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Projeto Urbano Integrado 



CENTRO DE CAMPINAS 

 

As relações humanas nas cidades ocorrem nos 
seus espaços construídos, nos espaços livres de 
edificações e nos espaços de integração urbana 
(circulação). Parques, praças, ruas, largos, entre 
outros elementos que articulam o tecido urbano, 
permitem a vivência social e se estabelecem 
como marcos referenciais na paisagem, por sua 
grande acessibilidade e acolhida aos mais 
variados usuários e distintas formas de uso 
(CAVALHEIRO, 1992), o espaço público é também 
palco de experiências cívicas e de consagração de 
acontecimentos que marcam sua história, sendo 
assim sua imagem e o seu uso se convertem em 
tradição (FERRAZ, 2007). 

O Patrimônio Cultural é um elemento capaz de 
fazer e de contribuir para a memória social e para 
o sentimento de pertencimento coletivo. Esses 
elementos estão sujeitos às transformações 
próprias da dinâmica urbana e do passar do 
tempo, o que colabora para seu desaparecimento 
(ZANIRATO, 2011). Campinas viveu esse processo 
nas ultimas décadas, e seu centro se tornou uma 
área de intenso trafego de passagem com pouco 
interesse de permanência. A área de estudo, o 
centro de Campinas, apresenta diferentes 
padrões e graus de adensamento e intensa 
diversificação de usos e atividades. Localiza-se 
nessa área o Centro Histórico, o Terminal 
Rodoviário Intermunicipal e grandes áreas 
institucionais, incluindo o Complexo Fepasa. 

Com aproximadamente um milhão de habitantes e 
mais de 260 anos de historia, Campinas ocupa 
uma área de 801km². A cidade está localizada a 
97 km da capital, e sua região metropolitana 
engloba 19 cidades. 

 

 

 
localiza;çÃo da área de estudo 
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A região estudada está localizada na área central da cidade de 

Campinas, e está situada entre ruas, avenidas e locais de grande 

importância histórica e cultural para a cidade, e a área de enfoque 

específica deste estudo se localiza no entorno da Estação 

Ferroviária Fepasa e a Nova Rodoviária, abrangendo até a Avenida 

Andrade Neves e parte da Vila Industrial. Após a economia 

cafeeira, Campinas passou a concentrar um grande contingente de 

trabalhadores, empregados em plantações e em atividades 

produtivas rurais e urbanas. No mesmo período, a cidade 

começava a experimentar um intenso percurso de "modernização" 

dos seus meios de transporte (estrada de ferro) e de vida, 

permanecendo vivo até hoje na memória da cidade, vários 

aspectos destas transformações. 

Campinas surgiu na primeira metade do século XVIII como bairro 

da Vila de Jundiaí, que se fez transformado em Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso (1774); 

depois, em Vila de São Carlos (1797), e em Cidade de Campinas 

(1842); período no qual as plantações de café já suplantavam as 

lavouras de cana e dominavam a paisagem da região. 

As décadas de 60 e 70 foram as de maior crescimento 

populacional do município, com índices de crescimento anual que 

ultrapassaram os 5%. O intenso e desordenado crescimento 

urbano vivido nessa época ocasionou grandes problemas de 

saneamento básico, moradia e transportes, com elevados custos 

sociais e comprometimentos ao meio ambiente. 

Na década de 70, durante a gestão do Prefeito Orestes Quércia 

(1969/73), o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado de 

Campinas – PPDI, não contempla mecanismos de participação 

popular e foi realizado num contexto de restrição às liberdades 

políticas. 

O Plano contempla três linhas mestras: Estratégias de 

Desenvolvimento, Plano Preliminar de Estruturas - que seria 

institucionalizado através de leis e decretos - e o Plano de Ação, 

tendo sido criado logo após o Geplan - Grupo Executivo do Plano 

Diretor. 
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DIAGNÓSTICO DA ÁREA ESTUDADA 

 

Localizada na Macrozona 4, área urbana por excelência, a área 

central de Campinas compreende o centro histórico de 

Campinas, onde se encontra grande intensidade de ocupação e 

verticalização, bem como a área urbana circundante a estes, 

delimitada externamente pelo anel rodoviário constituído pelas 

Rodovias dos Bandeirantes - SP 330 e D. Pedro I - SP 65. 

Representa uma malha urbana bem articulada, bem infra-

estruturada e dotada de equipamentos públicos do município. 

A partir de levantamentos de campo e pesquisas, foram 

percebidas diversas questões sobre a área, possuem grande 

potencial de desenvolvimento e influência a cidade no âmbito 

local e também regional. 

Na área central, próximo ao leito ferroviário, terminal Cury e o 

Mercado Municipal, existem áreas residuais e sub-utilizadas, 

que são elementos de prioridade de transformação, tanto os 

imóveis e terrenos em si, como suas relações com as novas 

alterações no leito ferroviário. Grande parte dos imóveis 

apresentam condições degradadas como falta de uso, 

pichações, prostituição, comercio irrelevante e marginalização. 

Nesta área não existe vida noturna, após o horário comercial, 

praticamente não há vida. 

Há também grande dificuldade de acesso e mobilidade, além da 

ausência de espaços públicos de permanência. 

Na área do entorno da nova rodoviária, com a sua implantação, 

a área deveria se tornar um novo marco na cidade, e acabou por 

não se integrar com seu entorno. Existe um grande fluxo de 

veículos e pessoas, devido ao entroncamento viário, e muita 

dificuldade de mobilidade, especialmente de pedestres. Nesta 

área há presença de comércio de grande e médio porte, e está 

localizada ali o SESC. 
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CARACTERIZAÇÃO DO 

ENTORNO 

 

Como pontos de interesse de maior importância na área escolhida, podemos citar a Avenida Andrade 

Neves (1), que é uma importante via arterial da cidade, a qual concentra um grande fluxo de pedestres 

(público muito diversificado) e veículos, e que conta com um número significativo de serviços 

de saúde: Instituto de Olhos Penido Burnier (2), Hospital Beneficiência Portuguesa (3) e Hospital Vera 

Cruz (4). Localiza-se na mesma avenida, o terreno da antiga rodoviária (5) que, por sua excelente 

localização, possibilita a valorização e crescimento da região. Também ali, encontra-se a loja Kalunga (7), 

com grande importância comercial para a avenida, e os edifícios do 1° Distrito Policial (8), sendo que um 

deles é tombado. 

A Avenida Lix da Cunha (9) é uma avenida de grande porte, eixo do centro de Campinas até 

cidades da região metropolitana, como Hortolândia e Monte Mor. Diariamente, veículos particulares e 

ônibus de diversas linhas cruzam essa avenida em ambos sentidos. Ela é o principal acesso aos veículos 

que chegam ao centro e ao Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo (10), em que mais de 30 mil pessoas, 

distribuídas em 40 plataformas, passam por dia, e que conta com mais de 3 mil m² de área comercial. 

O leito ferroviário da FEPASA (11), mostra-se como um importante ponto entre o centro e a Vila 

Industrial, pois além de trazer consigo uma parte da história de Campinas, acabou se tornando uma 

barreira física dividindo os dois bairros. Localizada na Vila Industrial, está a METROCAMP (12), que possui 

atualmente em torno de 4,3 mil estudantes da graduação e especialização. 
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ACESSIBILIDADE: PRINCIPAIS FLUXOS DE 

PEDRESTES EXISTENTE 
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A presença de espaços públicos predispõe os 

espaços privados e ordena os objetos arquitetônicos, 

e sua função básica é possibilitar a circulação na 

cidade. E é pela continuidade da rede dos espaços 

públicos que a cidade vai tomando a sua forma, bem 

como é pela permanência no tempo dos espaços 

públicos que uma cidade constrói sua memória 

(LIMA, 2005). 

Muitas vezes as praças se comportam como espaços 

privados, com usos restritos que não convidam ao 

percurso, à fruição do entorno, que acaba 

funcionando mais como elemento de suporte às 

atividades pré-estabelecidas, as quais, quando 

findam, esvaziam as atividades ao redor.  

Esta não permanência sem finalidade - a que é 

apenas movida pelo convívio e desfrute das 

atividades do lugar  gera a sensação de abandono e 

insegurança. 

Problemas mais constantes são provocados pela 

grande concentração de atividades e pela alta 

densidade de ocupação do solo, refletindo-se em 

formas variadas de poluição e congestionamentos, 

demandando soluções mais eficientes para os 

deslocamentos. 

No entorno da Rodoviária é visível a dificuldade de 

mobilidade (veículos e pedestres) fazendo com que o 

local não sirva como passagem, apenas como 

finalidade, se tornando assim um elemento isolado.  

A atual existência do terminal metropolitano 

intensifica essa problemática. A subutilização de 

algumas áreas próximas limitam parte do 

desenvolvimento da região, acarretando à falta de 

segurança e conforto. Outro problema desta área é o 

isolamento de um equipamento publico, cultural e 

social, o SESC. 



PROPOSTA 
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Para iniciar a proposta deste trabalho, primeiramente avaliamos os edifícios para selecionar 

aqueles já consolidados e de maior valor histórico para a memória da cidade, os quais decidimos 

manter íntegros ou parcialmente conservados, não perdendo 

suas características.  

O intuito era preservar aqueles que tivessem uma identidade com o ambiente, buscando reforçar a 

beleza histórica da cidade e também seus marcos atuais. Os edifícios e lotes descaracterizados, 

subutilizados ou vazios e sem valor histórico, foram indicados como passíveis de transformação, 

pois não trazem ganho cultural, histórico ou econômico para a área. 

Existem lotes e quadras que poderiam ser renovados e reutilizados a curto, médio ou longo prazo. 

 

 



PROPOSTA – USO DO SOLO 
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Proposta 1 - Miolos de quadra, criandoum espaço de respiro em quadras de grande adensamento. 

Proposta 2 - Edifícios de uso misto de três a cinco pavimentos. 

Proposta 3 -Edifícios tombados e/ou de interesse histórico, passam a ter uso instucional. 

Proposta 4 - Habitação de interesse social de até seis pavimentos em parte da área do pátio ferroviário. 

Proposta 5 - Edifícios tombados da FEPASA, passam a ter uso comercial. 

Proposta 6 - Remoção do Terminal Metropolitano. 

Proposta 7 - Uso comercial e de serviço 

em edifícios de até 15 pavimentos. 

Proposta 8 - Uso comercial e de serviço em edifício com mais de 15 pavimentos. 

Proposta 9 - Torre institucional e de serviço de até 15 pavimentos. 

Proposta 10 - Desapropriação e transformação em espaços públicos. 

Proposta 11 - VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). 

Proposta 12 - Estação de transferência entre Sistemas de Transporte Público. 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA – GABARITO DO SOLO 
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Proposta 13 - Edifícios de uso misto (residencial + comércio e/ou serviço) de 11 a 15 pavimentos. 

Proposta 14 - Edifícios de uso misto (residencial + comércio e/ou serviço de 6 a 10 pavimentos. 

Proposta 15 - Edifícios de uso misto (residencial + comércio e/ou serviço) de 3 acinco pavimentos. 

Proposta 16 - Edifícios de uso misto (residencial + comércio e/ou serviço) de térreo + um pavimento. 

Proposta 17 - Circulação de pedestres definida. 

Proposta 18 - Permanência de edifícios consolidados (e tombados). 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA  - GABARITO E TRANSFORMAÇÃO 
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O gabarito foi elaborado, através do estudo dos edifícios com potencial de transformação, 

edifícios mantidos e tombados. Criando assim 5 zonas distintas pela proposta de gabarito. 

Nas áreas de maior concentração de edificações mantidas, nas proximidades do túnel João 

Penteado, o gabarito foi mantido baixo, para não perder as características da área, até dois pavimentos, 

com alguns edifícios verticalizados já existentes. 

No entorno da antiga rodoviária, onde foi proposto um novo espaço público e um centro cultural, e 

praticamente nada foi mantido, o gabarito subiu para quinze ou mais pavimentos , adensando 

assim uma nova área valoraizada. Ao longo da Avenda Dr. Mascarenhas, o gabarito é de três a cinco 

pavimentos de um lado e de seis a dez do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZES  - TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 
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1. Novo acesso entre o centro e a Vila Industrial. 

1.1 Implantação de uma nova via através do 

prolongamento da Rua Benjamin Constant até a Rua Amador Bueno sob o Parque Público Linear. 

2. Implantação de um novo sistema de transporte de capacidade média de passageiros - VLT 

(Veículo Leve sobre Trilhos) – utilizando parte do antigo leito férreo da Mogiana e Cia. Paulista. 

2.1 Promover maior capacidade de mobilidade no município atendendo maior volume de 

passageiros; 

2.2 Interligar a região central com o Aeroporto Internacional de Viracopos e regiões periféricas ao 

centro do 

município, tendo como ponto final a Estação Anhumas; 

2.3 Estabelecer Estações de Transferência nos cruzamentos da linha do VLT e principais eixos 

viários (Avenida João Jorge, Avenida John Boyd Dunlop, Avenida Lix da Cunha, Avenida Andrade 

Neves, Avenida Barão de Itapura, Rua Joaquim Bilac e Parque da Antiga Estação Paulista), 

promovendo a transição entre 

sistemas de transporte de diferentes modalidades; 

2.4 Implantação de ciclovia paralela ao longo do trilho do VLT. 

3. Reestruturar o Sistema de Transporte Coletivo Público Municipal, promovendo sua 

universalização, e qualidade nos serviços prestados. 

3.1 Implantação de faixa de ônibus exclusiva nas vias estruturais: Avenida Anchieta, Avenida 

Orosimbo Maia, Avenida Senador Saraiva, Avenida Moraes Salles, Rua Irmã Serafina, Avenida 

Lix da Cunha e Avenida Andrade Neves; 

3.2 Implantação de faixa preferencial de ônibus nas vias estruturais: Avenida Lidgerwood, Avenida 

José Prefeito Nicolau Ludgero, Avenida Prestes Maia, Avenida John Boyd Dunlop, Avenida 

Alberto Sarmento e Avenida Benjamin Constant; 

3.3 Priorizar a utilização do sistema viário urbano para 

o transporte coletivo público de passageiros e para o trânsito de pedestres. 

4. Implantação de uma nova via localizada paralelamente ao longo do trilho do VLT, entre a Rua 

Francisco Elisiário e a continuação da Avenida Benjamin Constant (Diretriz 1), criando um acesso 

aos 

edifícios propostos. 

5. Implantação de sistema em rede de transporte público contínuo na área central e Vila Industrial 

(ônibus), com ligação direta a algumas das estações de transferência propostas (FEPASA, Avenida 

Barão de Itapura e Antigo Viaduto Cury). 

5.1 Promover maior mobilidade e acessibilidade à área central. 

6. O sistema de alta capacidade de transporte de passageiros interestadual – T.A.V. (Transporte de 

Alta Capacidade), terá um único ponto de parada no município, sendo este o Aeroporto Internacional 

de Viracopos, e será capitalizado por outros sistemas de transporte coletivo. 

7. Remover terminais de ônibus. 

8. Implantar estacionamentos públicos subterrâneos, sob as principais vias de fluxo  

(Av. Andrade Neves, Antigo Terminal Cury, Rodoviária, Amoreiras, Av. Francisco Glicério). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAQUETE 
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T.F.G 

 

 

Trabalho Final de Graduação 



TEMA 

Apontado nos diagnósticos os problemas e as potencialidades na Área central de Campinas, foi 

escolhido um tema e um local para o desenvolvimento do Projeto de TFG.  

Campinas hoje vem sofrendo um grande processo de degradação em seu centro urbano, não 

valorizando seus bens históricos. Sendo assim, a necessidade de uma restruturação cultural de 

Campinas, como uma das grandes Metrópoles. 

A nova Biblioteca Pública de Campinas, traz junto uma nova frente urbana para Campinas, sendo 

um dos equipamentos  estruturantes da cidade contemporânea. Foi projetada como um novo 

espaço integrado ao conjunto das Diretrizes do P.U.I., facilitando o acesso de pedrestes a 

Rodoviária de Campinas e a cidade com uma grande praça elevada 80 cm em relaçào ao piso 

térreo da biblioteca e um anfiteatro para eventos, divulgações de livros, peças de teatro. 

Com a implantação da praça em frente a biblioteca será possivel ter um convívio social em dias de 

pouco movimento de pessoas, como finais de semana. 

A escolha de uma forma geométrica simples para o projeto do edifício corresponde com a idéia de 

simplicidade em sua forma, nos levando a questões relevantes as aos estudos de grandes núcleos 

urbanos como a cicatrização do vazio e descontinuidades físicas provocadas pela linha do trem, a 

reurbanização de uma área com edificações de interesse históricos (como o antigo gare), 

reutilizando para o bem público sem tirar a sua principal caracteristca que são os grandes pilares. 

A biblioteca forma novos conceitos de Cidadãos informatizados e conectados à rede mundial de 

informação, buscando valorizar as tradições e culturas locais. 

A educação é um bem público, a biblioteca tem o compromisso social de assegurar o 

conhecimento como patrimônio da humanidade e instimular o interesse a leitura em Campinas. 
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LOCALIZAÇÃO 

A localização escolhida possui uma grande 
potencialidade, um local que existe um grande 
fluxo de veículos e pessoas, devido ao 
entroncamento viário. 

Hoje, porém área do entorno da nova rodoviária, 
com a sua implantação, deveria se tornar um 
novo marco na cidade, e acabou por não se 
integrar com seu entorno, tendo muita dificuldade 
de mobilidade, especialmente de pedestres com 
dificuldade de mobilidade, especialmente de 
pedestres que vão principlamente para a Nova 
rodoviária de Campinas e o Terminal 
Metropolitano de Campinas. 

Com as diretrizes propostas no PUI o local se 
tornaria um local estratégico e de facil 
mobilidadade, recebendo e relacionando pessoas 
e diversos equipamentos urbanos, como o veiculo 
leve sobre trilos (VLT) assim como todo o sistema 
de transporte público da cidade. 
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1. INICIO DA RUA DOUTOR RICARDO 

2. ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIA 

3. CRUZAMENTO DA RUA DOUTOR 

RICARDO COM A RUA DOUTOT 

MASCARENHAS 

4. ACESSO DE PEDRESTES AO 

ESTACIONAMENTO 

5. ACESSO DE PEDRESTES AO 

TERMINAL METROPOLITANO 

 AVENIDA LIX DA CUNHA 

RUA DR.MASCARENHAS 

RUA DR.RICARDO 

5 

2 

1 

4 

3 



IMAGENS DO ENTORNO DO TERRENO  
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D – Edifício tombado 

B – Edifícios tombado A – Gare (bem tombado) 

C - Rodoviária de Campinas 

D 

B 

C 

A 



PROGRAMA 

HALL DE ENTRADA 

 

GUARDA VOLUMES 

 

BALCÃO DE EMPRÉSTIMOS 

 

BALACÃO DE DEVOLUÇÃO 

 

DEPÓSITO PARA LIMPEZA 

 

HERMANOTECA 

 

CAFÉ E LANCHONETE 

 

BANHEIRO 

 

ANFITEATRO 

 

ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO 

 

DEPÓSITO E TRIAGEM 

 

ASSESSORIA AO USUÁRIO 

 

IMPRESSÃO E XEROX 

 

 

 

 

 

 
17 

INTERNET 

 

MULTIMEIOS: material digital 

 

BANHEIROS PÚBLICOS 

 

SALAS DE ESTUDO 

 

LEITURA EM BRAILE 

 

LEITURA GERAL 

 

LEITURA INDIVIDUAL 

 

ACERVO DIGITAL 

 

PESQUISA DE LIVROS 

 

ÁREA TOTAL SUBSOLO BIBLIOTECA: 1257,26 m² 

 

ÁREA TOTAL TÉRREO BIBLIOTECA: 1641,24 m² 

 

ÁREA TOTAL ACERVO RARO: 440,47 m² 

 

ÁREA TOTAL PAVIMENTO 1: 1640,84 m² 
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IMPLANTAÇÃO  

A nova Biblioteca Pública de Campinas está situda onde atualmente se encontra o 

estacionamento da Rodoviária de Campinas.  

Este irá para o subsolo e será expandido para 4 andares de estacionamento. 

No lugar do antigo estacionamento, será proposto uma grande praça que facilitará o acesso dos 

pedestres a Rodoviária e ao centro da cidade. 

Na implantação da Biblioteca a alternativa foi de construí-la quase final do terreno em relação a 

R.Dr Mascarenhas para facilitar a circulação de pedestres a praça para ler um livro ou utilizar o 

VLT proposto. Sendo assim se firmar como um grande marco para a cidade. 

Além disso, sua disposição foi delineada para que pude-se integrar com o acervo raro ( antigo 

gare ) que é um bem tombado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA E ACERVO RARO 

TERMINAL METROPOLITANO 

RODOVIÁRIA 

EDIFÍCIOS PROPOSTOS 

TOMBADO 

ACESSO PEDESTRES 

ACESSO VEÍCULOS 

3 

2 

1 

4 

4   -  R.DR MASCARENHAS 

1   -  VLT 

2   -  AVENIDA LIX DA CUNHA 

3   -  R.DR RICARDO 

5 

5   -  R.DR PERREIRA LIMA 
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PLANTA SUBSOLO  

O subsolo da Biblioteca é caracterizado por 

estar no mesmo andar do primeiro 

estacionamento G1 que está 4,20 m do 

pavimento superior. Possui um acesso restrito 

para funcionários  e também carga/descarga. 

Interligando o subsolo ao Térreo da Biblioteca, 

o visitante possui como acesso 2 elevadores e 

3 escadas, sendo duas delas localizadas no 

centro da biblioteca junto ao vazio criado.  

Portanto não há acesso do estacionamento 

G1 a biblioteca,  obrigando o visitante a utlizar 

os 3 elevadores  ou escada do 

estacionamento para acessar no pavimento 

superior ( térreo ) a biblioteca e a praça. 

Adentrando a biblioteca pelas escadas e 

elevadores, encontra-se um espaço com 

bancos curvos e mesas para leitura com 

acervos literários e 3 salas de estudo. Após o 

contato com a mesama o visitante tem a 

opção de leitura aberta, localizada ao lado do 

acervo digital. Os sanitários  estão localizados 

na face oeste da edificação, tendo logo atrás 

os sanitários para os funcionários, tendo seu 

acesso restrito a eles. Gerência e 

administração estào localizados na face leste 

junto com a pesquisa de livros . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITÁRIOS DE FUNC. 

SANITÁRIOS 

ESCADA E ELEVADOR 

SALAS DE ESTUDO 

GERÊNCIA/ADM. 

ACERVO DIGITAL 

SERVIÇO ACERVO DE LITERÁRIOS 
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PLANTA TÉRREO  

O pavimento térro está no nível 0.00 e nele encontra-se a entrada principal da biblioteca e 

do acervo raro ( antigo gare) através de uma rampa vinda da praça elevada a 80 centímetros 

do piso do edifício, tendo ao lado da rampa  vagas para biciletas. 

Ao entrar a biblioteca é encontrado primeiramente mapas de localização e logo em frente a 

recepção, logo a esquerda contem os guarda volumes ao lado o balcão de devolução de 

livros. Já na direita do hall de entrada, possui uma pequena livraria. Após o contato com a 

mesma o visitante tem uma opção de usufruir o pavimento térreo, contendo 

lanchonete/café ao lado de uma parede de vidro com uma vista a Rua Doutor Mascarenhas, 

aproveitando a luz natural durante o dia, 6 salas de estudos, 1 sala de conferência e 2 

espaços para impressão e xerox. Será implantado mobiliários especiais como mesas para 

deficientes visuais e mesa ergonômicas para deficientes físicos. O térreo tem como 

característica dois panos de vidros com 2 metros de altura, sendo um deles voltado a praça, 

tornando uma área agradável  para leitura individual e outro voltado para a cidade, tendo 

um espaço de leitura aberta em frente. Antes de entrar ao acervo raro, temos 3 elevadores e 

1 escada vindos do estacionamento G1, não fazendo parte do acervo raro, facilitando assim 

o visitante ao acesso a praça e a rodoviária de Campinas. Adentrando ao acervo raro, é 

encontrado o guarda volumes contendo também a recepção.  Já dentro, temos painéis 

portáteis para exposições, ao lado temos a escada e 2 elevadores que dão acesso ao andar 

superior. Logo atrás do elevacdor se encotra-se os sanitários com a secretaria atrás da 

recepção. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITÁRIOS 

SECRETARIA 

EXPOSIÇÀO DE QUADROS 

RECEPÇÃO  

SALAS DE ESTUDO 

GUARDA VOLUMES 

CAFÉ E LANCHONETE 

ACERVO DE PERIÓDICOS 

ACERVO DIGITAL LEITURA EM BRAILE 

ESCADA E ELEVADOR PESQUISA LIVROS 
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PLANTA PAVIMENTO 1 

Chegando ao pavimento superior da 

biblioteca através da escada ou elevador, o 

púlico se encontra com um a área maior de 

acervos literários  com 2 salas de estudo e 

1 sala de conferência a mais do que o 

pavimento térreo. 

Para facilitar a leitura em braile para 

deficientes visuais, as mesas de leitura 

estão localizadas perto da escada central 

na face leste e dos elevadores. Assim como 

no subsolo e térreo,  a disposição das 

mesas de leitura e acervo digital estão 

para a face norte da edificação e próximo 

ao mezanino e pequenos acervos  de livros 

na altura do peitoril de 1 metro. 

Ao chegar do 1 pavimento do acervo raro, 

temos logo de frente mesas com 

computadores para pesquisa de livro raro e 

logo ao lado o acervo de livros raros e em 

frente a gerência/adm.  Saindo do elevador 

o visitante encontra mesas de leitura e logo 

atrás um espaço para restauração de livros 

antigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANITÁRIOS 

GERÊNCIA/ADM. 

RESTAURAÇÃO DE LIVROS 

ACERVO RARO 

SALAS DE ESTUDO 

GUARDA VOLUMES 

CAFÉ E LANCHONETE 

ACERVO DE PERIÓDICOS/TESES 

ACERVO DIGITAL LEITURA EM BRAILE 

ESCADA E ELEVADOR PESQUISA LIVROS 
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PLANTAS DE ESTACIONAMENTOS  

Para suprir o estacionamento da rodoviária que foi removido dando lugar uma praça para 

facilitar o acesso a biblioteca e o VLT, foi proposto que ele fosse para o subsolo, tendo 4 

andares de estacionamento (G1, G2, G3 e G4) com total de 614 vagas, 3 vagas de 

estacionamento para deficientes por andar. As entradas do estacionamento são as 

mesmas do antigo estacionamento, que é pela R.Dr.Ricardo, tendo uma única saida por 

essa rua e a outra entrada pela R.Dr Perreira Lima. Ambas as entradas e saída o visitante 

irá descer 4,20m de altura em rampas com descanso. As vagas possuem 5 m de 

comprimento por 2,50 m de largura com 6 m para sair.  

Foi necessário implantar estacas de 30 cm de diâmetro  e  50 cm de espaço de uma para 

outra logo embaixo do acervo raro para proteger a antiga fundação que alarga cerca de 

1,20 m em relação as paredes estruturais, que ajuda na sustentação do acervo raro. 

Cada andar de estacionamento possui 3 elevadores e uma escada para o fácil acesso do  

visitante que quer ir a biblioteca ou a Rodoviária de  Campinas. Lojas e serviços rápidos 

estão localizados no G1. 
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ESTACIONAMENTO CADEIRANTE 

ELEVADOR E ESCADA 

LOJAS 

SERVIÇOS 
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O sistema construtivo adotado da biblioteca terá a 

utilização de concreto feito in loco tanto na estrutura 

quanto na vedação. Já no acervo raro, foi mantido os 

pilares do antigo gare pelo fato deles serem um bem 

histórico tombado, removendo apenas a cobertura de 

estrututa metálica que já tinha sido reformada, 

colocando uma laje simples de 15 centómetros. 

A malha estrutural da biblioteca foi composta em 

modulação horizontal com distância entres eixos de 10 

em 10 metros  sendo o mesmo na vertical. Já nos 4 

andares de estacionamento a malha estrutural é de 15 

m x 15 m. 

Contendo pilares de sustentação entre os cruzamentos 

dos eixos horizontais e verticais com 40 cm x 40 cm 

fazendo o trabalho de apoio das vigas que tem 1 metro 

de altura para vencer o vão da modulação. No subsolo os 

pilares tem 60 cm x 60 cm sustentando vigas de 1,30 m 

de altura. 

Portanto a estrutura é basicamente composta por pilares 

que sustentam as vigas e lajes com o intuito de 

conseguir distribuir melhor a sobrecarga de peso do 

acervo. 

Para vencer o grande vão proposto que encobre todo o 

acervo raro e vai até a biblioteca é sustentada por 2 

paredes estruturais de 17 m de largura por 1,50 m de 

expessura que sustenta 4 vigas duplas T protendidas  de 

concreto de aproximadamente 2,5 m de altura com 80 m 

de comprimento cada.  Essas vigas T passa 

despercebida pelo fato delas fazerem parte de um 

elemento maior que define, ao mesmo tempo, uma 

cobertura do hall de entrada da biblioteca, acervo raro e 

elevadores e escada que ligam o subsolo com o térreo e 

a praça. 

A biblioteca possui dimensões de 80,33 m de 

comprimento e 30,25 m de largura originando em um 

paralelepípedo mantendo a harmonia com o formato 

simplório. Já o acervo raro tem 16,30 m de largura por 

32,15 m de comprimento. O estacionamento tem 92,60 

m de comprimento por 74,80 m de largura. 

Portanto o objetivo principal desse volume seria de 

manter uma forma simples no exterior, remetendo 

 uma funcionalidade adequada do seu programa. 
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CORTES 

CORTE AA 

CORTE BB 

CORTE CC 

CORTE DD 
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ELEVAÇÕES 

ELEVAÇÃO 2 

ELEVAÇÃO 1 

ELEVAÇÃO 4 

ELEVAÇÃO 3 
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CROQUIS 
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MAQUETE FÍSICA 
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MAQUETE ELETRÔNICA 
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BIBLIOTECA SÃO PAULO – PRAÇA CARANDIRU 

Projeto: Aflalo e Gasperini 
 

Esse tipo de construção influenciou primeiramente pela 
localização, ou seja, em uma área que possui um parque / 
praça. A disposição da parte de acervos de livros e 
computadores auxiliou no desenvolvimento do projeto . 
Outro fator é a mistura de biblioteca convencional e 
digital, assim como a diferença de pavimentos (mezaninos, 
“vazios” ) 

PLANTA 1 PAVIMENTO 



BIBLIOTECA BRASILIANA DA USP 

SÃO PAULO 

Projeto: Eduardo de Almeida e 
Rodrigo M.Loeb 
 
A mistura de biblioteca convencional 
e digital, assim como a diferença de 
pavimentos (mezaninos, “vazios” ). 
Possuí área de convívio coberta 
pela edificação na parte externa. 
 

REFERÊNCIAS  
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PERSPECTIVA MOSTRANDO A SETORIZAÇÃO DO PROJETO  

MAQUETE DE ESTUDO  

CROQUI DA ENTRADA 



BIBLIOTECA E AMBULATÓRIO DE 

FISIOTERAPIA – CAMPINAS SP 

Projeto: Piratininga Arquitetos Associados 
 
O uso de pilares e vigas pré-fábricadas 
auxiliou no estudo de estutura do projeto, 
assim como a organização dos acervos e 
mobiliários 

REFERÊNCIAS  
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CARRÉ D’ART – NIMES, FRANÇA 

Projeto: Norman Foster 
 
A utilização do sub-solo nesse projeto 
permitiu o uso de iluminação natural  
durante o dia, com paredes vidros na 
fachada norte e sul. A utilização de um 
grande beiral possibilitou um espaço 
aberto para leitura, com visão ao entorno 
do projeto. 
 

REFERÊNCIAS  
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BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DE 

CRANFIELD -  INGLATERRA 

Projeto: Norman Foster 
 
A influência de Norman Foster na biblioteca 
projetada se deve principalmente a 
composição do edifício. Sua característica 
principal é ser uma estrutura independente da 
vedação, trabalhando com uma determinada 
modulação. 
 

REFERÊNCIAS  
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MUBE – MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA– 

SÃO PAULO 

Projeto: Paulo Mendes da Rocha 
 
Esse monolito ‘’ com vigas protendidas de 60 metros  
de vão apoiada em pilares paredes, formando um 
desenho simples não competindo com formas 
escultóricas e ricas, apoindo-se na sua simplicidade. 
O desenho simples do vão ajudou a integrar o antigo 
gare tombado agora acervo raro com a biblioteca. 

REFERÊNCIAS  
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• www.brasiliana.usp.br 
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