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USOS
A pluralidade e a flexibilidade de usos são chaves para a manutenção de uma bi-
blioteca que passa por transformações em decorrência das novas tecnologias. A 
criação de espaços capazes de abrigar diferentes atividades simultaneamente é o 
que fomenta a permanência do usuário e aumenta a relevância para a comunidade.

O programa se desenvolve verticalmente em três diferentes níveis de abertura, con-
centração e comunidade. 

 TÉRREO
No nível da rua o prédio busca esmaecer as barreiras entre o que é dentro e fora e o 
espaço se mostra expansivo e flexível, como um convite a visitação e consequente 
permanência. Os acessos são múltiplos e francos, favorecidos pela hierarquia gera-
da pelo volume suspenso. Duas grandes áreas compõe o programa, uma mais volta-
da ao público, com recepção e café; e outra, ainda que aberta, mais reservada, com 
exposição e auditório. O espaço expositivo tem um pé-direito triplo evidenciando a 
circulação vertical que se desenvolve de forma escultórica sobre o vazio. Dispondo-
-se da sua característica dinâmica, estes elementos de transição funcionam como 
um filtro gradual do viés público e coletivo do térreo até a individualidade sugerida 
pelo programa do terceiro piso.

 SEGUNDO PAVIMENTO
Aqui a lógica de distribuição do layout segue a do piso anterior, com o setor suspenso 
organizado de forma racional e o volume tectônico com linhas fluidas. Neste nível, 
de acesso mais controlado, ficam a administração, as áreas de leituras informais, a 
área de realidade virtual, o setor infantil e um grande espaço de estudo e capacita-
ção flexível, configurado por elementos leves e móveis. Esses elementos permitem 
usos múltiplos e simultâneos e são responsáveis pelo isolamento acústico, visto 
que as atividades deste pavimento podem ser ruidosas. As propriedades amorfas 
desse nível asseguram uma gama de possibilidades no que diz respeito ao uso e 
apropriação do espaço da biblioteca, sendo peça fundamental para a manutenção e 
vigor desse equipamento público. 

TERCEIRO PAVIMENTO
Neste piso ficam as áreas de maior concentração e silêncio. As prateleiras organiza-
das de forma tradicional são intercaladas com áreas de estudo e leitura individuali-
zadas para criar um ambiente de relação estreita com os livros e incentivar a leitura 
autônoma. As cabines multimídia permitem ao usuário a absorção de conteúdo di-
gital de forma individual ou em grupo, da mesma forma que permitem as áreas de 
leitura. Os espaços são organizados para que reflitam, de forma abstrata, os usos 
que neles se desenvolvem. Os setores caracterizados pela descoberta e exploração, 
abrigados no volume de concreto, exploram a libertação à ordem sugerida pela es-
trutura em benefício de efeitos estéticos, tomando formas escultóricas que criam 
uma experiência sensorial única. Já no volume metálico suspenso onde ocorre a 
assimilação do conhecimento, o mobiliário é disposto de forma linear e racional, 
tirando partido da iluminação homogênea dos grandes planos envidraçados.

IMPLANTAÇÃO
A implantação quadrangular busca a criação de uma praça central rebaixada que conecta as atividades no térreo e para onde são voltadas 
as áreas de leitura, criando um refúgio a grande dinamicidade da Avenida 25 de Julho. O quadrante sudoeste do edifício abriga atividades 
voltadas a apropriação do conhecimento, como leitura e pesquisa, e é constituído por um volume suspenso em estrutura metálica com 
um revestimento translúcido. Esse volume tira partido do grande movimento da travessa peatonal e viabiliza ao público passante uma 
percepção do que acontece dentro da biblioteca ao passo que proporciona aos ocupantes uma conexão com o entorno e com a tranqui-
lidade da praça central. O restante do programa é abrigado no volume em L, concebido em uma estrutura mista de concreto e revestido 
com placas metálicas perfiladas perfuradas, criando um volume monolítico e oferecendo proteção da insolação direta nas aberturas. Uma 
subtração aos fundos do lote permite o controle da circulação e dá acesso à área técnica. O estacionamento também é criado através de 
uma subtração no lote, tirando partido do acesso já existente, na Avenida São Miguel. O desnível é vencido por uma rampa que leva a uma 
pequena praça relacionada ao caminho peatonal que serve de anteparo para o acesso à biblioteca.  

PROGRAMA DE NECESSIDADES 
O programa de necessidades foi montado baseando-se em uma série de estudos de caso, observando-se o porte do município e uma 
projeção de crescimento regular. Para o acervo considerou-se uma taxa de expansão anual de 2%, seguindo o padrão de compra atual da 
biblioteca, além de uma vida útil de cerca de 40 anos. A área de cada setor foi estimada com base na população fixa (PF) e variável (PV) 
de cada ambiente como listado a seguir:

Primeiro Atendimento (90m2): 
Recepção e guarda volumes PF: 2 | PV: 20

Referência PF: 1 | PV: 3

Empréstimo PF: 1 | PV: 3

Circulação Vertical e Apoio

Acervo (770m2):
Acervo Geral PF: 1 | PV: 30

Realidade Virtual e Multimídia PF: - | PV: 8

Setor Infanto-juvenil e Gibiteca PF: 1 | PV: 5

Salas para oficinas e Leitura PF: - | PV: 30

Periódicos PF: - | PV: 12

Setor de impressão  PF: 1 | PV: 3

Espaço para o público (420m2):
Auditório Multiuso e Praça
Exposições
Café PF: 2 | PV: 10

Sanitários

Administração (70m2):
Recepção  PF: 1 | PV: 2

Setor administrativo PF: 4 | PV: -

Direção PF: 1 | PV: -

Processos Técnicose Restauro
PF: 4 | PV: -
Copa
PF: - | PV: 3

Área Técnica (20m2):
Reservatórios

Área Total Estimada: 1.370m2


