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RESUMO 
 
 
VIGNOTO, Laiane Merino. Uma Nova Biblioteca Municipal na cidade de Andradina 
- SP. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo) Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.  
 
 
 

Com a verificação de uma carência enorme de um espaço acessível que incentive a 

leitura e a cultura na cidade de Andradina – SP, o presente estudo busca um 

referencial teórico para desenvolver posteriormente um projeto adequado ao 

município. A pesquisa aborda a importância que a biblioteca tem na sociedade atual 

e como ela evoluiu desde seu surgimento. São analisados alguns estudos de casos, 

utilizados como referência para a proposta final e junto também, uma pesquisa sobre 

a necessidade local. Deste modo, foi possível gerar as diretrizes do projeto, que foram 

cumpridas para o desenvolvimento de um edifício que atende não só a demanda local 

como também a população das cidades da região. 

 
 
Palavras-chave: Biblioteca, Leitura, Cultura, Andradina. 
  



ABSTRACT 
 
 

VIGNOTO, Laiane Merino. A New Municipal Library in the city of Andradina- 
SP.2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.  
 
 
With the verification of a huge lack of accessible space that encourages reading and 

culture in the city of Andradina - SP, the present study seeks a theoretical framework 

to develop a project that is suitable for the municipality. The research addresses the 

importance that the library has in today's society and how it has evolved since its 

emergence. Some case studies are analyzed, used as reference for the final proposal 

and together with a research on the local need. In this way, it was possible to generate 

the project guidelines, which were fulfilled for the development of a building that serves 

not only the local demand but also the population of the cities of the region. 

. 
 
 
Keywords: Library, Reading, Culture, Andradina.  
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1. NTRODUÇÃO  

 

Este trabalho de estudo teórico, terá como objetivo a proposta de uma nova 

biblioteca municipal na cidade de Andradina - SP, para que possa atender a população 

local e das cidades vizinhas, atraindo tanto estudantes, quanto pessoas de todas as 

faixas etárias. 

Andradina é um município do norte do estado de São Paulo, localizado a 630 

km da capital, com aproximadamente 57 mil habitantes de acordo com o IBGE. Sua 

economia é baseada quase exclusivamente do gado de corte e da cana-de-açúcar, 

características herdadas desde seus primórdios, com seu idealizador Antônio Joaquim 

de Moura Andrade.  

Atualmente a Biblioteca Municipal existente, encontra-se em um local onde 

não há acessibilidade e desperta pouca afeição na população geral. Por isso, o intuito 

desse trabalho é validar a ideia de que uma biblioteca pública adequada e moderna 

deve existir em função das necessidades de uma comunidade e despertar interesse 

para uso da mesma.                                                            

  

 

1.1. PROBLEMA  

 

A ausência de uma sede adequada para a Biblioteca Municipal de Andradina, 

o que desestimula o seu uso, dificultando a disponibilização de informação, além de 

vincular uma imagem negativa e desinteressante, não incentivando a utilização deste 

equipamento público. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 

 

A criação de uma biblioteca com espaços estimulantes e modernos, voltados 

a toda a comunidade, para estudo, lazer, entretenimento e cultura. Fomentar a 

apropriação e uso do equipamento, colaborando assim para o desenvolvimento e o 

progresso social. 
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1.3. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver o projeto de arquitetura de uma nova sede para a Biblioteca 

Pública Municipal de Andradina Euclides da Cunha, localizada em Andradina - SP 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Compreender a importância das bibliotecas ao longo dos anos e na atualidade. 

- Esclarecer a necessidade da construção de uma nova biblioteca em Andradina. 

- Escolher o local mais viável da cidade para a implantação do projeto proposto. 

- Criar um espaço motivador e atrativo que incentiva a leitura, cultural e a 

sociabilidade. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA 

 

A biblioteca pública é baseada na igualdade de acesso para todos, 

independentemente de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade ou status social. O 

seu papel primordial é atuar como uma instituição democrática e contribuir para 

amenizar as diferenças sociais e econômicas entre as pessoas que possuem 

informação e aquelas que estão desprovidos do acesso a ela (FNB, 2010). 

A atual biblioteca da cidade de Andradina – SP, denominada Biblioteca 

Municipal de Andradina Euclides da Cunha, não é condizente com as necessidades 

da comunidade, além de não possui acessibilidade e de estar em um espaço pouco 

convidativo, o que gera a pouca utilização do equipamento e um descaso político do 

mesmo. 

Por isso, este trabalho evidenciando a deficiência existente, irá propor uma 

nova sede para a biblioteca que sirva de referência cultural para a sociedade, assim 

como contribuir para o desenvolvimento igualitário, por meio da informação e leitura, 

como uma maneira de transformação e inclusão social. 

Considerando que Andradina, é um dos maiores distritos da região, torna-se 

relevante a criação de um local apropriado que atenda os moradores e estudantes da 

região, com o intuito de estimular a leitura, promover a cultura e fazer com que as 

pessoas se sintam pertencentes a este local público. 
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2.  CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

   

2.1. HISTÓRICO 

 

 2.1.1   Origem das Bibliotecas 

 

A palavra biblioteca tem sua origem do grego bibliotheke, resultado da junção 

das palavras biblíon e teke, que significam respectivamente livro e depósito, por isso, 

era entendido como o depósito de livros (HOUSSAIS, 2011). 

Na antiguidade e Idade média as bibliotecas consistiam em locais onde mais 

se escondiam os livros do que espaços para conservá-los e difundi-los. Os ambientes 

eram restritos, com edifícios bem fechados e guardas nas portas, com o objetivo de 

que as obras ficassem apenas naqueles recintos e somente pessoas autorizadas 

pudessem adentrar o local (MARTINS, 2002). 

Foi então no Renascimento que a biblioteca adquiriu o conceito utilizado 

atualmente, tornou-se um local preocupado com a sociedade e suas necessidades, 

com o intuito de disseminar a informação e o conhecimento. Possibilitando o acesso 

dos livros a todos, tornando-os instrumento de estudos e trabalhos (MARTINS, 2002). 

No Brasil, a partir de 1549, com a instalação do Governo Geral em Salvador 

foi quando surgiu os livros, as instituições de ensino e bibliotecas. Inicialmente eram 

apenas títulos religiosos trazidos pelos jesuítas, mas como passar dos anos a 

variedade e a diversificação aumentou (FIQUER, 2012). 

Com a vinda da Família Real Portuguesa ao Brasil, vieram também 60 mil 

peças entre livros, manuscritos, mapas, estampas e moedas. Após dois anos, no Rio 

de Janeiro, foi fundada a Biblioteca Real, restrita aos estudiosos, aberta para 

consultas apenas em 1814. Após a independência do Brasil, a biblioteca passou a se 

chamar Biblioteca Imperial e Pública, e apenas em 1876 é que ela passa a ser 

chamada de Biblioteca Nacional, tendo seu acervo aumentado no decorrer dos anos 

e ganhando consequentemente mais visitantes (FBN, 2017).  

Em 1811, surgiu em Salvador – BA, a primeira biblioteca verdadeiramente 

pública no país, com iniciativa de um rico senhor de engenho. Com uma trajetória 

difícil ao longo dos anos, com poucos recursos e pouco frequentada, apenas em 1939 

a biblioteca foi reformada e integrada as novas linhas do pensamento contemporâneo. 
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2.2. BIBLIOTECAS CONTEMPORÂNEAS 

 

2.2.1   Importância e Funções 

 

Um dos deveres das bibliotecas públicas é servir de porta de acesso ao 

conhecimento, contribuir para a ampliação da alfabetização e do letramento, ser um 

local que presta serviço à comunidade e colabora com o desenvolvimento cultural da 

sociedade. Nesse contexto foi aprovado a Lei (PL) n° 28/2015, em maio de 2017, o 

instituindo a Política Nacional de Bibliotecas, que estabelece os deveres de uma 

Biblioteca Pública, que são: 

II – promover o acesso universal e irrestrito aos conhecimentos sob sua 

gestão; 

III – promover a valorização dos cidadãos, propiciando-lhes o exercício do 

direito de livre acesso à informação; 

IV – contribuir para a inclusão social e o desenvolvimento intelectual dos 

cidadãos; 

V – estimular e promover a diversidade cultural; 

VI – zelar pela preservação do patrimônio intelectual e cultural; 

VII – realizar atividades que valorizem, preservem e difundam a memória 

local, regional e nacional; 

VIII – estabelecer e manter redes de cooperação e empréstimo de 

materiais entre suas congêneres e com instituições que lidam com guarda 

e preservação do conhecimento, de pesquisa e de educação (BRASIL, 

2015). 

 

As funções das bibliotecas podem ser classificadas em educativa, informativa, 

cultural e recreativa. Entretanto, essas funções não são mutuamente exclusivas, 

sendo impossível desvinculá-las. 

Na parte educativa a biblioteca tem como função dar apoio a educação formal 

e informal, disponibilizando informação, cursos profissionalizantes e atividades de 

apoio social. Já a função informativa, a biblioteca precisa fornecer todo e qualquer tipo 

de informação, de maneira eficaz e confiável (ANDRADE; MAGALHÃES, 1979). 

A função cultural é a importância que ela tem de captar, preservar e divulgar 

os bens culturais de uma comunidade. Deste modo, ela propicia oportunidades de 

convívio, atuação e apreciação das artes, tornando o ambiente atrativo ao mesmo 

tempo que desenvolve a consciência cultural nos indivíduos.  
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E por fim, a função recreativa, é a sensação que o ambiente fornece para a 

criação, o lazer e o prazer em se ter uma boa leitura.  

Com tudo isso, a biblioteca atinge seu objetivo de ser um espaço que estimule 

e incentive o conhecimento, sendo democrática, livre e socializadora, preservando a 

memória e ajudando a construir uma nova sociedade todos os dias (BERNADINO; 

SUAIDEN, 2011). 

 

 

 

2.3. BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

A Fundação Biblioteca Nacional em 1995, lançou um manual para contribuir 

ao acesso a informação e educação, denominado “Biblioteca Pública: princípios e 

diretrizes”. O mesmo foi atualizado em 2010 para servir de orientação para técnicas 

de preservação e uso de novas tecnologias nas bibliotecas (FBN, 2010). 

O manual explicita que para que toda a população possa ter acesso a 

informação, as bibliotecas públicas devem ser amplamente conhecidas pela 

comunidade, que façam parte do cotidiano dos indivíduos. Por isso, é necessário que 

os edifícios sejam percebidos por usuários em potencial, para que todos notem a 

importância da mesma para a sociedade, além de possuir espaços funcionais (FBN, 

2010). 

Alguns princípios gerais para a elaboração de uma biblioteca pública citado 

no manual são: 

• A biblioteca deve estar, sempre que possível, em local central, de fácil 

acesso por parte da população, tanto adulta quanto infantil. Além de 

acessibilidade para deficientes físicos e idosos; 

• O projeto arquitetônico deve propor soluções funcionais, atendendo à 

relação custo/benefício; 

• O ambiente deve ser bastante amplo visando possibilitar a separação, 

quando possível, de áreas com finalidades diferentes e permitir 

acomodações confortáveis aos usuários; 

• O posicionamento das janelas deve levar em conta a entrada de luz 

natural e a ventilação do ambiente. Recomenda-se que o acervo não 

seja colocado muito próximo às janelas ou diretamente expostos ao sol; 

• O piso deve ser material resistente e de fácil conservação; 

• Materiais coloridos dão vida à biblioteca; 
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• A biblioteca é uma instituição dinâmica; portanto, ao elaborar o projeto, 

seja ele reforma ou construção do prédio, um dos atributos essenciais a 

ser levado em conta é a flexibilidade. Assim, é importante prever, através 

de projetos flexíveis, futuras expansões do acervo e de serviços. A 

flexibilidade pode ser obtida num espaço livre, sem paredes fixas, onde 

podem ser efetuadas modificações ambientais (FBN, 2010) 

 

Essas considerações são de extrema importância para a execução de um 

bom projeto de biblioteca pública, adequada e condizente com as necessidades e 

funções primordiais. As áreas precisam ser planejadas de maneira que se interliguem 

e ao mesmo tempo apresentem usos bem definidos, em que as pessoas possam 

circular livremente. A planta também deve prever áreas com nível maior de ruído 

próximas a entrada e de menos ruído mais distante da entrada. 

A seguir uma figura que exemplifica como o fluxo de uma biblioteca pública 

deve funcionar: 

 

 

Figura 1 – Sugestão de fluxo. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, 2010 

 

Na tabela abaixo é possível ver a síntese das principais diretrizes propostas 

pelo manual das bibliotecas públicas: 

ÁREAS DESCRIÇÃO SUCINTA 

 

 

Exterior 

Deve haver uma placa, a maior possível, 
com o nome da biblioteca e o nome da 
cidade. Em cidades planas com grande 
uso de bicicletas é conveniente prever 
área para seu estacionamento, bem 
como para o estacionamento de carros 
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dos funcionários e acesso para 
fornecedores. 

 

 

 

Entrada e saguão 

Na entrada da biblioteca é necessário 
colocar guarda-volumes, ou escaninhos 
para que os objetos de uso pessoal dos 
usuários, sejam guardados evitando 
leva-los para a sala de leitura. A 
colocação de uma catraca facilita o 
controle de entrada e saída dos leitores. 
A biblioteca deve ter somente uma 
entrada para o público e pessoal para 
facilitar o controle da circulação 

 

Sinalização 

Tanto externa quanto interna. Um mural 
de avisos ou painéis com anúncios 
comunitários devem ser localizados na 
entrada ou no saguão de acesso à 
biblioteca. 

Exposições O espaço destinado a exposições 
também deve ficar próximo à entrada. 

 

 

Sala de reuniões ou  

Pequeno Auditório 

Em bibliotecas maiores, é necessária 
uma sala equipada para atividades 
culturais ou reuniões de grupos da 
comunidade. Em biblioteca menores, 
deve ser definida uma área que possa 
ser separada, ou por estantes ou por 
biombos, para ser utilizada para essas 
atividades. 

 

 

Balcão de empréstimo  

e/ou de informação 

Deve ficar próximo da recepção com 
local para colocação dos cartões de 
empréstimos e carrinhos para colocação 
dos livros devolvidos. Em bibliotecas 
pequenas, o balcão de informação 
integra este balcão, que deve também 
ter local para arquivamento de material 
para informativo 

 

Leitura de  

Periódicos 

Normalmente, alguns usuários, 
especialmente idosos ou 
desempregados, só vêm à biblioteca 
para leitura do jornal, assim esta área 
pode também ficar próxima à entrada. 

  

Catálogos e/ou  

Computadores 

Área com catálogos ou terminais de 
consulta devem, sempre que possível, 
ficar no saguão de acesso às salas de 
leitura. 

Sala da direção  

da 

 biblioteca 

Sua situação ideal é próxima às áreas de 
maior movimento. Deve comportar 
espaço para arquivamento da 
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documentação da biblioteca e o serviço 
de ouvidoria 

 

 

 

Infantil 

Localizada o mais próximo possível da 
entrada da biblioteca, esta área deve 
ficar o mais longe possível das áreas de 
maior silêncio, como a área de leitura e 
de referência. Deve ser o local mais 
agradável da biblioteca, prevendo 
espaços para trabalhos artísticos, jogos, 
brinquedos, teatro de fantoches, 
aparelhagem de som e outros. Alguns 
autores consideram que esta área deve 
ocupar até 50% da área total da 
biblioteca. 

 

Multimeios 

Área de uso diferenciado da biblioteca. O 
uso de fones de ouvido é uma solução 
quando não se pode ter um isolamento 
acústico eficiente. 

 

 

Referência, livros, informativos, 

 leitura e pesquisa 

Deve ser a área mais silenciosa, pois é 
essencialmente, uma área de pesquisa. 
Um espaço deve ser reservado para 
trabalhos em grupo. As mesas e 
cadeiras devem ficar separadas do 
acervo para facilitar a circulação e 
possibilitar o controle da coleção. Em 
pequenas bibliotecas, a coleção de 
história local pode ficar nesta área. 

Circulante Para livros de lazer. Livros de ficção, 
livros de autoinstrução. 

 

 

Sala de serviços internos 

Zona restrita aos funcionários onde se 
realizam as atividades administrativas e 
técnicas. Ocupada, normalmente, por 
salas de funcionários, setores de 
aquisição, processos técnicos, 
encadernação, depósitos, almoxarifado 
e outros. 

Sanitários e  

Bebedouros 

Para o público e funcionários. É de todo 
conveniente ter sanitários apropriados 
para a área infantil e deficientes físicos. 

 

Limpeza 

Área para material de limpeza. No caso 
de grandes bibliotecas com limpeza 
terceirizada é conveniente espaço para o 
pessoal da limpeza. 

Circulação e  

Áreas verdes 

 
Plantas e vasos de plantas. 

Tabela 1 – Descrição sucinta das áreas de uma biblioteca. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, 2010. 
 



21 
 

Assim, por meio desses princípios básicos do manual da Fundação Biblioteca 

Nacional, é possível desenvolver uma biblioteca pública capaz de suprir as 

necessidades de toda a comunidade. 

  

3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1  CEDAR RAPIDS PUBLIC LIBRARY 

 

Um edifício dinâmico localizado na cidade de Cedar Rapids, nos Estados 

Unidos, a biblioteca central da cidade possui 8.825 m². A construção foi projetada em 

prol da comunidade para ser um ambiente multiuso (ARCHDAILY, 2016). 

 

 
Figura 2 - Cedar Rapids Public Library 
Fonte: archdaily.com.br 

 

Os arquitetos buscaram projetar um elo entre a biblioteca e a sociedade, que 

foi possível por meio da transparência e de grandes aberturas das fachadas, 

conectando assim, consequentemente, a paisagem urbana com o edifício. 
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Figura 3 - Cedar Rapids Public Library – átrio 
Fonte: archdaily.com.br 

 

A biblioteca possui um átrio central que contribui para a iluminação natural de 

uma parte do ambiente e também o pé direito duplo em algumas áreas dando a 

sensação de amplitude nos espaços.  

 

 
Figura 4 - Cedar Rapids Public Library - pé direito duplo 
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Fonte: archdaily.com.br 

 

 Com móveis dispostos de maneira a otimizar os ambientes e torna-los mais 

agradáveis, nota-se que a escolha de cores traz aos espaços uma sensação 

convidativa e ao mesmo tempo tranquilizadora. Tornando o local bem agradável aos 

transeuntes. 

Este projeto foi escolhido pelas características citadas acima, como a relação 

com o exterior, a permeabilidade visual, iluminação natural, amplitude do ambiente 

com pé direito duplo e uma boa disposição dos mobiliários.  

 

3.2. NOVA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 

 

Com o conceito de integração dos usuários com a paisagem construída e 

adoção de estratégias que permitam o bom desempenho ambiental do edifício. A 

Nova sede da Confederação Nacional dos Municípios – CNM, trata-se de um projeto 

sóbrio, que insere de maneira silenciosa na malha urbana e ao mesmo tempo traz a 

fluidez plana para que as pessoas possam transitar pelo edifício. 

 

 

Figura 5 - Nova sede da Confederação Nacional dos Municípios 
Fonte: archdaily.com.br 

 

Apesar de sua forma simplificada, possui um método construtivo arrojado com 

duas treliças metálicas nas suas extremidades e o uso do concreto e vidro, dando um 

ar moderno a edificação. 
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Por possuir um grande vão no térreo e forma extremamente racional, motivos 

pelo qual o projeto foi escolhido para referência, além disso ainda tem a questão dos 

materiais construtivos, que é um misto de estrutura metálica, concreto e vidro. 
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4. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE 

 

Nesse capítulo serão levantados os dados do município de Andradina, 

considerando seu local geográfico e suas características socioeconômicas, com o 

intuito de realmente interpretar a realidade e esclarecer objetivamente como o distrito 

surgiu e como se desenvolveu com o tempo, até chegar no que Andradina é 

atualmente. 

 

4.2. A CIDADE DE ANDRADINA 

 

Andradina é um município do norte do estado de São Paulo, localizado a 630 

km da capital, com aproximadamente 57 mil habitantes de acordo com o IBGE. Sua 

economia é baseada quase exclusivamente do gado de corte e da cana-de-açúcar, 

características herdadas desde seus primórdios, com seu idealizador Antônio Joaquim 

de Moura Andrade.  

  

 
Figura 6 - Localização de Andradina em relação a capital do estado. 

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora. 
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Por volta de 1927 o Estado de São Paulo, vendia terras devolutas, de origem 

do próprio governo para estimular a colonização e desenvolver a agricultura em terras 

despovoadas. Moura Andrade comprou títulos de 20 mil alqueires e seu sonho era ver 

surgir uma grande cidade, ele mesmo loteou mais de seis mil pequenas propriedades 

e as vendeu. Montou um banco para que as famílias pudessem financiar suas próprias 

terras e ali desenvolver agricultura e pecuária. (ALCANTARA, 2001) 

A ferrovia Noroeste do Brasil vinha seguindo do litoral para o interior do país, 

margeando o Rio Tietê, inicialmente não tinha seu traçado passando por terras 

andradinenses, Andrade quando soube usou de sua influência para mudar o trajeto 

da estrada, sendo inaugurada assim no ano de 1937 a estação de Andradina, que 

contribuiu para alavancar a economia local. Atualmente o único edifício tombado pelo 

IPHAN no município é o da antiga estação ferroviária (1998), que apesar de ser 

conhecido como Centro Cultura tem seu prédio utilizado apenas em comemorações 

especiais. (ALCANTARA, 2001) 

Com o grande desejo de urbanizar, Moura Andradina encomendou ao 

engenheiro Benelow & Benelow, a elaboração de um projeto para a urbanização da 

futura povoação. O povoado ficou conhecido como a Terra do Rei do Gado, nome em 

homenagem ao fundador que possuía em sua fazenda cerca de 15 mil cabeças de 

gado naquela época. (ALCANTARA, 2001) 

E no dia 10 de novembro de 1937, o distrito de Andradina foi criado pela lei n° 

3126, pertencendo ao município de Valparaíso, e ganhou autonomia administrativa 

em 30 de dezembro de 1938, quando foi desmembrada do município de Valparaíso e 

elevada à condição de município pelo interventor federal no estado de São Paulo, 

Ademar de Barros, através do decreto estadual nº 9.775. Atualmente, Andradina ainda 

leva o título de Terra do Rei do Gado. (Prefeitura de Andradina, 2017) 

O povoado que iniciou em 1937 com 250 habitantes, em 1952 como município 

já apresentava um crescimento muito significativo, possuía 15 mil habitantes urbanos 

e 50 mil habitantes rurais. Demonstrando a fertilidade do solo e o interesse das 

pessoas em viver naquela localidade, extraordinário desenvolvimento em plena 

segunda guerra mundial. (ALCANTARA, 2001) 

 



27 
 

 

Figura 7 - Perímetro da cidade de Andradina. 
Fonte: Google Earth, editado pela autora. 

 

 O município atualmente é o maior em um raio de 30km, e passa por ele 

as rodovias 262, SP 300 e SP 563, como pode ser observado no mapa abaixo. Uma 

parte da população dessas cidades vizinhas, fazem diariamente o movimento 

pendular entre suas cidades e a cidade de Andradina, tanto a trabalho, quanto para 

estudos e também para compras em geral.   
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Figura 8 - Estradas e cidades no entorno de Andradina 
Fonte: IBGE 2015 

 
 

4.2.1. Análise Socioeconômica  

 

Essa análise tem o intuito de demonstrar os parâmetros do município para 

que o projeto tenha um maior alcance populacional e integre como um todo a realidade 

de Andradina. Além de trazer uma visão coerente do município. 

Nota-se que Andradina teve seu crescimento populacional estagnado, uma 

vez que, analisando a quantidade de habitantes segundo o último IBGE não 

ultrapassa o número de pessoas de 1952. Tirando assim a conclusão, que após um 

crescimento vertiginoso (ascendente) nos primeiros 20 anos, o município deixou de 

ser um atrativo, estagnando e entrando em declínio.  
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Sem muitos atrativos na área da cultura e até mesmo econômica, a cidade 

sobrevive por algumas industrias, pecuária de corte, além dos plantios de cana de 

açúcar que abastece a grande quantidade de usinas sucroalcooleiras que existem na 

região.  

No último IBGE 2015, a grande maioria da população do município está entre 

a faixa etária dos 20 aos 34 anos, e comparado a média nacional, Andradina possui 

um elevado número de idosos, como é possível observar o gráfico abaixo, entretanto 

economicamente, o salário médio mensal era de 2.4 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 28.8%. Ou seja, a 

população ativa é muito abaixo da metade dos habitantes. No PIB de renda per capita, 

é notável que o município não tem tido um crescimento econômico, uma vez que 

67,6% da renda são oriundas de fontes externas.  

 

 

Figura 9 - Gráfico da pirâmide etária de Andradina 
Fonte: IBGE 2015 

 

 

No setor da educação de acordo com o gráfico abaixo de matrículas houve 

uma diminuição no número de inscritos em todas as áreas da educação do ano 2005 

para 2017, entretanto o número de inscritos da pré-escola ao ensino médio se 

manteve estável dos anos 2012 a 2017, resultando assim a uma taxa de escolaridade 

de 98,2% entre as idades de 6 a 14 anos.  

A preocupação dos números de matriculados fica em torno do ensino superior, 

uma vez que após o ano de 2009 nenhum inscrito foi apontado, esse resultado pode 
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ser justificado por uma diminuição populacional, ou que os indivíduos têm saído do 

município para cursar o ensino superior e até mesmo falta de condições financeiras. 

 

Figura 10 - Gráfico de matriculas na cidade de Andradina 
Fonte: IBGE 2015 

 

Em resumo, a população andradinense possui uma renda média baixa, se 

destaca no quesito educação e saneamento básico, porém a população ativa é menor 

do que 30% dos habitantes totais. Sua economia depende do comércio local, e de 

empresas como usinas sucroalcooleiras e do setor frigorífico.  

 

4.2.2. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANDRADINA 

 

A Biblioteca Municipal de Andradina é denominada de Biblioteca Municipal 

Pública de Andradina Euclides da Cunha. Ela já funcionou em vários lugares, mas 

atualmente encontra-se em cima de uma agencia bancária do Banco do Brasil, no 

bairro centro, há uns 15 anos aproximadamente. 

Sua planta possui hall de acesso, recepção, área de acervo onde apenas os 

funcionários podem transitar, uma pequena área infantil, área de leitura, banheiros e 

parte administrativa. 
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Figura 11 - Sede atual da Biblioteca Municipal de Andradina 
Fonte: Google – editado pela autora. 

 

 A sede atual possui grandes problemas, que impossibilita a população de ter 

interesse para utilização, assim como acessar a mesma. Um pouco do descaso a 

biblioteca se inicia na invisibilidade deste equipamento na sociedade, uma vez que 

não sendo morador do município, dificilmente se tem a informação de onde fica a 

mesma, pois não há nenhum tipo de sinalização indicando que ali naquele ambiente 

funciona a Biblioteca pública. 

Outra grande dificuldade encontra-se no acesso a biblioteca, localizada no 

segundo andar do edifício o único acesso é por meio de escadas, impossibilitando 

pessoas com necessidades especiais e idosos acessarem o local. 

Mais um agravante é o descaso político, o ambiente não possui computadores 

para que a população possa acessar e seus periódicos também não são atualizados 

adequadamente.  

Com isso o ambiente que deveria atrair toda faixa etária para sua utilização, 

tornou-se pouco convidativo, gerando a falta de utilização do equipamento e por 

consequência o pouco investimento do Estado. 
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Figura 12 - Hall de acesso da biblioteca 
Fonte: autora 

 

 
Figura 13 - Área de leitura 
Fonte: autora 
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4.3. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

Seguindo os princípios anteriormente citados e a problemática apontada, o 

intuito é que a nova biblioteca continue na área central do município, com o objetivo 

de fácil acesso a toda população local, assim como os moradores das cidades 

vizinhas. Entretanto com o foco principal como acessibilidade, para que todos os 

indivíduos possam ter acesso ao local e se sintam pertencentes ao novo edifício. 

 

 
Figura 14 - Principais acessos ao município 
Fonte: Google 
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Figura 15 - Avenida principal de acesso 
Fonte: Google, editado pela autora 
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Escolas    Biblioteca atual         Terreno escolhido 

 

 

 

A escolha do terreno deu-se por alguns fatores, como localização pois ele se 

encontra com duas de suas testadas voltadas para vias importantes da cidade. Possui 

uma declividade pouco acentuada e boa insolação. Está equidistante das principais 

escolas da cidade e tem um grande fluxo de veículos e pedestres pelo local. Seu 

entorno é predominantemente comercial e misto sem edifícios altos, portanto um 

entorno livre.  

E além de tudo isso, encontra-se ao lado da antiga estação ferroviária, onde se 

iniciou o desenvolvimento da cidade e que atualmente denomina-se como Centro 

Cultural de Andradina. No qual existe alguns programas sociais, mas que apesar disso 

tem traços de abandono no local. 

 

Figura 16 - Região central de Andradina 
Fonte: Google, editado pela autora 
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4.4. HISTÓRICO DO BAIRRO 

 

A cidade teve seu início construído próximo à Estação Ferroviária, 

impulsionando o crescimento naquele local, foi onde se desenvolveu o comércio e as 

primeiras residências urbanas da cidade.  

Nos dias atuais o bairro possui edifícios comerciais, mistos e residenciais, 

porém sua predominância são os comerciais. A maior característica da cidade é o 

conglomerado do comércio, uma vez que ele ñ é espalhado pela cidade e sim 

concentrado em uma faixa de alguns quarteirões entre a Rua Paes Leme e suas 

paralelas. 

As residências existentes que restaram nessa localidade são provenientes de 

tradicionais prédios e casas que tiveram suas construções iniciadas na década de 60. 

Já os edifícios mistos são construções mais novas nessa região central. Assim como 

alguns dos prédios comerciais, com poucas exceções que ainda mantém a fachada 

original. (Prefeitura de Andradina, 2017) 

 

4.4.1. Centro Cultural Pioneiros de Andradina  

 

A ferrovia trouxe um grande desenvolvimento para a cidade, e como 

consequência atraiu muitos habitantes para o local. Atualmente, é o único prédio 

tombado pelo IPHAN no município, situado no centro da cidade, o Centro Cultural, 

como hoje é conhecido, é um item conservado que representa o crescimento e a 

história de Andradina. 

A Ferrovia noroeste do Brasil vinha até o município de Araçatuba e depois 

margeava o Rio Tietê até Jupiá. A estrada de ferro partia de Bauru e haveria de 

transpor o Rio Paraná, a fim de completar a ligação do trecho São Paulo – Corumbá 

e, por extensão até a Bolívia, o intuito é que a malha viária fizesse ligação do Oceano 

Atlântico com o Pacífico. (Estações Ferroviárias, 2017) 

Em 1910 a ferrovia passou por Três Lagoas – MS. Moura  

Andrade ao saber que a NOB não passaria por suas terras, com sua influência, fez 

com que o trajeto fosse mudado e passasse a atravessar suas terras. Em 1937, chega 

a estrada de ferro nas terras andradinenses, sendo inaugurada a estação de 

Andradina, e o município passou a comandar o novo trecho que ficou conhecido como 

“Variante da Noroeste”. (ALCANTARA, 2001) (FOTOGRAFIA 17) 
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Figura 17 - A estação nos anos 1950 

Fonte: Foto do livro Andradina - A Terra do Rei do Gado (1837-1969) de Luziana Q. Alcântara 

 

Com a chegada da estação, Andradina teve seu desenvolvimento alavancado, 

iniciou a construção em frente à estação da Casa Bancária e Grupo Escolar. Seu uso 

era para transporte de pessoas e carga, porém em 1986, iniciou-se a construção de 

uma nova estação, mas sem a construção de uma variante, isso, fez com que o pátio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ferroviário fosse transferido para esse novo local que recebeu o nome de Andradina-

nova. A antiga teve todo o pátio e trilhos retirados, menos a linha principal, que 

continua ativa até hoje sendo passagem de cargueiros, já o trem de passageiros foi 

desativado em 1993. Esse fato acabou ameaçando de demolição a antiga estação, 

que por sorte foi salva pelo tombamento municipal em 1998, pois estava ameaçando 

ruir por falta de conservação. (Estações Ferroviárias, 2017) 

Tornou-se o Centro Cultural Pioneiros de Andradina, um local multiuso, com 

sala para exposições, um miniauditório, um teatro romano na área externa e uma 

praça que serve de interligação aos usos. Entretanto apesar desse tombamento 

municipal em 1998, lamentavelmente o município não possui um departamento para 

esse tipo de atividade até hoje, sendo assim um caso totalmente isolado de tombos. 

(Prefeitura de Andradina, 2015)   
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Mesmo o edifício estando tombado, por um longo período ele esteve 

abandonado e sofreu depredação, tornou-se ponto para usuários de drogas e local de 

moradia para mendigos. Somente em 2011, com um investimento da Secretaria de 

Cultura do Estado junto com a Prefeitura Municipal, foi iniciada uma reforma na 

construção. O local voltou a ser uma referência cultural, e de acordo com a Prefeitura, 

recebendo cerca de duas mil pessoas semanalmente nos cursos e eventos 

desenvolvidos nesse espaço, além de servir de espaço a mostra de obras dos 

artesões da cidade. (Folha da Região, 2011) 

Em 2012, a antiga estação ferroviária foi tombada pela CONDEPHAAT e 

IPHAN e sua última intervenção de restauro ocorreu em março de 2016, onde foi 

trocado o madeiramento da cobertura do pátio externo e efetuado uma nova pintura, 

de acordo com o site da Prefeitura. Atualmente o local aloja a Secretária da Cultura e 

serve de ambiente para os projetos socioculturais da cidade, alguns deles são o 

Projeto Nasce com aulas de dança, Projeto Guri com aulas de música entre outros, e 

esporadicamente também há exposições dos artesãos andradinenses.  

O Centro Cultural Pioneiros de Andradina, também é utilizado para festivais 

de músicas que ocorrem anualmente na cidade, festival da mandioca e apresentações 

de teatro e cantores que a Secretaria da Cultura traz cotidianamente para a cidade. 

De acordo com o Jornal Regional, a intenção era mudar também a biblioteca para o 

Centro Cultural, uma vez que a biblioteca atual se encontra em cima da agência do 

Banco do Brasil, no segundo pavimento que não possui acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais, visto que para ter acesso ao salão é 

necessário subir dois lances de escada, no entanto até o momento essa mudança não 

foi efetuada. (FOTOGRAFIA 18)   
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Figura 18 - Estação Ferroviária atualmente (2017) 

Fonte: Capturada pela autora. 

 

4.5. ZONEAMENTO DA CIDADE E TERRENO 

 

O Zoneamento de Andradina é regido pela Lei n° 017/2016, assinado pelo ex-

Prefeito Ernesto Antônio da Silva na data de 02 de junho de 2006. Ao todo são dez 

diferentes zonas: 

1. ZR – Zona Rural 

2. ZUM – Zona Urbana de Uso Misto 

3. AIS – Área de Interesse Social 

4. AC – Área Central 

5. AI – Área Industrial 

6. CCSD – Corredor de Comércio e Serviços Diversificados 

7. CCSI – Corredor de Comércio e Serviços Incomodos 

8. ZEUM – Zona de Expansão Urbana e de Uso Misto 

9. ZEI – Zona de Expansão Industrial 

10. ZEIT – Zona de Expansão de Interesse Turístico  
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Figura 19 - Zoneamento do Munícipio de Andradina 

Fonte: Prefeitura Municipal de Andradina. 
 

O terreno está inserido na AC – Área Central. Segundo o Artigo 34, a AC é 

caracterizada por utilização predominantemente comercial e misto, e os usos 

permitidos são: Residenciais, Comerciais, de Serviço Local, Comércio e Serviço 

Diversificado e Industrial do tipo L1, desde que não tenha atividade noturna. 
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Figura 20 - Detalhe do zoneamento 

Fonte: Prefeitura municipal de Andradina, editado pela autora 
 

Segundo o Anexo II – Macrozoneamento, Áreas e Corredores – Uso e 

Ocupação do Solo, os parâmetros que deverão ser respeitados em futuras 

intervenções na área são: 

● Terreno: 7770m² 

● Taxa de Ocupação: 100% 

● Recuos: Sem recuos 

● Coeficiente de Aproveitamento: 3 

● Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,1 

● Usos Vetados: 

CSI – Comércio e Serviços Incômodos 
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5. DIRETRIZES DO PROJETO  

 

5.1 ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

 

 O terreno escolhido para a implantação do projeto proposto possui área de 

7770 m² e fica localizado no bairro centro, entre a Av. Guanabara e Av. Barão do Rio 

Branco, duas principais vias de conexão da cidade. 

 

 

 
Figura 21 - Mapa síntese 
Fonte: autoral 

 

A Avenida Guanabara é a principal via de acesso a cidade de Andradina- SP, 

a maior parte dos visitantes do município chegam a cidade por essa via, passando 

quase que automaticamente em frente ao terreno escolhido. Outra via de grande 

importância é a Avenida Barão do Rio Branco que corta a cidade no sentido Leste-

Oeste e abrigada boa parte da área comercial do município.  
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Ao redor da área de intervenção o fluxo de veículos e pedestres é intenso o dia 

todo. Na parte sul do terreno encontra-se a linha férrea que também corta a cidade no 

sentido Leste-Oeste e que continua funcionando normalmente, passando trens de 

cargas até três vezes ao dia.  

Com relação as edificações do entorno, a área possui em sua maior parte uso 

comercial, com um médio uso misto e poucos residenciais, os gabaritos das 

edificações não ultrapassam dois pavimentos nessa localidade. 

 

 

Figura 22 - Mapa síntese 
Fonte: autoral 
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A seguir algumas fotos do terreno e das vias do seu entorno. 

 

 

Figura 23 - Terreno escolhido 
Fonte: autoral 

 

 
Figura 24 - Rua José Lopes de Oliveira - testada leste do terreno 
Fonte: autoral 
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Figura 25 - Av. Barão do Rio Brando - testada norte do terreno 
Fonte: autoral 

 

 
Figura 26 - Av. Guanabara - testada oeste com vista para o terreno 
Fonte: autoral 
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Figura 27 - Rua Vereador Manoel Teixeira de Freitas - testada sul 
Fonte: Google Street View 

 

 
Figura 28 - Vista do terreno para a antiga estação - atual Centro Cultural 
Fonte: autoral 

 

 

5.2. PROGRAMA DE NECESSIDADE  

 

O programa de necessidades e o dimensionamento das áreas foram 

elaborados a partir da análise dos parâmetros propostos pelo manual “Biblioteca 

Pública: princípios e diretrizes” e do estudo da necessidade local. Também foi levado 
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em conta os usos já existentes na Biblioteca Municipal de Andradina e os aspectos 

referentes ao partido adotado para implantação da edificação. O projeto proposto 

seguirá o programa de necessidades com a divisão e o dimensionamento das áreas 

de acordo com a tabela a seguir. 
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Tabela 2 – Pré-dimensionamento do Programa de Necessidades 

USOS ÁREAS (m²) CARACTERIZAÇÃO

Hall de acesso 150 Entrada do edifício

Recepção 35
Local de atendimento ao 

usuário

Café 80

Espaço destinado a refeições 

rápidas

Guarda-volumes 40

Local para depositar os 

pertences dos usuários

Auditório 300

Sala destinada a receber 

atrações

Sanitários 40

Utilização dos usuários no hall 

de entrada

Circulação 80

Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas

TOTAL 725

Área infantil 120

Local com exemplares e 

mobiliários voltados a crianças

Área juvenil e gibiteca 120

Área destinada ao público 

adolescente e acervo de gibis

Acervo geral 240

Espaço de armagenamento de 

diversas obras de diversos 

gêneros, com espaço para 

leitura

Acervo especial 40

Acervo destinado a usuários 

portadores de necessidades 

especiais

Acervo audiovisual 40

Sala onde se encontram 

exemplares na forma de audio 

e/ou vídeo

Laboratório de informática 60

Local de acesso a 

computadores

Sala de estudos 50

Espaço destinado ao estudo em 

grupo

Sala multiuso 40

Área destinada a palestrantes e 

conferências de pqueno porte

Sala de aulas 120 Salas para cursos 

Sanitários 40

Para utilização dos usuários no 

setor do acervo

Circulação 80
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 950

Secretaria 40

Sala de gerenciamento e 

organização dos serviços 

administrativos

Escritório da direção 25

Escritório dos diretores da 

instituição

Sala de reuniões 40

Sala destinada a reuniões 

internas dos servidores

Copa de funcionários 50

Local preparação de alimentos 

e descanso dos funcionários

Arquivo 40 Armazenagem de documentos

Sanitários 40

Para utilização do 

administrativo

Circulação 80
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 315

Processamento técnico 30

Sala para catalogação, 

classificação e despacho dos 

itens da biblioteca

Digitalização 30

Local destinado a fazer cópias, 

impressões e digitalização de 

livros e documentos

Reparo de obras 30

Área técnica para 

restauradores

Sala de controle 30

Local destinado à segurança do 

edifício

Almoxarifado 30

Depósito para armazenagem 

de produtos de uso interno

Depósito de material de 

limpeza 30

Local de armazenagem de 

produtos de limpeza

Sanitários 40 Para utilização dos funcionários

Circulação 40
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 230

Estacionamento 200 Estacionamento de veículos

Carga e descarga 35

Local reservado ao 

carregamento e 

descarregamento de produtos 

da insituição

ESTACIONAMENTO

Pré-dimensionamento do Programa de Necessidades

ÁREA PÚBLICA

ÁREA DE ACERVO

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

ÁREA TÉCNICA E 

SERVIÇOS
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USOS ÁREAS (m²) CARACTERIZAÇÃO

Hall de acesso 150 Entrada do edifício

Recepção 35
Local de atendimento ao 

usuário

Café 80

Espaço destinado a refeições 

rápidas

Guarda-volumes 40

Local para depositar os 

pertences dos usuários

Auditório 300

Sala destinada a receber 

atrações

Sanitários 40

Utilização dos usuários no hall 

de entrada

Circulação 80

Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas

TOTAL 725

Área infantil 120

Local com exemplares e 

mobiliários voltados a crianças

Área juvenil e gibiteca 120

Área destinada ao público 

adolescente e acervo de gibis

Acervo geral 240

Espaço de armagenamento de 

diversas obras de diversos 

gêneros, com espaço para 

leitura

Acervo especial 40

Acervo destinado a usuários 

portadores de necessidades 

especiais

Acervo audiovisual 40

Sala onde se encontram 

exemplares na forma de audio 

e/ou vídeo

Laboratório de informática 60

Local de acesso a 

computadores

Sala de estudos 50

Espaço destinado ao estudo em 

grupo

Sala multiuso 40

Área destinada a palestrantes e 

conferências de pqueno porte

Sanitários 40

Para utilização dos usuários no 

setor do acervo

Circulação 80
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 830

Secretaria 40

Sala de gerenciamento e 

organização dos serviços 

administrativos

Escritório da direção 25

Escritório dos diretores da 

instituição

Sala de reuniões 40

Sala destinada a reuniões 

internas dos servidores

Copa de funcionários 50

Local preparação de alimentos 

e descanso dos funcionários

Arquivo 40 Armazenagem de documentos

Sanitários 40

Para utilização do 

administrativo

Circulação 80
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 315

Processamento técnico 30

Sala para catalogação, 

classificação e despacho dos 

itens da biblioteca

Digitalização 30

Local destinado a fazer cópias, 

impressões e digitalização de 

livros e documentos

Reparo de obras 30

Área técnica para 

restauradores

Sala de controle 30

Local destinado à segurança do 

edifício

Almoxarifado 30

Depósito para armazenagem 

de produtos de uso interno

Depósito de material de 

limpeza 30

Local de armazenagem de 

produtos de limpeza

Sanitários 40 Para utilização dos funcionários

Circulação 40
Espaço destinado ao fluxo de 

pessoas
TOTAL 230

Estacionamento 200 Estacionamento de veículos

Carga e descarga 35

Local reservado ao 

carregamento e 

descarregamento de produtos 

da insituição

TOTAL 235

ESTACIONAMENTO

Pré-dimensionamento do Programa de Necessidades

ÁREA PÚBLICA

ÁREA DE ACERVO

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

ÁREA TÉCNICA E 

SERVIÇOS

 

Elaborada pela autora 

 

 Com o pré-dimensionamento das áreas de cada setor, totalizando 2220m² de área construída, 

desconsiderando a área do estacionamento. 
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6. PROPOSTA 

 

Considerando o contexto estudado, as necessidades da sociedade, 

interpretação da realidade e a precariedade da Biblioteca Pública Municipal de 

Andradina Euclides da Cunha, as diretrizes gerais são: 

• Propor um equipamento público que estimule o uso da biblioteca por 

meio do lazer, entretenimento e cultura; 

• Desenvolver um projeto moderno e flexível; 

• Respeitar o entorno, por meio de acessos e da relação com o espaço 

existente; 

• Criar áreas e atividades que estimulem o uso contínuo do edifício e que 

incentive a permanência dos usuários; 

• Criar um espaço motivador e atrativo; 

• Desenvolver na comunidade como um todo, o sentimento de 

pertencimento a esse ambiente; 

• Valorizar a iluminação e ventilação natural; 

• Gerar áreas para as distintas faixas etárias da população e para todo 

tipo de interesse; 

• Promover uma ligação da construção com a comunidade por meio de 

transparências nas fachadas, que desperte o interesse aos transeuntes 

ao mesmo tempo que conecta a biblioteca com a cidade. 

 

Com uma forma pura homenageando a antiga estação situada ao lado, sem 

copiar sua arquitetura, mas trazendo para a atualidade essa referência que é tão 

importante ainda hoje para o município. Buscando a permeabilidade visual, deixando 

um térreo totalmente livre para que as pessoas possam transitar e se sentirem 

pertencentes ao ambiente. 
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Figura 29 - Vista externa da Biblioteca Pública 
Fonte: autora 

 

 Os materiais escolhidos foram, o concreto no intuito de deixar o 

ambiente com melhor conforto térmico, uma vez que ao se resfriar a noite, o material 

se mantém fresco durante todo o dia. O vidro, como forma de permeabilização visual, 

tantos aos transeuntes externos quanto para os usuários de dentro do edifício. Brises 

metálicos como proteção na fachada principal que está voltada a noroeste e áreas 

verdes para permeabilidade do solo e conforto térmico no local.  
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Figura 30 - Fachada leste 
Fonte: autora 

 

 
Figura 31 - Vista interna do primeiro pavimento 
Fonte: autora 
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Figura 32 - Vista interna segundo pavimento 
Fonte: autora 
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Figura 33 – Acervo 
Fonte: autora 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A biblioteca sempre teve uma grande importância para a sociedade como um 

todo ao longo dos anos, e é um instrumento essencial para a democratização o 

conhecimento e o acesso a informação. Ao ser utilizada, a biblioteca assegura 

condições básicas para um aprendizado permanente e desenvolvimento cultural em 

uma população.  

Com o passar dos anos a biblioteca não se tornou menos importante, uma 

vez que sua principal característica continua sendo a disseminação de informação. 

Com um edifício bem equipado e moderno, a biblioteca ganha ainda mais relevância 

na sociedade, pois assim é possível atender a todo tipo de interesse dos indivíduos 

de um município, ao mesmo tempo que abrange todas as idades e torna o seu uso 

acessível a todos. 

Uma biblioteca adequada, voltada não apenas ao estudo, mas também ao 

lazer e a cultura, estimula o uso contínuo do espaço e proporciona um maior interesse 

na sociedade, contribuindo a valorização dos cidadãos e propiciando o direito de livre 

acesso a informação. 

Com o estudo apresentado, e a constatação da problemática existente na 

atual biblioteca municipal de Andradina, foi possível elaborar um projeto arquitetônico 

contemporâneo e dinâmico, que atende as necessidades da cidade como um todo, 

além de transformar o ambiente em um espaço cultural para gerar o interesse da 

população para uso do local. 

Os conceitos utilizados, os estudos de casos e a problemática levantada, 

contribuíram para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 2: o projeto 

Uma Nova Biblioteca Municipal na Cidade de Andradina – SP. 
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APÊNDICE A – PRANCHAS DO PROJETO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Com o intuito de fortificar o caráter sociocultural que as 
bibliotecas atualmente representam nas sociedades, visão 
inexistente em relação a biblioteca atual no município de 
Andradina-SP, o projeto tem como objetivo despertar um 
novo interesse na comunidade local e regional para que as 
pessoas se sintam pertencentes ao ambiente.

 A escolha de uma área central para a implantação do 
projeto, justifica pela sua acessibilidade e o resgate de uso 
do local. O terreno situa-se equidistantes das principais 
escolas existentes do município e de fácil acesso aos 
visitantes das cidades vizinhas.

 Com uma forma pura, o edifício resgata a essência da 
antiga estação ferroviária, prédio tombado pela 
CONDEPHAAT, garantindo assim, unidade ao conjunto. 

 Para tornar o ambiente mais permeável para os 
usuários, foi pensado em um térreo livre onde concebe-se 
um espaço de passagem, encontros, para eventos e feiras 
itinerantes. E o volume principal do edifício, fica suspenso 
por uma área de pilotis, salientando ainda mais a 
permeabilidade.  

 O espaço foi pensando para integrar a cidade e para 
atender todos os tipos de públicos, cultura e lazer.
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UMA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
EM ANDRADINA-SP

PROBLEMÁTICA

Ÿ INVISÍVEL NA SOCIEDADE

Ÿ FALTA DE ACESSIBILIDADE

Ÿ DESCASO POLÍTICO

Ÿ POUCO CONVIDATIVO

Ÿ NÃO UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

OBJETIVO

Ÿ Estimular o uso da biblioteca por meio do lazer, entretenimento e cultura;

Ÿ Projetar um espaço moderno e flexível;

Ÿ Respeitar o entorno , através dos acessos e da relação com o espaço;

Ÿ Criar áreas e atividades que estimulem o uso contínuo do edifício e que incentive a 
permanência dos usuários;

Ÿ Criar um espaço motivador e atrativo.

 ÁREAS PÚBLICAS
Ÿ HALL DE ACESSO
Ÿ RECEPÇÃO
Ÿ GUARDA-VOLUMES
Ÿ AUDITÓRIO
Ÿ SANITÁRIOS

ÁREAS RESTRITAS
Ÿ ÁREA INFANTIL
Ÿ ÁREA JUVENIL
Ÿ GIBITECA
Ÿ ACERVO GERAL
Ÿ ACERVO ESPECIAL
Ÿ ACERVO AUDIOVISUAL
Ÿ LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Ÿ SALA DE ESTUDOS
Ÿ SALA MULTIUSO
Ÿ CAFÉ
Ÿ SANITÁRIOS

ÁREA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
Ÿ SECRETÁRIA                                
Ÿ ESCRITÓRIO DA DIREÇÃO
Ÿ SALA DE REUNIÕES
Ÿ SALA DE FUNCIONÁRIOS/COPA
Ÿ ARQUIVO
Ÿ PROCESSAMENTO TÉCNICO
Ÿ DIGITALIZAÇÃO
Ÿ SALA DE CONTROLE 
Ÿ ALMOXARIFADO
Ÿ SANITÁRIOS
Ÿ DEPÓSITO DE LIMPEZA   

PROGRAMA

LOCALIDADE E ABRANGÊNCIA

PÚBLICO ALVO

SP 300

SP 563
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CASTILHO
PARANÁPOLIS

TIMBORÉ
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MURUTINGA DO SUL
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PRINCIPAIS ESCOLAS

TERRENO

ESCOLAS

LINHA DE TREM
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MISTO
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USOS 

MAPAS SÍNTESE
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1

2

3 334

5 5 6 7 8 9 10 11

A A

B

B
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CORTES

CORTE AA
ESCALA 1:250

-0,90

0,00

+4,20
+4,50

+5,60

CORTE CC
ESCALA 1:250

CORTE BB
ESCALA 1:250

DET 1

7
9

CORTES

PERSPECTIVAS



ELEVAÇÕES

ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:250

ELEVAÇÃO POSTERIOR
ESCALA 1:250

15,50

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA 1:250

PERSPECTIVA LATERAL ESQEURDA
ESCALA 1:250

8
9



DETALHES

9
9

CLARABOIA

JANELA BASCULANTE

COLUNA EM CONCRETO

PELE DE VIDRO

BRISE METALICO

GUARDA CORPO EM VIDRO

LAJE NERVURADA

DETALHE 1
ESCALA 1:50

LAJE NERVURADA

BRISE METÁLICO

CONTRAPISO

DRYWALL

CLARABOIA

JANELAS EM FITA

PELE DE VIDRO

PISO EM CONCRETO

CORTE EM PERSPECTIVA COM DETALHES
SEM ESCALA

GUARDA CORPO EM VIDRO


