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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA 1 

1. Visitar uma Biblioteca 
No sentido de sedimentar a perceção não só arquitetónica mas também funcional dos modelos das 

bibliotecas, propõe-se que visitem uma biblioteca, à vossa escolha, tentem sentir como se estabelecem 

algumas relações entre o edifício e os utilizadores dessa biblioteca. 

 

1.1 Pretende-se que sejam aferidas no local, um conjunto de questões de ordem sensorial, ligadas ao 

espírito do lugar. Para esse efeito, propõe-se que estejam atentos e respondam aos pontos que se 

seguem e que ajudam a registar os momentos dessa visita, baseados na vossa opinião e vivência 

individual, dessa experiência de contacto direto com o espaço em três dimensões. 

 

1.2 Recomenda-se que durante a visita ao edifício da biblioteca que escolherem, levem o documento 

em anexo designado por “Roteiro de visita a um edifício de uma biblioteca”, vão tomando notas, 

respondam às questões ali contempladas, para melhor poderem observar, com vista ao 

desenvolvimento de competências individuais específicas de cada aluno. 

 

1.3 Será muito importante realizarem a visita ao edifício com o referido roteiro. Caso contrário, será 

muito difícil tomarem consciência sobre a vossa sensibilidade na interpretação dos diversos 

espaços envolventes, exteriores ou interiores. 

 

O exercício proposto a(o) aluno(a), pode apresentar diferentes tipos de resposta. O objetivo desta 

atividade formativa foi ajudar o aluno, a entrar numa biblioteca, observar/olhar o espaço, vê-lo e 

senti-lo de modo a que o pudesse analisar, desenvolvendo uma atitude crítica construtiva sobre as 

suas componentes, baseando-se nas perceções sensoriais e reações que os mesmos despertaram 

nele, aferindo qual a sua qualidade, não só do ponto de vista da arquitetura, mas também da sua 

envolvente e inserção na paisagem. 

 
Ver respostas no documento, em anexo, designado por “Roteiro de visita a um edifício de uma 

biblioteca”. 

 

 



CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO MAIOR EM BIBLIOTECAS E DOCUMENTAÇÃO 

UNIDADE CURRICULAR : ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO 

Código : 51056  ANO LETIVO: 2011/2012  2.º SEMESTRE 

Docente : Teresa Teixeira 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO ENUNCIADO DA ATIVIDADE FORMATIVA 1 – ROTEIRO DE VISITA A UM EDIFÍCIO DE UMA 
BIBLIOTECA 

1 / 4 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO 
ROTEIRO DE VISITA A UM EDIFÍCIO DE UMA BIBLIOTECA 

 

1. Nome da biblioteca: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
2. Endereço: Calle baldiri Aléu 6-8, 08830  Sant Boi de Llobregat. 
3. Localidade: Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 
4. País: Espanha. 
5. Designação da entidade gestora da biblioteca: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat e Diputacion de 

Barcelona. 
6. Qual é o tipo de biblioteca (de acordo com a classificação do Capitulo 1, do Manual desta Unidade 

Curricular): biblioteca pública municipal. 
7. Descrição sumária da zona envolvente do edifício (situa-se numa zona urbana consolidada, 

residencial, industrial, zona histórica, rural, ambiente de rua, atividade predominante da zona, etc.): 

situa-se na cidade industrial de Sant Boi de Llobregat, que fica perto do rio Llobregat, a 12 km de 

Barcelona. A biblioteca localiza-se no meio de uma zona verde, o chamado Parque de la Muntanyeta 

(parque urbano de lazer e desportivo, com uma escola pública) rodeado por bairros residenciais. 
8. Qual a integração do edifício na envolvente (qual o impacto visual do edifício na paisagem; o edifício 

está integrado ou rompe com a envolvente): tratam-se de dois volumes paralelepipédicos, mas apenas 

o volume superior é visível da rua. O edifício desenvolve-se em dois pisos, um deles enterrado com 

vários pátios e um outro piso ao nível do jardim. Um dos alçados é muito colorido e contrasta com o 

verde do envolvente e é facilmente visível na paisagem. O alçado onde se localiza a entrada do público 

é um plano envidraçado bastante mais discreto. 
9. Acessibilidades ao edifício da biblioteca (meios de transporte privado/estacionamento ou público): 

tem zona de estacionamento perto e é servida por transportes públicos num raio de 100 metros. 
10. Dados de projeto 

10.1 Qual o tipo de obra que foi efetuada (edifício novo construído de raiz num terreno livre, edifício 

remodelado/ampliado/adaptado): foi efectuado um levantamento da situação das bibliotecas 

existentes e do n.º de utilizadores, tendo sido tomada a decisão de construir um edifício novo num 

terreno livre. 

10.2 Constrangimentos de projeto em edifícios existentes, impostos por elementos pré-existentes e 

que foram preservados. 

10.2.1 Elementos patrimoniais e arquitetónicos a serem preservados: houve a preocupação de a 

enquadrar na paisagem do parque urbano em que se localiza. 

10.2.2 Imóveis classificados que tiveram limitações de intervenção: houve limitações na altura do 

edifício, ter apenas um piso, para manter a escala do parque urbano em que se encontra. 
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10.2.3 Questão funcionais que foram acauteladas: os percursos pedonais do parque e a sua 

relação com os equipamentos desportivos e escolares existentes nas proximidades e 

ainda o seu afastamento da zona da via pública rodoviária, como medida para resguardar 

a biblioteca do ruído da cidade. 

10.3 Tipo de procedimento tido na escolha da equipa projetista que elaborou o projeto (escolha direta, 

concurso público de ideias, concurso com prévia seleção de candidatos): foi efetuado um 

concurso público de ideias, as várias equipas projetistas apresentaram um esboço/estudo prévio 

e o júri/comissão, com base nesses elementos escolheu a equipa projetista que posteriormente 

desenvolveu o projeto e acompanhou a obra. 

10.4 Autor do projeto do edifício: AV62 - Victòria Garriga e António Foraster 

10.5 Data do projeto: 2002 

10.6 Data da conclusão da obra: duração da obra (2003 e 2004); 2005 (mobiliário, equipamento e 

recrutamento de pessoal). 

10.7 Data de abertura ao público: 22 de Maio de 2005. 

11. Caracterização física do tipo de edifício onde se encontra a biblioteca 
11.1 Qual é a forma geral do edifício (um único volume, vários volumes articulados entre si com 

corredores e galerias): a definição do perímetro é retangular, na qual existem volumes de cheios 

(zona de construção) e vazios (pátios). 

11.2 Organiza-se em torno de um elemento central estruturante (pátio, torre, etc.): trata-se de um 

edifício fechado sobre si, organiza-se a partir de dois eixos (eixo de acesso à entrada do edifício e 

por outro eixo perpendicular a este) e em torno dos pátios. 

11.3 Qual é a localização das entradas (única ou múltipla; é na fachada principal ou lateral): tem uma 

única entrada de acesso ao público e não está centrada no volume do edifício. É sinalizada no 

painel de vidro com a designação da biblioteca. 

11.4 Qual o n.º de pisos: tem dois pisos. 

11.5 Possui elevador ou escadas rolantes: tem dois elevadores. 

11.6 Possui condições de acesso a utilizadores com mobilidade condicionada: sim, tanto nos acessos 

e circulações, como nas instalações sanitárias e no bar. 

11.7 Qual a área bruta de construção: cerca de 4.000 m2; área de implantação do edifício = 5.000 m2. 

11.8 Qual a área bruta correspondente aos espaços públicos: cerca de dois terços do total da área 

bruta do edifício. 

12. Qual é o universo de população que a biblioteca serve: a população da cidade tem cerca de 80.000 

habitantes. 
13. Qual é o tipo de atendimento e de disponibilização de obras (livre acesso; acesso restrito, com 

requisição; empréstimo domiciliário, utilização restrita, seletiva): tem livre acesso. 
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13.1 Possui acesso a informação em suporte papel, acesso multimédia, redes e bases de dados: tem 

de tudo um pouco desde cd’s, dvd, revistas, jornais, etc., totalizando cerca de 72.000 

documentos. 

13.2 Possui novas tecnologias de informação e comunicação (informatização dos documentos, acesso 

à internet, etc.): tem cerca de 40 postos de trabalho informatizados para os utilizadores. 

13.3 Sistema de controlo contra furto de documentos: tem um sistema muito discreto. 

14. Condições de conforto dos utilizadores das bibliotecas 
14.1 Características do mobiliário e equipamento existente em cada área: mobiliário muito simples com 

linhas puras e em tons de branco, só pontualmente é usada a cor para sinalizar zonas. 

14.2 Qualidade da insonorização dos espaços: muda em função do n.º de utilizadores presentes, mas 

como tem várias zonas individualizadas, funciona em tranquilidade. 

14.3 Qualidade da climatização: tem climatização de frio/calor regulável de acordo com a época do 

ano. 

14.4 Existe alguma lógica da organização dos espaços: é muito simples, clara e intuitiva. 

14.5 Como é a expressão facial das pessoas que frequentam e trabalham na biblioteca (tente perceber 

se se sentem confortáveis e inspiradas): felizes, mas nos dias de sol aberto, ficam um pouco 

encandeadas pelo excesso de luz natural. 

14.6 Tente perceber se as pessoas usufruem a 100 % o que lhes é oferecido: tem havido uma enorme 

adesão da população da cidade, sobretudo em idades escolares. 

15. Repare e registe como é feita a iluminação dos espaços. 
15.1 Qual é o tipo de iluminação natural (ver se é direta, indireta ou através de clarabóia, etc.): existem 

grandes planos envidraçados em redor dos pátios enterrados e nas fachadas do edifício, 

estabelecendo-se um contacto visual direto entre o interior e o exterior. 

15.2 Qual é o tipo de iluminação artificial (ver se as armaduras de iluminação produzem o efeito 

desejado aos utilizadores do espaço): tem pequenos pontos de luz embebidos no teto falso. 

15.3 Qual é o tipo de luz existente que predomina (luz orientada ou luz difusa): luz difusa natural sem 

ser filtrada por elementos do edifício, decorre da orientação solar do edifício e da localização das 

zonas envidraçadas. 

15.4 Qual a orientação solar do edifício e a sua exposição solar (ver a partir dos eixos principais do 

edifício): o eixo da entrada é sudeste/nordeste, o eixo de circulação é sudoeste/noroeste. 

15.5 Qual o tipo de contacto visual existente entre as salas de consulta e o exterior do edifício: o 

contacto visual é efetuado através das zonas envidraçadas, que permitem uma enorme 

transparência, desde o interior e o jardim que envolve todo o edifício da biblioteca. 

15.6 Quais os elementos existentes no edifício que permitem que a luz entre filtrada e não seja direta: 

os planos de paredes coloridas. 
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15.7 Como é feito o controlo de luz (natural e artificial) nas zonas de materiais multimédia: os espaços 

das áreas de multimédia e informática localizam-se na sua maior parte em espaços interiores do 

edifício ou em zonas com fachadas a Norte, para além disso, são zonas com menor percentagem 

de envidraçados. 

16 Qual a relação entre o interior e o exterior do edifício 
16.1 Existência de elementos naturais como a água e a natureza/zonas verdes ou elementos 

paisagísticos: o edifício insere-se num parque urbano e portanto relaciona-se com este 

aproveitando os elementos naturais existentes, através da transparência dos envidraçados que 

permitem que se estabeleça o contacto visual direto entre o interior e o exterior. Do piso superior da 

Biblioteca pode-se contemplar todo o parque. Por outro lado os espaços da biblioteca que estão 

enterrados, possuem pátios interiores, que contemplam zonas verdes em prolongamento com as do 

parque, obtendo-se iluminação natural e o enquadramento cénico relaxante da natureza verde. 

 

 

Para melhor se identificar a biblioteca em análise, deixa-se aqui este endereço: 

http://www.zhbluzern.ch/liber-

lag/PP_LAG_08/Friday/Pages_Gilibets_080410_BJRB_for_Budapest_Bonet_LIBER-BUDAPEST-

IGNASI_BONET_def.pdf 

 

 


