 ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA ........................................................................11 

1.1 Apresentação do tema .................................................................................11 

1.2 Justificativa do tema ....................................................................................12 

1.3  Os livros na história .....................................................................................14 

1.4  História das bibliotecas ...............................................................................16 

1.4.1 A biblioteca na Antiguidade ...........................................................17 

1.4.2 A biblioteca na Idade Média ..........................................................21 

1.4.3 A biblioteca no Mundo Moderno .....................................................22  

1.4.4 A biblioteca Contemporânea ..........................................................23 

1.4.5 A Biblioteca no Brasil ......................................................................26 

1.5 Leitores do Brasil ...........................................................................................27 

2 BIBLIOTECA DE LAJEADO .....................................................................................28 

2.1 História da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan ...............28 

2.2 Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan ..................................29 

3 PROGRAMA ..............................................................................................................31 

3.1 Tabelas de áreas .........................................................................................33 

3.2 O Acervo ......................................................................................................35 

3.2.1 Formação do acervo .......................................................................35 

3.2.2 Registro de Obras ...........................................................................36 

3.2.3 Gestão do acervo ...........................................................................37 

3.2.4 Acesso dos usuários .......................................................................37 

3.2.5 Deterioração do acervo ..................................................................38 

4 O TERRENO ..............................................................................................................39 

4.1 Localização e entorno ..................................................................................39 

4.2 Dados do terreno .........................................................................................43 

4.3 Justificativa do terreno .................................................................................46 

4.4 Fotos do terreno ...........................................................................................47 

5 CONDICIONANTES LEGAIS ....................................................................................49 

5.1 Do Terreno ....................................................................................................49 

5.2 Do Programa ................................................................................................51 



5.2.1 Código de Edificações ....................................................................51 

5.2.2 NBR 9077 – Saídas de emergência ................................................51 

5.2.3 NBR 9050 – Acessibilidade ...........................................................55 

5.2.4 Recomendações sobre o tema .......................................................57 

6 DESAPROPRIAÇÃO .................................................................................................61 

7 REFERENCIAIS DO TEMA ......................................................................................62 

7.1 Biblioteca Stapleton .....................................................................................62 

7.2 Livraria Surry Hills ........................................................................................64 

7.3 Livraria e Centro Cívico Birkenhead ............................................................66 

8 REFERENCIAIS DE ARQUITETURA .......................................................................68 

 8.1 Edifício Vila Madalena .................................................................................68 

8.1 Biblioteca Municipal de Turku ......................................................................69 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como principal finalidade a apresentação de  

informações relevantes para a composição da Etapa I do Trabalho de Conclusão de 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates - Universidade do Vale do Tarquari -, da 

Cidade de Lajeado, RS. O trabalho mostra dados relacionados ao tema, programa e 

terreno que devem influenciar na elaboração da Etapa II do Trabalho de Conclusão de 

Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

O estudo é referente a uma Biblioteca Pública Municipal para a Cidade de 

Lajeado, que atende a todos os públicos da Cidade e do Vale do Taquari interessados 

em adquirir maior cultura e aprendizado a partir da leitura. A Biblioteca Municipal de 

Lajeado estará aberta para alunos de todas as escolas e disponível para crianças a 

idosos, além de pessoas com deficiência física ou que necessitem de atendimento 

especial, fazendo com que se torne uma construção referência no Vale do Taquari. 

Pouco mais da metade da população brasileira possui o hábito de leitura, mas 

espera-se um aumento deste número, já que o governo trabalha de forma a estimular 

a população a adquirir este costume. Um dos métodos utilizados para que se alcance 

este objetivo é fazer com que as bibliotecas se tornem mais acessíveis à população e 

tenham material disponível para todos os gostos. Além disso, elas deveriam ser 

encaradas principalmente pelas crianças e estudantes como um local que forneça 

qualidade e bem-estar no tempo dedicado à leitura, ou seja, que sintam prazer em usar 

o ambiente e material oferecidos. 

Serão apresentados dados históricos relativos ao tema de forma que se observe 

a sua importância na vida da população e do seu progresso. Após esta etapa, serão 

expostas características sobre a biblioteca atual da Cidade de Lajeado e justificativas 

que possam tornar efetivo o planejamento de uma nova biblioteca. Também serão 

mostrados os componentes do programa e dados do terreno, bem como os 

condicionantes legais relativos ao local escolhido. 
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1 ASPECTOS RELATIVOS AO TEMA 

 

O tema a ser desenvolvido no Trabalho de Conclusão do Curso – Etapa I é o 

Projeto de uma nova Biblioteca Pública Municipal para a Cidade de Lajeado, Rio 

Grande do Sul. 

 

1.1 Apresentação do tema  

O estudo realizado pelo Trabalho de Conclusão de Curso – Etapa I visa 

demonstrar a viabilidade do projeto e a elaboração de uma nova Biblioteca Municipal 

para a Cidade de Lajeado, destinada a amantes de leitura de todas as categorias, desde 

revistas até livros com conteúdo científico. 

O propósito principal da biblioteca é de adaptação às necessidades da 

população e à cultura da cidade, oferecendo 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, fornecendo um local 

acolhedor à realização das atividades a ela correlatas. 

O público a ser alcançado pela proposta não possui limitações. Devem fazer uso 

da biblioteca, principalmente, 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 oferece 

materiais de diversos temas e permite que sejam ministrados cursos de línguas, tais 

como italiano, inglês, francês e espanhol. 

O investimento será feito pela Prefeitura Municipal de Lajeado e o local 

selecionado para o estudo foi no centro da Cidade de Lajeado, próximo à biblioteca 

atual do município e de forma que se adicione à sua área de maior circulação de 

pessoas. O terreno é de meio de quadra e liga as ruas Alberto Torres e Santos Filho, 

tonando-se estreito e alongado, com área de 1509,21m². 

O estudo mostra que o ideal é que o acesso para veículos seja feito pela Rua 

Santos Filho e o acesso de pedestres pela Rua Alberto Torres. A edificação deve contar 
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com um espaço comercial, que inclui um café e uma livraria voltados para a Rua Alberto 

Torres. Haverá uma parte de administração, salas de aula, brinquedoteca, exposição 

do acervo da biblioteca com área de leitura, salas de leitura privadas, espaço aberto 

para descanso, área de serviços gerais etc.  

 

1.2 Justificativa do tema 

Cerca de 53% dos brasileiros leem frequentemente, segundo pesquisa da GfK 

de 2017. Este dado é feito somando-se 26% que declaram fazer leituras todos os dias 

e 27% que dedicam seu tempo aos livros apenas uma vez por semana. A média global 

de leitores é de 59%, ou seja, 6 pontos percentuais acima da média do Brasil, segundo 

a pesquisa.  

As classes de rendas mais altas mostram maior frequência de leitura e as 

mulheres são leitoras mais ávidas do que os homens, formando 29% de leitoras diárias, 

enquanto os homens somam 23%, conforme a figura 01. 

 

Figura 01 – Gráfico de frequência de leitura no Brasil. 

  
Fonte: Pesquisa GfK, 2017. Modificado pela autora. 

 

Conforme a figura 02, a China é o país com maior porcentagem de hábito de 

leitura entre os 17 países onde a pesquisa foi realizada, indicando um total de 70% de 

pessoas que leem diariamente ou pelo menos uma vez por semana. 
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Figura 02 – Gráfico de frequência de leitura de livros no mundo. 

 

Fonte: Pesquisa GfK, 2017. 

 

Segundo a pesquisa, o Brasil fica em 8º lugar na colocação de frequência de 

leitura entre os países que participaram, baseando-se na soma da frequência de leitura 

de todos os dias com a frequência de leitura feita semanalmente. Percebe-se também, 

que entre as classes de renda mais baixa, o hábito de leitura é muito inferior às classes 

de renda mais alta, necessitando de apoio para que tenham acesso à leitura.  

A existência de bibliotecas municipais sem fins lucrativos, bem equipadas e que 

ofereçam todos os tipos de leitura por uma taxa de manutenção mínima é vital à 

aquisição indistinta de cultura. 

Atualmente, a biblioteca municipal localiza-se junto à casa de cultura da cidade, 

considerando-se um local inadequado, por diversos motivos, cujos principais são: falta 

de acessibilidade para deficientes, pois a biblioteca é antiga e não possui rampas, 

elevadores ou espaços de circulação adequados entre as prateleiras de exposição do 

material; possui espaço limitado para acervo e leitura, impossibilitando a aquisição de 

novas unidades e gerando um mal aproveitamento do local por parte dos leitores. 

Ademais, a biblioteca possui mobiliário antigo, o que causa desconforto aos 

usuário, não possui iluminação e ventilação adequadas, sejam naturais ou não, nem 
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salas individuais protegidas acusticamente, áreas de restauro de material ou espaços 

de apoio para os funcionários. 

Após o levantamentos dos fatores citados acima, acentua-se a importância de 

uma edificação adequada às necessidades de leitura, vital ao fomento cultual e social 

do município e da região. 

 

1.3 Os livros na história 

Os primeiros livros surgiram há cerca de seis mil anos. Eles foram desenvolvidos 

em diversas formas e tipos de materiais, conforme a cultura de cada povo, explica 

Caldeira (2002): 

 

Os sumérios guardavam suas informações em tijolo de barro. Os 
indianos faziam seus livros em folhas de palmeiras. Os maias e os 
astecas, antes do descobrimento das Américas, escreviam os livros em 
um material macio existente entre a casca das árvores e a madeira. Os 
romanos escreviam em tábuas de madeira cobertas com cera. Os 
egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, uma planta encontrada 
às margens do rio Nilo, suas fibras unidas em tiras serviam como 
superfície resistente para a escrita hieróglifa. Os rolos com os 
manuscritos chegavam a 20 metros de comprimento. O 
desenvolvimento do papiro deu-se em 2200 a.C. e a palavra papiryrus, 
em latim, deu origem a palavra papel (CALDEIRA,2002). 

 

No Egito Antigo existiam os escribas, que eram os poucos que conheciam a arte 

da escrita. Eles eram responsáveis pelo registro de acontecimentos e arquivo dos 

mesmos. Na figura XX, pode-se observar um exemplar de uma ilustração do Livro dos 

Mortos no papiro de Hunefer, que era um escriba.  
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Figura 03 – O Julgamento dos Mortos na Presença de Osiris. Cerca de 1275 a.C. 

 

Fonte: Anuket, História Egípcia, 2011.  

 

Figura 04 – Ilustração da produção do papiro em sua origem. 

 

Fonte: CALDEIRA, Cinderela, 2002.  

 

Seguindo a evolução, surgiram os pergaminhos, substituindo o papiro. O 

pergaminho era produzido com pele de animais, como ovelhas e cabras, e diversos 

animais eram mortos para a sua produção. Esse material permitia que se escrevesse 

com maior facilidade e se conservasse por mais tempo, comparando-se aos materiais 

criados até então. Foi essencial à preservação de importantes livros da história, sendo 

um exemplo a Bíblia Sagrada. Nesta época, já eram feitos testes de encadernação das 

folhas, mas elas ainda eram apenas unidas de forma que ficassem organizadas. 
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O papel como conhecemos surgiu na China no início do século 2, 
através de um oficial da corte chinesa, a partir do córtex de plantas, 
tecidos velhos e fragmentos de rede de pesca. A técnica baseava-se no 
cozimento de fibras do líber - casca interior de certas árvores e arbustos 
- estendidas por martelos de madeira até se formar uma fina camada de 
fibras. Posteriormente, as fibras eram misturadas com água em uma 
caixa de madeira até se transformar numa pasta. Mas a invenção levou 
muito tempo até chegar ao Ocidente (CALDEIRA, 2002). 

 

O papel foi muito bem recebido pelos árabes, que se tornaram os pioneiros na 

construção de fábricas de papel, sendo a primeira construída na cidade de Játiva, 

Espanha, em 1150. 

No final da Idade Média, a expansão do comércio europeu fez maior divulgação 

do papel e tornou-o essencial para a administração pública e para a literatura. Unido a 

isso, Johann Gutenberg, a partir da tipografia e caracteres móveis, criou o processo de 

impressão. Já em 1442, foi impresso o primeiro volume em uma prensa. 

A partir do século XIX, o papel passa a ser muito requisitado para produção de 

jornais e livros para a população. Uma nova forma de produção do papel é iniciada em 

1845, baseada na utilização de pasta de madeira. Mais tarde esse processo se torna 

mais barato a partir da produção industrial de pasta mecânica e química (celulose). 

 

1.4 História das bibliotecas 

A palavra “biblioteca” tem origem do grego “bibliotheke”, derivada de “biblion”, 

papel ou rolo com escrita, e “theke”, depósito. De maneira mais abrangente, biblioteca 

é todo espaço destinado a uma coleção de informações de quaisquer tipos, sejam 

escritas ou digitalizadas, armazenadas em papel, CD, fitas, VHS, DVD e bancos de 

dados. Na história já foram usados materiais como tabletas de argila, rolos de papiro e 

pergaminho e os enormes códices que eram enclausurados nos mosteiros medievais. 

Segundo Martins (2002), as bibliotecas da Antiguidade eram formadas a partir 

de sistemas precários de recuperação e acesso. A sua ocupação era armazenar rolos 

de papiro e pergaminhos, de forma a atribuir status e poder aos seus imperadores. 

Estas bibliotecas reuniam escritos de intelectuais gregos, romanos e egípcios. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/CD
http://pt.wikipedia.org/wiki/VHS
http://pt.wikipedia.org/wiki/DVD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
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1.4.1 A biblioteca na Antiguidade 

Considerada a biblioteca mais antiga do mundo, a Biblioteca de Nínive foi 

construída pelo Rei Assurbanípal II na cidade de mesmo nome, na região da 

mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque. Segundo Martins (2002), o acervo 

da biblioteca era documentado em blocos de argila cozida e escrita em caracteres 

cuneiformes que remontam ao século IX a.C. 

Battles (2003) afirma que as placas eram classificadas por assuntos e 

identificadas por marcas que determinavam sua localização dentro da coleção. Existia 

ainda uma espécie de catálogo onde se registravam as grandes diversidades de 

assuntos. Segundo Souza (2005), a Biblioteca de Nínive pode ser considerada a 

primeira coleção indexada e catalogada da história.  

Acredita-se que a biblioteca tenha sido destruída por um incêndio, fazendo com 

que permanecesse oculta por muitos séculos, até ser descoberta por Sir Henry Layard, 

em 1845. Cerca de 25.000 fragmentos da biblioteca foram encontrados e ainda são 

preservados pelo Museu Britânico. 

 

Figura 05 – Restauração dos Palácios de Nínive. Por Austen Henry Layard. 

 

Fonte: A Second Series of the Monuments of Nineveh. Londres: Murray, 1853. 
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Figura 06 - Acesso a um pequeno templo em Nínive. Por Austen Henry Layard. 

  

Fonte: A Second Series of the Monuments of Nineveh. Londres: Murray, 1853. 

 

Dentre as bibliotecas da Antiguidade, a de Alexandria se tornou um exemplo, já 

que reuniu o maior acervo de cultura e ciência de sua época. Ela foi construída durante 

o reinado de Ptolomeu II e se encontrava ao norte do Egito e oeste do Rio Nilo. A ideia 

surge de Demétrio de Falera, que convence o Rei a transformar Alexandria em uma 

cidade concorrente de Atenas e propõe a construção de uma biblioteca que abrigaria 

enorme quantidade de cultura no seu território. 

A biblioteca de Alexandria era composta por duas partes, conforme Battles 

(2003, p. 61). A parte maior e principal foi construída no século III a.C. A menor foi criada 

um século depois, mas as duas estavam localizadas no Bruquíon, parte da cidade onde 

ficavam os palácios reais.  

Além de possuir um acervo imenso, que era organizado em rolos etiquetados 

com os nomes dos autores e títulos das obras, a biblioteca era conhecida por influenciar 

o espírito investigativo de cientistas e literatos, que eram responsáveis por transmitir à 

população todo o seu conhecimento. O bibliotecário era portador de um papel muito 

importante, pois além das obrigações habituais, ele era responsável por orientar os 

príncipes e reis nas leituras que deveriam fazer, segundo Baratin e Jacob (2000). 

Na Biblioteca de Alexandria, foram escritas obras relativas à matemática 

nos campos de geometria, trigonometria e astronomia, e também sobre idiomas, 

literatura e medicina. No local também eram produzidos e comercializados papiros. 

Apesar de concentrar mais de quatrocentos mil rolos de papiro, acredita-se que seu 
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acervo tenha atingido maior número, pois ocorreram diversos saques em sua história, 

até que ela foi absolutamente consumida por um incêncio acidental.  

 

Figura 07 – Imagem interna da antiga Biblioteca de Alexandria. 

  

Fonte: USP. Julho, 2016. 

 

Em 2003 foi inaugurada a nova Biblioteca de Alexandria, que se encontra no 

local onde ficava a antiga. Foi feito um concurso e o escritório norueguês Snøhetta 

venceu. O seu projeto abriga quatro milhões de livros, cem mil manuscritos e 50 mil 

mapas, além do único papiro que sobreviveu à antiga biblioteca.  

O edifício possui onze pavimentos e tem a forma de um disco inclinado na 

direção do mar, representando “o nascer do Sol a cada dia para saudar os novos 

conhecimentos", segundo o Escritório responsável pelo projeto. Na parede de granito 

que envolve a biblioteca existem letras e símbolos de todas as línguas dos mundos 

moderno e antigo. 
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Figura 08 – Imagem externa da nova Biblioteca de Alexandria. 

 

Fonte: Galeria da Arquitetura, 2015. Modificado pela autora. 

 

Figura 09 – Imagem externa da nova Biblioteca de Alexandria. 

 

Fonte: Galeria da Arquitetura, 2015. Modificado pela autora. 
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Figura 10 – Imagem interna da nova Biblioteca de Alexandria. 

 

Fonte: Galeria da Arquitetura, 2015. Modificado pela autora. 

 

1.4.2 A biblioteca na Idade Média 

A sociedade medieval era dividida em três classes, o clero, a nobreza e militares 

e a plebe. Segundo Mcgarry (1999), dentre estas, somente o clero possuia acesso à 

leitura, educando os demais a partir da oralidade. Existiam três tipos de bibliotecas na 

Idade Média: as bibliotecas de mosteiros, de universidades e as particulares. As 

primeiras possuiam um controle de acervo, já que algumas obras podiam ser 

consideradas profanas. As universitárias possuiam muito material voltado à 

religiosidade, mas passaram a ampliar seus conteúdos. As particulares eram 

pertencentes a reis, nobres ou grandes senhores, tornando-se, posteriormente, as 

bibliotecas nacionais. 

Os livros ainda eram manuscritos, dificultando sua produção para os estudos. A 

partir disso, Gutenberg criou uma nova tecnologia para sua produção, de papel e 

impressa. Dessa forma, com os títulos replicados, houve uma facilitação ao acesso da 

escrita e absorção do conhecimento nas bibliotecas universitárias. A biblioteca da 

Universidade Sorbonne de Paris é um exemplo de biblioteca universitária com origens 

nas ordens eclesiásticas. 
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[ . . . ] ao longo das paredes com os livros, que se consultavam em 
estantes alinhadas no meio da sala. Estas últimas, em número de vinte 
e oito, acompanhavam-se de cadeiras, assinaladas com as letras do 
alfabeto. Os livros, na maior parte, têm uma corrente fixada na 
encadernação, suficientemente longa, entretanto, para permitir o seu 
transporte. À grande sala de consulta, sucede uma outra mais modesta, 
que serve de depósito. A meia-altura, tal como uma capela, abrem-se 
trinta e seis janelas, através das quais a luz filtrada anima e colore os 
retratos  dos benfeitores do Colégio: Robert e seus sucessores ali estão, 
na pose atenta e imóvel que o pintor fixou no vitral; aí fazem companhia, 
apesar da morte, aos que continuam a sua obra, encorajando-os com a 
sua presença e o seu exemplo longínquo e os incitando ao trabalho. 
Sacer et augustus locus, diz o regulamento. Sim, trata-se de um lugar 
sagrado e augusto, no qual só se entra de beca e boné. Quando a leitura 
termina, é aconselhável refletir e meditar, passeando devagar ao longo 
da galeria coberta que rodeia a biblioteca. Depois, quando as sombras 
da noite se adensam, cada um se recolhe a sua casa, visto ser proibido, 
por prudência, trazer lanternas [ . . . ] (BONNEROT, Jean, 1927, p. 5-6). 

 

A citação anterior foi retirada do texto de Bonnerot, chamado La Sabonne, de 

forma a descrever o caráter ainda sagrado das bibliotecas, que acabava por limitar o 

acesso a determinadas camadas de público. 

A partir do século XVI, a biblioteca universitária passa por mudanças causadas 

pela Renascença, pois o pensamento crítico começa a evoluir e discordar de certas 

doutrinas religiosas. O teocentrismo perde posição para o antropocentrismo, pois as 

pessoas mudam sua concepção de vida, focando mais no ser humano, com suas 

dimensões e necessidades. A densidade demográfica aumenta e faz com que a escrita 

se torne um hábito, com a difusão do papel. Dessa forma, a biblioteca universitária 

ganha espaço e maior autonomia. 

O processo em que se possibilita a leitura a todos os homens acontece de forma 

lenta. A biblioteca moderna rompe a ligação com a igreja católica e passa a se 

especializar para que seja possibilitado o atendimento às necessidades de cada pessoa 

ou comunidade (MARTINS, 2001). 

 

1.4.3 A biblioteca no Mundo Moderno  

O conceito de biblioteca se modifica, uma vez que, frente a anterior restrição ao 

clero,  passa a ser um local público e destinado à cultura na qual se insere. Segundo 

McGarry (1999, p. 117), biblioteca pública pode ser definida como  “[ . . . ] uma instituição 
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que fornece um serviço gratuito a toda população de uma comunidade, distrito ou 

região, sendo em geral financiada, no todo ou em parte, com recursos públicos.” 

Nesse período iniciou-se verdadeiramente o processo de disseminação de 

informação pelas bibliotecas. Aconteciam muitos empréstimos de livros entre elites na 

Itália. Battles (2003, p. 72) afirma que [...]“o título de primeira biblioteca pública moderna 

talvez seja freqüentemente [sic] dado à Biblioteca de San Marco, fundada por Cosimo 

de Médici, em 1444”. 

A partir da Renascença, o bibliotecário passa a ser um profissional reconhecido, 

pois se sente a necessidade de uma pessoa especializada e que conheça o material 

presente no acervo da biblioteca, além disso, ele passa a ser a pessoa responsável 

pela preservação do espaço. 

Com o surgimento da informática depois dos anos 1970, o trabalho dos 

bibliotecários foi facilitado, pois o controle do acervo passa a ser feito digitalmente. 

Ainda assim, os computadores passaram a ser utilizados pela população de forma que 

tivessem utilidade pessoal e substituissem em parte, a leitura através do papel. 

 

1.4.4 A biblioteca Contemporânea 

O objetivo maior das bibliotecas atuais é fornecer informação, e o meio que 

possibilita o seu armazenamento é o eletrônico, a partir das TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação). Deste modo, é possível que se agilize o trabalho do 

bibliotecário, pois ele pode se comunicar virtualmente e disponibilizar documentos em 

formato eletrônico que podem ser acessados por diversas pessoas ao mesmo tempo. 

As bibliotecas da contemporaneidade passam a ser consideradas formas lúdicas de 

transmissão de conhecimento à comunidade. 

Em 2017 foi concluída na Cidade de Tianjin, na China, a Biblioteca Binhai, que 

é um grande exemplo de biblioteca contemporânea pela sua arquitetura e pela 

tecnologia embutida no projeto, pelo qual o escritório dinamarquês MVRDV é 

responsável. 

Segundo o escritório de arquitetura, a ideia principal veio da criação de um 

espaço translúcido em formato de esfera, criando-se a ideia de um olho. No átrio, 

encontra-se o auditório e em torno deste, sobem as prateleiras em linhas orgânicas, na 
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cor branca e, com um formato diferenciado, servindo como bancos e espaço de 

circulação.  

Figura 11 – Conceito da edificação. 

  

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. 

 

O projeto da biblioteca chinesa possui 33,200 m², com capacidade para 1,2 

milhão de livros, mas atualmente possui apenas 200 mil. A execução do acesso às 

estantes superiores foi descartada sem o consentimento dos responsáveis pelo projeto, 

por pressa na finalização. Dessa forma, colocaram-se placas de alumínio com a 

imagem de livros nas prateleiras superiores para que o espaço vazio fosse disfarçado 

sem que o visual do interior da biblioteca fosse prejudicado (ARCHDAILY, 2017). 

Conforme a redação do site Portal 44 Arquitetura, o edifício contém 5 pisos, 

sendo que no piso térreo os visitantes podem acessar facilmente as áreas de leitura 

para crianças e idosos, o auditório, a entrada principal, o acesso aos terraços nos pisos 

superiores e a conexão com o complexo cultural. O primeiro e o segundo pavimentos 

consistem, principalmente, em salas de leitura, livros e áreas de estar, enquanto os 

demais pisos incluem salas de reuniões, escritórios, salas de informática e de áudio, 

além dos dois pátios da cobertura (ARCHDAILY, 2017). 
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Figura 12 – Atividades das prateleiras de livros. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. 

 

Figura 13 – Fachada da Biblioteca Binhai. 

  

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. Modificado pela autor. 
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Figura 14 – Vista interna da Biblioteca Binhai. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. 

 

1.4.5 A Biblioteca no Brasil 

 A história das bibliotecas no Brasil se iniciou pelas ordens religiosas de 

Beneditinos, Franciscanos e Jesuítas. 

A primeira biblioteca do Brasil foi a Biblioteca Real, inaugurada em 1811 no Rio 

de Janeiro. Ela dispunha de todo o acervo que a coroa portuguesa trouxe ao se mudar 

para o Brasil em 1807, sendo franqueado o acesso à população somente em 1814. 

Segundo Souza (2005), com a independência do Brasil, ela passou a se chamar 

Biblioteca Nacional. 

 

Figura 15 – Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

Fonte: HISTO BIBLIO, 2018. 
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A Biblioteca Nacional é considerada pela UNESCO uma das maiores bibliotecas 

nacionais do mundo e a maior da América Latina, com um acervo de cerca de 10 

milhões de itens. 

 Em 1911 ocorreu a criação do primeiro curso de biblioteconomia no Brasil e em 

1921 foi criado um curso técnico com o intuito de formar profissionais para atuarem na 

Bibrioteca Nacional e em seu arquivo. A criação do Colégio Mackenzie em 1929 teve 

importância por trazer ao Brasil, um modelo de catalogação americano para substituir 

o modelo francês anteriormente utilizado. 

 Em 1942 havia cerca de 20 faculdades de biblioteconomia no país, ensejando a 

criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e documentação. O curso é então 

reconhecido como uma profissão liberal de nível superior, criando-se a FEBAB 

(Federação Brasileira de Associações Bibliotecárias). Em 1963 é criado o código de 

ética do bibliotecário. 

 

1.5 Leitores do Brasil 

Em 2011, os leitores representavam 50% da população do Brasil e em 2015 o 

índice subiu para 56%. O índice de leitura indica que cada brasileiro lê 4,96 livros por 

ano. A média anterior era de 4 livros por ano. Os dados da 4ª edição da Pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, 

declaram leitores, aqueles que leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses 

anteriores à pesquisa. 

Dentre as pessoas que compraram livros nos três meses anteriores ao estudo, 

a maioria teve preferência pelo livro impresso e a minoria pelo e-book. 30% dos 

entrevistados declarou nunca ter comprado um livro. Dentre as mulheres, 59% são 

leitoras e dentre os homens, 52% são leitores. O número de leitores entre 18 e 24 anos 

aumentou de 53% para 67% em 2015. 
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2 BIBLIOTECA DE LAJEADO 

 

2.1 História da Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan 

Aos 50 anos de emancipação política do município de Lajeado, João Frederico 

Schaan, então prefeito nomeado pela ditadura getulista, assinou no dia 25 de janeiro 

de 1941 o Decreto nº 218, para a criação da Biblioteca Municipal. Segundo a 

bibliotecária Carine Maritan, que trabalha no local, Schaan justificou o decreto com 

várias considerações importantes, entre elas, destacam-se: o dever dos poderes 

públicos de incentivar a cultura popular, a influência das bibliotecas no desenvolvimento 

da cultura e o empenho do Governo Federal na criação e manutenção de bibliotecas 

populares. Neste período, a Biblioteca não entrou em funcionamento por falta de 

recursos e principalmente por falta de livros. 

Em 30 de dezembro de 1944, o Prefeito Juvenal José Pinto adquiriu o primeiro 

acervo para a Biblioteca Pública Municipal, que era denominada, na época, 

de Biblioteca Euclides da Cunha. Pelo Decreto-Lei n° 62, a biblioteca foi reativada e 

criou-se um Conselho de pessoas responsáveis por conseguir investimentos e 

conquistar o comprometimento público pelo projeto. 

Conforme Carine Maritan, somente em 01 de outubro de 1968 o Prefeito Dalton 

de Ben Stumpf, juntamente com o presidente da Acvat, Jorge Ricardo Eick, fizeram a 

Biblioteca Pública Municipal entrar em funcionamento. Sua primeira instalação foi no 

prédio da Acvat, localizado na Rua Júlio de Castilhos, Bairro Centro e, mais tarde, na 

Galeria da mesma, onde permaneceu por mais de 10 anos. Associações civis se 

responsabilizaram em despertar o interesse público pelos livros e pela Biblioteca. 

No final de 1991, a Biblioteca mudou-se da Galeria da Acvat para a Casa de 

Cultura do município de Lajeado, Rio Grande do Sul. Em 27 de março de 1992 foi 

sancionada a Lei nº 4.758, que modificou o nome da biblioteca para Biblioteca Pública 

Municipal João Frederico Schaan. 

Em 1992, a Biblioteca Pública deixou de pertencer à Secretaria de Educação e 

Cultura e passou a pertencer à Secretaria de Cultura e Turismo de Lajeado 

(SECULTUR). 
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Atualmente a Biblioteca possui seu registro no Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas (SNBP) e pertence à Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) do 

Município de Lajeado. 

 

2.2 Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan 

A Biblioteca Municipal de Lajeado se encontra na Rua Júlio de Castilhos, 411, 

Lajeado, Rio Grande do Sul. Conforme informações concedidas por Carine Maritan, o 

seu acervo atual é de 37.256 exemplares de diversos gêneros e áreas de 

conhecimento, como obras gerais, filosofia, psicologia, religião, ciências sociais, 

ciências puras, ciências aplicadas, artes/divertimentos, linguística, literatura, geografia, 

história e biografia. Além destas, possui livros em braille, audiolivros, periódicos, mapas, 

CDS e DVDs. A biblioteca possui todas as edições do Jornal O Informativo desde 1970. 

Atualmente existem cerca de 14.000 leitores cadastrados. 

Os usuários da biblioteca fazem muitas solicitações de livros para aquisição por 

parte da biblioteca, sempre sugerindo nomes de obras específicas. Além disso, é muito 

requisitado o acesso a wi-fi, que a biblioteca ainda não possui. 

Os setores existentes na Biblioteca de Lajeado se resumem a um balcão de 

atendimento, processamento técnico, restauração e arquivo histórico. Não existem 

salas separadas de apoio para cada setor ou para funcionários, pois o local tem espaço 

reduzido. De qualquer forma, é feita uma separação por locais dentro do seu espaço. 

No térreo encontram-se o balcão de atendimento, a sala de leitura com jornais e 

revistas, os acervos de literaturas e a Casinha dos Livros, espaço destinado ao acervo 

infantil, com livros, gibis, jogos e mobiliário específico para os pequenos leitores. No 

segundo andar encontram-se os acervos mais especializados, mesas para estudo, 

telecentro, área administrativa e o Arquivo Histórico Municipal. No subsolo há uma sala 

de teatro para aproximadamente 50 pessoas, onde ocorrem aulas de teatro, dança e 

música. Existem três sanitários, um para funcionários e dois para o público, separados 

em masculino e feminino. 

O sistema utilizado pela Biblioteca Pública Municipal João Frederico Schaan é o 

BiblioSys, que foi adquirido em 2010 e permite ao usuário fazer consultas do acervo, 

reservar e renovar livros pela internet, além de consultar histórico de retiradas de 
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materiais e multas. O BiblioSys também envia lembretes aos usuários por e-mail, sobre 

reservas e prazos de entrega dos materiais. 

A forma de se tornar um sócio é fazer uma carteirinha que permite acesso à 

biblioteca. Para que se consiga solicitá-la, é necessário algum vínculo com a Cidade de 

Lajeado, podendo ser moradia, trabalho ou estudo. Deve-se encaminhar duas fotos 

3x4, RG, comprovante de endereço e deve ser paga uma taxa anual no valor de R$5,00. 
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3 PROGRAMA 

 

O ponto principal do programa são as áreas de leitura. Elas devem ser 

confortáveis de modo que façam com que qualquer necessidade dos usuários da 

biblioteca seja suprida, independente de quanto tempo exigir a sua permanência no 

local. Para que esta proposta seja concretizada, a biblioteca deve oferecer espaços de 

estacionamento e alimentação para os usuários.  

Além de oferecer as funções essenciais de biblioteca, este espaço deve 

disponibilizar uma área de alimentação aos usuários, sendo assim, haverá um café com 

um cardápio composto por diversos tipos de alimentos e ambiente para refeição. A 

biblioteca não deve permitir o acesso de pessoas com comida ao seu interior. Ainda 

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 deve contar 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. Além disso, são 

essenciais para o bom funcionamento da biblioteca o restauro de materiais, área para 

o recebimento e catalogação de itens do acervo, sala de reuniões e recepção, 

encarregada de atividades de atendimento aos usuários, informações, controle de 

entradas e saídas de pessoas e fiscalização de materiais emprestados. Haverá também 

uma sala de administração para controles fiscais e direção da biblioteca. 

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. Dever-se-ão haver sanitários, tanto 

masculinos quanto femininos, específicos para funcionários da biblioteca. 

O acervo da biblioteca é muito importante para a construção da cultura e 

conhecimento dos cidadãos, já que ele seleciona os itens a serem adquiridos para 

leitura. 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 

separados conforme uma classificação pré estabelecida de números e letras chamada 

de CDD (Classificação Decimal de Dewey). Haverá acervo de livros infantis e 
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brinquedoteca, que respectivamente, oferecem incentivo à leitura infantil e o estímulo a 

atividades lúdicas que desenvolvem o raciocínio lógico. Além disso, haverá o 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. 

O setor de estudo e leitura é o ponto principal do projeto, já que a ideia forte é 

atrair o público para a Biblioteca Municipal de Lajeado de modo que se sinta próximo 

ao ambiente de leitura. O projeto deve servir como pretexto para uma aproximação 

entre leitor e livro. A área de estudo e leitura contará com salas para classes de línguas 

estrangeiras e oficinas relacionadas à escrita, livros e outros assuntos que tenham 

relação com a biblioteca. As aulas e cursos serão ministradas por profissionais ou 

professores da rede municipal, com inscrições abertas para a comunidade. Além disso, 

haverá um espaço amplo de leitura conjunta, salas de leitura privativa e leitura conjunta 

privativa, espaço para tablets com acesso ao sistema da biblioteca, que oferecerá 

diversos livros em formato digital e um espaço de leitura ao ar livre com muita 

vegetação. 

O programa foi criado principalmente com base no espaço de que se sente falta 

na biblioteca atual, além de terem-se considerado áreas necessárias para o bem estar 

e desenvolvimento da população. Considerou-se também, a localização, forma e 

topografia do terreno, que definem as medidas e a organização do programa em si e 

de cada ambiente que o integra. A densidade esperada na Biblioteca Municipal de 

Lajeado é outro fator importante para que seja possível um pré-dimensionamento de 

cada setor da edificação. 
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3.1 Tabelas de áreas 

SETOR COMERCIAL 

Tabela 01 – Programa setor comercial. 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

LIVRARIA E PAPELARIA 80m² 1 80m² 

CAFÉ 60m² 1 60m² 

ÁREA TOTAL   140m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

SETOR ADMINISTRATIVO 

Tabela 02 – Programa setor administrativo. 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

RECEPÇÃO E CATALOGAÇÃO 50m² 1 50m² 

BIBLIOTECÁRIO(A) 30m² 1 30m² 

ADMINISTRAÇÃO 25m² 1 25m² 

RESTAURO 15m² 1 15m² 

REUNIÕES 25m² 1 25m² 

RECEPÇÃO 15m² 1 15m² 

SANITÁRIO MASC. 15m² 1 15m² 

SANITÁRIO FEM. 15m² 1 15m² 

ÁREA TOTAL   190m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

SETOR APOIO 

Tabela 03 – Programa setor apoio. 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

GUARDA-VOLUMES 15m² 1 15m² 

DEPÓSITO 10m² 1 10m² 

COPA 12m² 1 12m² 

SANITÁRIO MASC. 15m² 4 60m² 

SANITÁRIO FEM. 15m² 4 60m² 

ESTACIONAMENTO - 1 vaga / 70m² - 

ÁREA TOTAL   157m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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SETOR ACERVO 

Tabela 04 – Programa setor acervo. 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

ACERVO LIVROS 200m² 1 200m² 

ACERVO LIVROS INFANTIS 50m² 1 50m² 

ACERVO OBRAS RARAS 25m² 1 25m² 

HEMEROTECA 25m² 1 25m² 

BRINQUEDOTECA 70m² 1 70m² 

RETIRADA/DEVOLUÇÃO 10m² 2 20m² 

TERMINAL CONSULTA  2m² 8 16m² 

ÁREA TOTAL   406m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

SETOR ESTUDO E LEITURA 

Tabela 05 – Programa setor leitura. 

AMBIENTE ÁREA QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

CLASSES 50m² 2 100m² 

LEITURA CONJUNTA 100m² 1 100m² 

LEITURA INDIVIDUAL 10m² 4 40m² 

LEITURA CONJUNTA PRIVATIVA 15m² 3 45m² 

LEITURA DIGITAL 30m² 1 30m² 

LEITURA AO AR LIVRE 30m² 1 30m² 

ÁREA TOTAL   345m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Tabela 06 – Programa área total da biblioteca. 

ÁREA TOTAL BIBLIOTECA  1.238m² 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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3.2 O Acervo 

O acervo de uma biblioteca é o ponto principal para o seu bom funcionamento, 

pois ele é responsável por atrair ou não os leitores. Conforme o Ministério da Cultura 

(2015), a seleção é uma das tarefas mais importantes, pois “[...] consiste na escolha, 

de acordo com os recursos financeiros existentes, dos materiais que irão compor um 

acervo compatível com as necessidades e interesses da comunidade servida.”  

A escolha do acervo deve ser feita por um grupo de pessoas envolvidas com a 

sociedade, pois dessa forma é possível uma seleção mais imparcial, de forma que não 

se beneficiem ou se isolem autores, editoras ou assuntos. 

 

3.2.1 Formação do acervo 

São três as diferentes formas de se incorporar arquivos de acervo para uma 

biblioteca pública municipal.  

O método mais comum é a partir da compra de livros físicos e digitais, revistas, 

jornais etc. Inicialmente deve ser feita a seleção dos materiais a serem adquiridos a 

partir das necessidades ou interesse dos usuários da biblioteca. Segundo o Ministério 

da Cultura, a partir da escolha do material, cada unidade deve ser listada, contendo os 

seguintes dados: nome e sobrenome do autor, título completo da obra, local de 

publicação, editora, data de publicação e número de exemplares a serem adquiridos. A 

lista deve ser encaminhada para pesquisa de orçamentos e deve-se escolher a loja que 

fez o menor valor para a realização da compra do material. Após a compra e 

recebimento dos livros, cada unidade deve ser registrada conforme o sistema da 

biblioteca. 

O segundo método de incorporação é através da doação de livros à biblioteca, 

realizada por leitores, editoras, instituições etc. O Ministério da Cultura explica que a 

biblioteca receberá as doações apenas se obtiver uma autorização do doador para que 

ela possa selecionar as obras conforme seu interesse, direcionamento o restante para 

outro destino. 

Ainda é existente a incorporação de livros por uma terceira via, a de troca de 

materiais entre duas bibliotecas. Esse meio permite a substituição de material repetido 

ou que não seja útil aos leitores das instituições. Para que a troca seja possível, as 
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bibliotecas devem fazer uma lista de materiais que são prováveis de troca e enviá-la a 

outras bibliotecas. Se as outras demonstrarem interesse e possuírem livros que podem 

ser úteis à primeira, a permuta é realizada. 

 

3.2.2 Registro de Obras 

Cada unidade adquirida pela biblioteca deve ser registrada pelo bibliotecário com 

as seguintes informações: autor, tradutor, número da edição, editor, local e data de 

publicação, número de páginas e ISBN (International Standard Book Number) da obra.  

O inventário é de grande importância e deve ser feito porque se resume na 

numeração de todas as obras de forma crescente, permitindo que se tenha 

conhecimento sobre o número total de obras pertencentes a determinada biblioteca. 

Em cada unidade adquirida, devem ser colocados o carimbo de identificação da 

biblioteca e o carimbo de registro. O primeiro deve ser feito em páginas previamente 

determinadas, por exemplo, certa biblioteca poderá padronizar as páginas 2 e 26 como 

carimbáveis. Já o carimbo de registro deve ser colocado no verso da folha de rosto, no 

canto esquerdo inferior. Esse carimbo deve apresentar os seguintes dados: nome da 

biblioteca, data e número de registro, conforme os exemplos da Figura 16. 

 

Figura 16 – Carimbo de identificação da biblioteca e carimbo de registro. 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA CULTURA, 2015. Modificado pela autora. 

 

Após o registro e catalogação, os livros recebem a etiqueta de lombada, que 

deve ser colocada na lateral de cada obra. Nessa etiqueta, deve constar o código de 

localização do item nas estantes, permitindo que sejam acessíveis aos leitores. 
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Na frente do livro deve ser colocada uma etiqueta com um código de barras e o 

seu número de tombo, que identifica o livro e a partir deste, podem ser feitos 

empréstimos. 

 

3.2.3 Gestão do acervo 

O acervo de uma biblioteca é composto por inúmeras unidades físicas e digitais, 

com grande circulação. Para que exista um controle rigoroso de todos os itens de forma 

que se potencialize o trabalho dos funcionários, a biblioteca deve possuir um software 

eficiente.  

O acervo da Biblioteca Pública Municipal de Lajeado contará com o sistema de 

tecnologia RFID (Identificação por Radiofrequência), que se baseia em ondas de 

radiofrequência para o controle do acervo.  

Para que o sistema RFID funcione, será colocada uma etiqueta com um 

microchip no ferso as folha de capa de cada livro. O número de tombo de cada livro 

será registrado em cada microchip. Dessa forma, a biblioteca possuirá um controle 

eficiente sobre empréstimos, devoluções e até mesmo de livros que estão em débito.O 

sistema RFID também permitirá que se retirem e devolvam livros a partir de máquinas 

com sensores de radiofrequência. 

 

3.2.4 Acesso dos usuários 

Para as pessoas que desejam se tornar usuárias da biblioteca é necessário que 

seja feito um registro no sistema. Dessa forma, os usuários recebem uma carteirinha e 

senha para consultas no sistema on-line. 

O sistema on-line permite diversos movimentos aos cadastrados, como a busca 

por livros a partir de nome ou tema, a possibilidade de receber pelo correio eletrônico 

lembretes, avisos de reserva, atraso e devolução de materiais e possibilita entrar em 

contato com o atendimento on-line da biblioteca. Além disso, o sistema permite que a 

biblioteca tenha conhecimento sobre todo o acervo, materiais emprestados, devolvidos, 

em atraso e também é possível que se tenha um controle sobre os usuários 

inadimplentes. 
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3.2.5 Deterioração do acervo 

O acervo das bibliotecas sofre danos constantemente, podendo ser naturais ou 

causados pelo homem. Alguns dos maiores causadores de danos naturais são a acidez 

do papel, poeira, umidade, poluição atmosférica, temperatura, fungos, iluminação, 

incêncios etc.  

Para que se evite essa deterioração é prudente que se tomem algumas 

precauções. O monitoramento regular da temperatura ambiente e da umidade da área 

de abrigo do acervo, por exemplo, pode controlar especialmente o surgimento de 

fungos. Já a dedetização periódica do ambiente evita o aparecimento de predadores. 

O Ministério da Cultura ressalta ainda a importância de se manter o acervo 

isolado de áreas de muita insolação, natural ou artificial. A instalação de ar-

condicionado com sistemas de filtros que controlem os poluentes atmosféricos também 

influencia na conservação do acervo de forma positiva, mas a temperatura deve ser 

controlada. 

 

Os níveis de proteção funcionam como barreiras não só para a luz e o 
ar poluído (poeira, enxofre etc), mas também para as oscilações da 
temperatura e umidade relativa do ar, que acontecem diariamente na 
área de guarda. Essas características climáticas não são decorrentes 
apenas das oscilações externas mas, principalmente, do "liga-desliga" 
dos aparelhos de ar condicionado e da permanência de pessoas na 
área de armazenamento. O processo de acondicionamento é que 
assegura a estabilização - fator primordial na conservação preventiva 
do acervo. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2015, p. 124). 
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4 O TERRENO 

 

O terreno em que se propõe a aplicação da biblioteca municipal se encontra no 

bairro Centro da cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um terreno 

de miolo de uma quadra, estreito e comprido, acessível pelas ruas Alberto Torres e 

Santos Filho, suas duas faces mais estreitas.  

 

4.1 Localização e entorno 

A cidade de Lajeado é um dos 36 municípios pertencentes ao Vale do Taquari e se 

situa ao lado  margem do Rio Taquari. Ela é considerada um dos municípios de maior 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul e possui uma área de 90,6km², com divisas 

entre 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 ocupação da área se iniciou a partir das sesmarias, por volta de 1800, quando 

doações e concessões de terra ocorreram. 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%. 
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Figura 17 – Localização do terreno nos mapas do Brasil, Rio Grande do Sul, Vale do 

Taquari e Lajeado. 

 

Fonte: Google maps, 2018. Modificado pela autora. 
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MAPA DAS VIAS 

Figura 18 – Mapa de vias principais no entorno do terreno. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora, 2018. 
 

Conforme o mapa acima, pode-se observar que o terreno se encontra próximo a duas 

das principais vias da Cidade de Lajeado, a Avenida Benjamin Constant e a Rua Julho 

de Castilhos, sendo a segunda, a rua de maior comércio da cidade. A BR 386 se 

encontra a 3km, despendendo-se 5 min de carro até o local.  

 

MAPA DO ENTORNO 

Figura 19 – Mapa do entorno do terreno. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora, 2018. 
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O município possui um shopping e uma universidade, a Universidade do Vale do 

Taquari (Univates), componentes importantes para a região, já que atraem uma grande 

quantidade de jovens. 

Já que o terreno se encontra na parte central do Bairro Centro de Lajeado, há no 

seu entorno uma diversidade grande de atividades, como supermencados, farmácias, 

hospitais, lojas de comércio, escolas, clínicas etc, conforme indica o mapa acima. 

No entorno imediato do terreno encontram-se o antigo edifício do Colégio 

Evangélico Alberto Torres ao norte, que hoje contém a parte administrativa da igreja 

evangélica local, a Igreja Evangélica Municipal ao oeste, residências ao leste e ao sul 

edificações com comércio. 

 

MAPA DAS ESCOLAS DO ENTORNO 

Figura 20 – Mapa de localização das escolas do entorno. 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora, 2018. 

 

O mapa acima mostra que o terreno da nova biblioteca se distancia cerca de 450 metros 

da atual, ou seja, a localização dele não deve prejudicar o deslocamento dos usuários, 

já que a distância entre uma e outra é pequena. Além disso, pode-se observar 3 das 

principais escolas da Cidade de Lajeado no entorno do terreno, o Colégio Evangélico 

Alberto Torres, o Colágio Madre Bárbara e o Colégio Presidente Castelo Branco. 
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MAPA DE ALTURAS DO ENTORNO 

Figura 21 – Mapa de altura das edificações do entorno. 

 
Fonte: Google Maps, modificado pela autora, 2018. 

 
 

4.2 Dados do terreno 

O terreno que se pretende aplicar o projeto, é pertencente à Comunidade 

Evangélica da cidade de Lajeado, atualmente sendo utilizado como estacionamento 

pelos usuários da Igreja que se localiza ao lado, e, durante a semana, como 

estacionamento rotativo, mediante pagamento pelo público em geral. O terreno 

selecionado é plano, com uma área de 1509,21m². 
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Figura 22 - Terreno e entorno com curvas de nível. 

 

Fonte: SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. Modificado pela autora.  

 

Figura 23 – Ensolação do terreno. 

 

Fonte: SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. Modificado pela autora.  
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Figura 24 - Terreno com medidas e curvas de nível. 

 

Fonte: SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. Modificado pela autora.  

 

No terreno existe apenas a construção de uma guarita para o estacionamento 

ao norte, além disso, foram feitas coberturas metálicas muito modestas para os 

veículos, colocadas no seu comprimento. Há apenas uma árvore antiga que se localiza 

ao lado leste do terreno, reconhecida por ser uma nogueira e o restante da sua área é 

coberto por brita. 
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Figura 25 - Terreno com medidas, curvas de nível e indicação das fotos. 

 

Fonte: SETOR DE PLANEJAMENTO E URBANISMO. Modificado pela autora.  

 

O projeto deve ser planejado de forma que se ajuste às curvas de nível, 

permitindo-se que seja criado um estacionamento subterrâneo com acesso pela Rua 

Santos Filho, por possuir dois metros de desnível em sua fachada. 

 

4.3 Justificativa do terreno 

A escolha do terreno foi feita principalmente pela sua localização, pois se 

encontra na área central da Cidade de Lajeado, no Bairro Centro e perto de suas 

principais vias, onde existe forte área de comércio e serviços e, consequentemente, 

circulação intensa de pessoas. Dessa forma, o acesso à Biblioteca Municipal de 

Lajeado seria facilitado. Além disso, o terreno se localiza relativamente próximo à 

prefeitura da cidade, onde se encontra a biblioteca atual, dessa forma, a mudança de 

localidade não afetaria de forma alguma o deslocamento dos usuários. O terreno não 

possui edificações existentes relevantes, não necessitando de investimentos para a sua 

demolição, o que torna o orçamento reduzido.  
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       TERRENO 
 
       VEGETAÇÃO 
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O terreno escolhido também possui uma característica peculiar, ele é um terreno 

de meio de quadra que liga duas vias, favorecendo o acesso e circulação de pessoas. 

 

4.4 Fotos do terreno 

Analisando-se as cores de cada flecha da figura XX, identifica-se o local 

respectivo de cada uma das fotos abaixo. 

 

Figura 26 – Vista vermelha                Figura 27 – Vista amarela 

   

FONTE: Autoria própria.        FONTE: Autoria própria.    

 

Figura 28 – Vista azul       Figura 29 – Vista laranja 

   

FONTE: Autoria própria.          FONTE: Autoria própria.   
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Figura 30 – Vista roxa   Figura 31 – Vista verde 

   

FONTE: Autoria própria.      FONTE: Autoria própria. 
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5 CONDICIONANTES LEGAIS 

 

5.1 Do Terreno 

O terreno escolhido para o corrente trabalho está localizado no Bairro Centro da 

Cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Apresenta-se a seguir, um resumo dos principais condicionantes legais 

aplicados ao terreno selecionado para o presente trabalho. 

 

Figura 32 – Mapa aproximado. 

 
Fonte: Prefeitura de Lajeado. 2018. 

 

O terreno se enquadra no Setor 01, Pólo de Comércio e Serviços, quadra 20 no 

mapa de zoneamento de usos da cidade. 

 

5.1.1 Plano Diretor de Lajeado 

O plano diretor regulamenta o planejamento de edificações localizadas no 

território. 

Quadra 
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Alguns dos usos do setor de Pólo de Comércio e Serviços são as habitações 

unifamiliar e coletiva, comércio varejista, comércio, serviços e indústria de baixo e médio 

impacto, comércio atacadista e depósitos, serviços pessoais, serviços de diversão etc. 

Conforme a tabela abaixo do Plano Diretor, podem-se observar informações 

fornecidas sobre o Índice de Aproveitamento, Taxa de Ocupação, alturas e recuos que 

devem ser respeitadas. 

 

Tabela 07 - Tabela UTP 7 Plano Diretor de Lajeado 

  
Fonte: PLANO DIRETOR DE LAJEADO. 2018. 

 

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, ou seja, 

pode-se ocupar 4/5 do terreno para áreas construídas. A altura da edificação é livre, 

com recuo de fundos de altura máxima de 5m. O terreno é isento de recuo, como é 

possível observar abaixo. 

 

Condicionantes: 

IA  06  9055,26m² 

TO  03  4/5 

H  02  Livre. Recuo de fundos, H máxima é 5m. 

RC  05  Isento 
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A área máxima que permite construção é 30.000m², além da obrigação de 

existirem de 30% a 40% de áreas livres de uso comum. 

 

5.2 Do Programa 

5.2.1 Código de Edificações 

O Código de Edificações define normas a serem seguidas conforme a categoria 

e particularidades de cada construção, permitindo o controle da prefeitura sobre o 

espaço edificado e o seu entorno. 

O acesso de pedestres é de grande importância para qualquer edificação. Sendo 

assim, a norma solicita uma largura máxima de 1,50m para passagem e rampas com 

declividade máxima de 10%. Conforme o código, as escadas possuirão altura do degrau 

de 15cm a 18cm. 

O acesso de veículos também deve obedecer algumas normas, que se resumem 

na existência de acessos com largura mínima de 5,00m para dois sentidos e declividade 

de no máximo 20%. Além disso, a altura mínima de passagem de rampas é de 2,20m 

e as curvas devem possuir um raio de 5m. 

 

5.2.2 NBR 9077 – Saídas de emergência 

A NBR 9077 regulamenta as saídas comuns e de emergência dos edifícios de 

forma que se garanta a segurança da população em casos de incêndio e para que os 

acessos para combate ao fogo sejam facilitados. 

As construções de bibliotecas públicas municipais se enquadram na 

classificação E-2 da Tabela 01 do Código de Edificações, que define as bibliotecas 

como sendo Escolas Especiais a partir da sua população. A classificação pode ser 

observada na Tabela XX. 
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Tabela 08 - Tabela 01 - Classificação das edificações quanto à sua população 

 

Fonte: NBR 9077/1993. Modificado pela autora (2018). 

 

A Tabela 02 do Código de Edificações, classifica-as a partir da sua altura. O 

projeto da biblioteca pode ser futuramente definido como sendo de categoria alta ou 

medianamente alta, como pode ser observado na Tabela XX, a seguir. 

 

Tabela 09 - Tabela 02 - Classificação das edificações quanto à altura 

 

Fonte: NBR 9077/1993. Modificado pela autora (2018). 
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A Tabela 03 do Código classifica as edificações conforme as suas dimensões 

em planta, de forma que a biblioteca seja classificada na categoria V, de edificações 

grandes com área entre 1500m² e 5000m². A Tabela 03 do Código de Edificações pode 

ser observada a seguir. 

 

Tabela 10 - Tabela 03 - Classificação das edificações quanto às suas dimensões em 

planta. 

 

Fonte: NBR 9077/1993. Modificado pela autora (2018). 

 

O Código de Edificações ainda apresenta uma classificação das edificações a 

partir das suas características construtivas, porém, este quesito pode ser analisado 

apenas na etapa II do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Tabela 11 - Tabela 04 - Classificação das edificações quanto às suas características 

construtivas 

 

Fonte: NBR 9077/1993 (2018). 

 

Conforme a Tabela 01 do Código, a biblioteca se classifica em E-2 a partir da 

sua população. Essa categoria é utilizada na Tabela 05 para o dimensionamento das 

saídas de emergência de forma que se considere uma pessoa por 1,5m² de área. A 

partir dessa informação é possível que se observem as saídas de emergência na tabela 

abaixo. 
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Tabela 12 - Tabela 05 – Dados para dimensionamento das saídas 

 

Fonte: NBR 9077/1993. Modificado pela autora (2018). 

 

5.2.3 NBR 9050 - Acessibilidade 

A NBR 9050 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quanto à acessibilidade para a população em geral e para pessoas com deficiência 

física. 

Referindo-se a bibliotecas, a norma exige que pelo menos 5% das mesas, 

considerando-se o mínimo de uma delas, devem ser acessíveis e 10%  devem ser 

adaptáveis. O espaço livre entre as estantes deve ser de no mínimo 90 centímetros. 

Nos corredores entre as estantes deve ter uma área de manobra para cadeirantes a 

cada 15 metros, conforme a figura XX. 
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Figura 33 – Trecho da NBR 9050 

 

Fonte: NBR 9050/2015. 

 

Conforme a NBR 9050, “As bibliotecas devem garantir recursos audiovisuais, 

publicações em texto digital acessível e serviço de apoio [...] Recomenda-se, além 

disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptáveis para acessibilidade.” 

A NBR 9050 também estabelece que pelo menos 5% dos terminais de consulta 

por computadores e acesso à internet devem ser acessíveis e, além disso, outros 10% 

devem ser adaptáveis, conforme a Figura XX. 

 

Figura 34 – Trecho da NBR 9050. 

 

Fonte: NBR 9050/2015. 
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5.2.4 Recomendações sobre o tema 

As bibliotecas públicas municipais possuem algumas características 

diferenciadas quando comparadas a particulares por estarem relacionadas a todas as 

idades e classes sociais. O balcão de entrada recebe um papel especial por diversos 

motivos: controle de entradas e saídas da biblioteca, fornecimento de informações aos 

usuários sobre o funcionamento da edificação e suas regras e por possuir funcionários 

permanentemente no local, conforme a Figura XX. 

 

Figura 35 – Balcão de empréstimo. 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 2013. Acesso em 04 jun. de 2018. Modificado pela autora. 

 

Segundo Neufert (2013, p. 262), “as áreas são calculadas segundo o tamanho 

do acervo. [...] O tamanho mín. seria de 300m² de área útil para 10.000 unidades de 

elementos (meios) do acervo.” 
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Figura 36 – Dependência da área da biblioteca conforme o acervo. 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 2013. Acesso em 04 jun. de 2018. Modificado pela autora. 

 

Neufert (2013, p. 261), fala sobre uma modulação de mobiliário ideal para as 

bibliotecas. São especificadas medidas de mesas de leitura e estudo, espaçamento e 

circulação entre elas e modulação de estantes para adultos e também para crianças. 

 

Figura 37 – Mesas de trabalho individual e em dupla. 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 2013. Acesso em 04 jun. de 2018. Modificado pela autora. 
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Figura 38 – Mesas individuais e circulação entre elas. 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 2013. Acesso em 04 jun. de 2018. Modificado pela autora. 

 

Figura 39 – Modulação de estantes para adultos até crianças. 

 

Fonte: NEUFERT, Ernst, 2013. Acesso em 04 jun. de 2018. Modificado pela autora. 

 

Neufert (2013, p. 260), explica que a iluminação de áreas de uso público deve 

ser cerca de 250 a 300 lx (lux) e em áreas de leitura, trabalho, informações, 

empréstimos etc, deve ser de 500lx. 

A temperatura deve manter-se entre 2ºC e 20ºC nas áreas de uso público e a 

umidade relativa do ar deve estar entre 5% e 50%. Além disso, é indicado que se evite 

iluminação solar direta, pois as radiações térmica e ultravioleta causam danos ao papel 

e à encadernação, explica Neufert (2013, p. 260). 
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O uso de ar condicionado e semelhantes deve ser limitado, já que aumentam os 

custos de funcionamento e gastam muita energia. A ventilação natural é viável através 

de aberturas. 
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6 DESAPROPRIAÇÃO 

 

Para a viabilidade do projeto, seria necessária a desapropriação do terreno, para 

que fosse transformado de área pública para área particular. A desapropriação é a 

transferência compulsória da propriedade do particular ao Poder Público, mediante o 

pagamento prévio de indenização em dinheiro. Tal ato decorre da supremacia do 

interesse público e é, portanto, a maior forma de expressão de poder do público sobre 

o particular. A Lei que regula a desapropriação é o Decreto-Lei n.º 3.365/41.  

Abaixo são apresentados alguns dos artigos mais importantes citados pela Lei: 

 - artigos 2º e 5º. Informam situações de "utilidade pública" passíveis de 

desapropriação. Existem duas alíneas em que se viabilizaria a desapropriação para a 

construção de biblioteca, quais sejam "m" e "o", ambas do artigo 5º. Seus teores são os 

seguintes: 

- art. 5º, m: "a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e 

cemitérios;". Biblioteca é um edifício público. 

- art. 5º, o: "a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, 

artística ou literária". Numa biblioteca são divulgadas obras literárias. 

- art. 6º. Informa que a declaração de utilidade pública é feita por decreto, ou 

seja, o prefeito deve lavrar documento informando que aquela área é de interesse do 

município. 

- art. 10. O proprietário do terreno pode aceitar o valor de indenização da 

prefeitura e, administrativamente, é feita a desapropriação, ou, não aceitando, a 

prefeitura deve ajuizar ação judicial para tal fim. 

- art. 14. Se houver processo, o juiz nomeia um perito, que vai avaliar o valor do 

imóvel. 

- art. 15. Se a prefeitura provar a urgência da obra pública, desde o início do 

processo, poderá fazer uso do imóvel, o que geralmente não acontece. 

Portanto, o primeiro passo para que a desapropriação seja realizada é a 

produção de um decreto de lei pela Prefeitura, informando que a área é de interesse 

público.  
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7 REFERENCIAIS DO TEMA 

 

7.1 Biblioteca Stapleton 

Arquiteto: Andrew Berman Architect 

Localização: 132 Canal St, Staten Island, NY 10304, Estados Unidos 

Área: 1.100 m2 

Ano do projeto: 2013 

 

A Biblioteca Stapleton é o referencial que merece maior atenção entre todos, 

pois são diversos os aspectos dignos. Pode-se observar primeiramente a organização 

do espaço, que se resume por uma planta retangular com um volume fechado no meio 

para separação entre a área de leitura conjunta e a área que necessita de isolamento 

acústico. O acervo é organizado de forma que se propague por todo o espaço da 

biblioteca, considerando-se que faz o contorno das paredes e também do volume 

central a partir de prateleiras embutidas. A área de leitura encontra-se dispersa pelo 

ambiente, sempre acompanhando as prateleiras que acomodam o acervo.  

O segundo ponto que se pode observar neste projeto é a materialidade, que 

possui como componentes o piso de concreto polido, alvenaria pintada de branco nas 

paredes e madeira laminada colada no forro, pilares e mobiliário.  

O mobiliário é básico, mas feito com a mesma materialidade do forro e pilares, 

tornando o espaço simples, mas convidativo e aconchegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/office/andrew-berman-architect
https://www.archdaily.com.br/br/search/projects/country/estados-unidos
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Figura 40 – Planta baixa da Biblioteca de Stapleton.  

 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. Modificado pela autora. 

 

Figura 41 – Vista da parte interna da Biblioteca Stapleton. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. 
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Figura 42 – Vista da parte interna mostrando os corredores com acervo da Biblioteca 

Stapleton. 

  

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2017. 

 

7.2 Livraria Surry Hills 

Arquitetos: Francis-Jones Morehen Thorp 

Localização: 405 Crown St, Surry Hills 

Área: 2497m² 

Ano do projeto: 2009 

 

O projeto da Livraria Surry Hills chama a atenção principalmente pela relação da 

parte interna da edificação com a vegetação projetada na parte externa. O projeto foi 

pensado de forma que se tornasse ecologicamente correto, pois o edifício inclui muitas 

inovações de design sustentável, como painéis fotovoltaicos, telhado verde, renovação 

do ar através da vegetação interna, reutilização das águas da chuva, materialidade que 

não é agressiva à natureza etc. 

A iluminação solar natural é fortemente aproveitada pelo projeto, realizando-se 

a redução dos raios diretos para que não infiltrem de forma agressiva, utilizando-se 

brises com estrutura de metal e fechamento de madeira na fachada leste do edifício 

para este objetivo. A ventilação natural também é um fator favorável e que foi levado 

em conta no projeto, de forma que se mantiveram aberturas na parte superior da 

edificação, fazendo com que o ar quente saia e o ambiente se mantenha refrescado. 



65 

 

Figura 43 – Planta baixa térreo que mostra a interação da parte de vegetação com o 

interior da livraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2010. Modificado pela autora. 

 

Figura 44 – Interação entre interior e exterior a partir de vegetação e vidros. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2010. 
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Figura 45 – Parte interna da Livraria Surry Hills. 

  

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2010. 

 

7.3 Livravria e Centro Cívico Birkenhead 

Arquitetos: Archoffice 

Localização: North Shore, Nova Zelândia 

Ano do projeto: 2009 

 

Esta livraria chama a atenção pela sua planta baixa, com uma forma mais 

alongada e estreita do que a maioria das bibliotecas ou livrarias. Observa-se que as 

estantes de exposição do acervo se encontram de forma perpendicular ao edifício, 

criando corredores que permitem que as pessoas circulem por sua extensão. A parte 

de retirada de livros está próxima à exposição dos materias e se apresenta de forma 

visível. As áreas de leitura se encontram nas laterais da edificação e apresentam 

diversas formas de acomodação, como sofás, poltronas e mesas com cadeiras para 

estudo, sempre com vista da parte externa do edifício. Existe um grande vazio que 

separa as duas áreas de exposição do acervo, com sanitários mais ao norte, 

oferecendo discrição em seu acesso. 

 

https://www.archdaily.com/office/archoffice
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Figura 46 – Planta baixa do mezanino da edificação. 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2010. 
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8 REFERENCIAIS DE ARQUITETURA 

 

8.1 Edifício Vila Madalena 

Arquitetos: UNA Arquitetura 

Localização: São Paulo, Brasil 

Data do projeto: 2012 

Área do terreno: 830,00m² 

Área construída: 3.316,00m² 

 

O projeto da UNA Arquitetos chama a atenção principalmente pela sua fachada, 

porque ela se exibe de forma a atrair os transeuntes. Além disso, são utilizados 

materiais que permitem certa transparência ao edifício, mantendo uma boa relação 

entre externo e interno. 

 

Figura 47 - Fachada da edificação. 

 

Fonte: UNA ARQUITETOS, 2012. 
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8.2 Edifício Vila Madalena 

Arquitetos: JKMM Architects 

Localização: Turku, Finlândia 

Data do projeto: 2007 

Área do terreno: 6900,00m² 

 

O local da construção fica próximo a diversas construções antigas de grande 

valor para a cidade de Turku, na Finlândia. O projeto possui uma arquitetura 

contemporânea, mas interage de forma harmônica com as outras edificações. O edifício 

novo é conectado com o antigo, que foi restaurado. 

 

Figura 48 – Espaço de acervo e leitura. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2014. 

 

A biblioteca possui no primeiro pavimento as áreas de recepção, sala de estar, 

espaço para crianças e uma sala de leitura modernizada, que une a biblioteca nova 

com a antiga. As instalações ficam numa lateral da edificação voltada para a rua. Existe 

um princípio de flexibilidade no projeto, com espaços abertos e facilidade de 

movimentação dos móveis. 
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O ponto que mais chama a atenção é a materialidade, pois a sua escolha foi feita 

de forma que houvesse preocupação com o meio ambiente. A estrutura do prédio foi 

feita em concreto, deixado aparente em alguns pontos. O vidro foi muito utilzado por 

ser considerada importante a ideia de transparência em edifícios públicos. A madeira 

utilizada nas paredes e mobiliário interno foi o carvalho europeu. 

 

Figura 49 – Espaço de acervo e leitura.     Figura 50 – Espaço de acervo com vazio. 

   

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2014.      Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2014. 

 

Figura 51 – Área de acervo infantil. 

 

Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2014. 
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