
 Travesseiro se localiza no Vale do Taquari/RS, distante à 145km da capital 
Porto Alegre e à 30km de Lajeado. De acordo com o último censo do IBGE (2013), a 
cidade possui 2.387 habitantes. Os municípios limítrofes são: Pouso Novo, Coqueiro 
Baixo, Nova Bréscia, Capitão, Arroio do Meio e Marques de Souza.

 A cidade também ca próxima de uma importante rodovia federal brasilera, 
a BR 386. A BR faz parte da rota de acesso ao município, quando vindos de Lajeado 
(30km) e Pouso Novo (28km). Para esse acesso é preciso cruzar a cidade vizinha, 
Marques de Souza. Outra forma de chegada é pelo município de Arroio do Meio, 
através da VRS 811, somando 21,8km de distância. Esse percurso não possui acesso 
asfáltico na parte de Travesseiro, somente a partir da localidade de Forqueta, 
Arroio do Meio. Os demais acessos à cidade se dão por meio de estradas de chão 
batido.

 Na gura 04, em uma meso-escala, é possível observar que a cidade de 
Travesseiro acontece dentro de um ‘vale’, cortada pelo arroio Travesseiro. Possui 
duas vias paralelas que estruturam a cidade - Avenida 10 de Novembro (esquerda) 
e Rua 20 de Março (direita). Essa pequena mancha edicada caracteriza o 
perímetro urbano, que iniciou o núcleo de expansão do município ao norte da 
gura, conforme indicado pela seta, onde ainda se encontra a sede da Prefeitura 
Municipal.

 O terreno escolhido para o desenvolvimento do projeto pertence a zona 
central do município de Travesseiro, situando-se na Rua Esperança. Embora essa 
via seja considerada local, é uma via de grande movimento devido a localização 
do Posto de Saúde e Escola Infantil.

 O entorno do terreno é composto por edicações de uso institucional, 
comercial e residencial, com altura de no máximo três pavimentos, possuindo um 
desnível de dois metros conforme pode-se observar no diagrama de Topograa.
 
 De propriedade particular, o terreno deverá ser adquirido com recursos 
públicos. O lote com 1.312,96m², possui um índice de aproveitamento de 6 vezes a 
área do mesmo e taxa de ocupação de 80%. Foi escolhido por estar em uma área 
já consolidada, próximo a importantes equipamentos da cidade.
 
 O projeto visa abrigar toda demanda cultural do município, com salas para 
as ocinas, biblioteca, auditório e também um bar/café. Conta com espaços 
verdes/estar, sendo a praça criada no fundo do lote um local que também pode 
abrigar atividades ao ar livre, contando com uma parede de projeção e um muro 
interativo.
 
 Para isso, buscou-se respeitar a altura do entorno e alguns alinhamentos: 
acesso ao estacionamento do  alinhado com o acesso de espaço VIVA CULTURA

veículos do Posto de Saúde; acesso principal do  alinhado com espaço VIVA CULTURA

o acesso da EMEI, também pensando na interação das crianças  para com o local, 
visto que esse também foi um dos objetivos ao projetar uma biblioteca no térreo 
junto da praça criada.
 
 A cidade ainda não possui um Plano Diretor próprio, pensado para a sua real 
demanda, com setorização de usos e infraestrutura até o momento, utilizando 
como base o Plano da cidade de Arroio do Meio, do qual se emancipou há vinte e 
sete anos atrás. Por isso, pensando na futura expansão da cidade, com um correto 
planejamento urbano, o  buscou alinhamentos apenas com espaço VIVA CULTURA

importantes equipamentos públicos já existentes.
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DIAGRAMA FUNDO X FIGURA.

 O cent ro  da  c idade é  a  par te  ma i s 
consolidada, mas ainda possui muitas áreas a serem 
edicadas. O entorno do terreno é quase 100% 
ocupado. As residências possuem recuo de jardim e 
as edicações comerciais/serviços, em sua maioria 
não.
 Ao longo da Avenida 10 de Novembro, pode-
se analisar a maior densidade, justamente por ser a 
p r i n c i p a l  v i a  d e  a c e s s o  à  c i d a d e  e 
consequentemente, de maior uxo. Embora seja 
considerado o perímetro urbano, ainda é possível 
observar que muitos lotes dessa área são utilizados 
para plantio e muitas ruas ainda não foram abertas, 
tornando o restante do perímetro mais rarefeito, como 
mostra a gura 04.
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DIAGRAMAS DO ENTORNO    

DIAGRAMA USOS.

 A cidade possui usos bastante variados na área 
central. São desenvolvidas atividades como 
comércio, serviços, equipamentos institucionais, 
indústrias e residências.
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DIAGRAMA DE ALTURAS.

 O perl de edicação da cidade é baixo, 
tendo como predomínio construções de um 
pavimento. 
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DIAGRAMA PONTOS NODAIS.

 O terreno situa-se no centro do município, em 
uma área mais consolidada, próximo a vários 
equipamentos importantes da cidade, como a futura 
sede da Prefeitura Municipal, ao lado da Praça.

TERRENO

PRAÇA PÚBLICA

ARROIO TRAVESSEIRO

01) POSTO DE SAÚDE

02) ESCOLA INFANTIL

03) GINÁSIO MUNICIPAL

FUTURA SEDE DA PREFEITURA

04) ACADEMIA DA SAÚDE

05) PRAÇA PÚBLICA MUNIC.

06) FUTURA SEDE DA PREFEITURA

07) CÂMARA DE VEREADORES

08) ATELIÊ DE CALÇADOS

09) BANCO SICREDI

10) CALÇADOS BOTTERO

11) SEC. MEIO AMBIENTE

DIAGRAMA FLUXOS.

 Já na conguração das vias, percebe-se a 
hierarquia do comércio e serviços voltadas para o maior 
uxo, que se situa na Avenida 10 de Novembro, via pela 
qual se dá o acesso ao terreno.
 A Rua 20 de Março também é uma via arterial, 
que liga o centro da cidade a parte ‘mais antiga’.
 As demais vias são de uxo moderado e reduzido.

TERRENO VIA ARTERIAL

VIA COLETORA

VIA LOCAL

DIAGRAMA DE ACESSOS E PRINCIPAIS VIAS.

 Os acessos à cidade são seis, ocorrendo pelas 
cidades vizinhas: Pouso Novo, Coqueiro Baixo, Nova 
Bréscia, Capitão, Arroio do Meio e Marques de Souza.
 Para acessar o terreno deve-se pegar a Avenida 
10 de Novembro, para acessar a Rua Daniel Ahne e 
então entrar na Rua Esperança. A Rua Esperança apesar 
de ser uma via local é bastante movimentada devido a 
posição do Posto de Saúde e EMEI.
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AV. 10 DE NOVEMBRO

RUA 20 DE MARÇO

RUA ESPERANÇA

RUA DANIEL AHNE

PARA QUEM CHEGA DE 
POA/LAJEADO/MARQUES DE 

SOUZA

PARA QUEM CHEGA DE 
ARROIO DO MEIO

PARA QUEM CHEGA DE 
COQUEIRO BAIXO/NOVA 

BRÉSCIA/CAPITÃO

F1

ESPAÇO 
VIVA CULTURA

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
Escala 1/2500

F2

* Como a população do município é pequena e todas 
as atividades realizadas no Espaço serão previamente 
agendas, respeitando horários, a escada de acesso ao 
estacionamento e o acesso ao bar/café foram 
posicionados próximos um do outro, visando os uxos 
controlados, sem criar aglomerações.

DIAGRAMAS COMPOSITIVOS    

41,03m 32,00

01. O TERRENO 02. SUBSOLO 03. TÉRREO 04. SEGUDO PAVIMENTO + COBERTURA

O lote escolhido tem dimensões de 41,03 x 
32,00, somando 1.312,96m² de área.

O térreo é composto por uma barra com um 
volume encaixado.

O segundo pavimento é composto por uma barra 
que recebe o volume dos reservatórios na 
cobertura.

05. COMPOSIÇÃO FORMAL

A composição formal da edicação são duas 
barras sobrepostas com um volume encaixado.

06. ACESSOS

O acesso principal do VIVA CULTURA 
acontece através de um eixo demarcado em 
ângulo, voltado à fachada oeste. Junto à ele, 
o acesso externo do bar/café, voltado para 
fachada sul.

O acesso ao estacionamento  ocorre na 
extremidade esquerda do lote.

07. ORIENTAÇÃO SOLAR

Possui suas fachadas principais voltadas 
para as faces leste e oeste, as quais 
recebem tratamento com brises para 
questão de conforto.

O volume do subsolo foi projetado considerando 
a topograa atual.

*O volume do subsolo conta com 19 vagas de veículos, 
sendo duas para PNE. Embora o Plano Diretor não exija 
vagas para edicações com nalidade cultural, foi 
projetado para suprir eventuais necessidades.

DIAGRAMAS DE ZONEAMENTO - TÉRREO    

DIAGRAMAS DE ZONEAMENTO - SEGUNDO PAVIMENTO    

NÚCLEO DE SERVIÇOS SETOR DE OFICINAS E CIRCULAÇÃO NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL

* O acesso à cobertura e aos reservatórios 
é feito pela sala de depósito geral.

* Ambas salas são ventiladas e recebem 
brises na fachada para proteção solar.

RESERVATÓRIOS E ACESSO À COBERTURA

NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL
HALL DE ENTRADA (também poderá abrigar 

exposições)

FOYER DO AUDITÓRIO * A proposta do bar/café é um espaço que 
possa dar suporte ao local, com preparo 
de lanches rápidos, pré-prontos, sendo que 
sua cozinha vai dispor de geladeira, forno e 
fogão elétrico. 

BAR/CAFÉ
AUDITÓRIO

* As esquadrias recebem vidro duplo piso à 
teto, para aproveitar as visuais criadas 
para os pátios. Mesmo com toda sua 
permeabilidade visual, a biblioteca possui 
apenas um acesso, por questões de 
segurança e controle de materiais.

BIBLIOTECA

* A sala de reunião (ao centro) é um espaço 
de uso restrito, para que os funcionários do 
centro possam se reunir e debater ideias 
sobre o espaço, eventualmente. Devido ao 
fato de possuir ventilação forçada, para 
que a sala não se tornasse um ambiente 
muito enclausurado, também se utilizou 
esquadrias de vidro piso à teto.
 

NÚCLEO DE SERVIÇOS

* O acesso à cobertura e aos reservatórios 
é feito pela sala de depósito geral.
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