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QUADRO DE ÁREAS GERAIS
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA EXISTENTE 4.273,00 m²
SUBTRAÇÃO 1º PAVIMENTO 105,40 m²
SUBTRAÇÃO SUBSOLO 47,54 m²
SUBTRAÇÃO 2º PAVIMENTO 26,97
ÁREA TOTAL SUBTRAÍDA 179,91 m²
ÁREA TOTAL ACRESCIDA (ANEXO) 100,74 m²
SUBTRAÇÃO FINAL DE ÁREA CONSTRUÍDA 79,17
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA PÓS-REFORMA 4.193,83
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CONCEITO DE PROJETO E INTERVENÇÕES
 Tem como conceito a manifestação física de um conjunto de sentimentos 

a partir da relação entre materialidade e imaterialidade, em que a concretude e 
a reminiscência tocantes induzem mutuamente ao imaginário espacial da edifi-
cação. Empunha no projeto uma afinidade calcada na conjunção particular local, 
evocando essencialmente, sentimento básico e familiar, em síntese, natural e in-
trínseco.

A proposta evidencia um espaço-instrumento através da análise de suas 
condições de pré-existência, por meio de uma produção para o futuro a partir da 
forma que se lida com o existente. Desse modo, se contextualiza a sede do Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), sobretudo, por meio da 
óptica construtiva de fazer emergir como se vive, socializa e transita no lugar.

 O caminhar por e entre como ferramenta exploradora dos usos cotidianos, 
trazendo para o Conselho o protagonismo enquanto entidade pública com papel 
fundamental no fomento à relação entre a população, seus espaços públicos e a 
história do lugar, no contexto do Centro Histórico da cidade de São Paulo, fazendo 
da sua sede um pilar central na discussão e chamando para si essa responsabili-
dade.

 Objetiva a criação de um espaço capaz de potencializar o existente e, ao 
mesmo tempo, preservar a memória do passado, um espaço público convidativo 
para firmar uma praça coberta contemporânea com ênfase na dimensão social e 
na memória local, por meio de um constructo caracterizado por um jogo de níveis 
que garante permeabilidade entre os pavimentos térreo e subsolo, configurando 
um potencial amplo do espaço público, delimitado pela presença de um anfite-
atro.

 Propõe-se a diminuição da área do primeiro pavimento, garantindo um 
pé-direito suxo. Ambiente tipificado por estratégias de adequação para esca-
la humana e acústica relacionadas a plasticidade arquitetônica, como o uso de 
lambri de madeira escura no plano teto e na parede de fundo, como forma de 
diminuição do impacto visual da altura do ambiente, o material é rugoso pela ab-
sorção sonora. Utiliza-se jogo rítmico de tectônica composta por placas acústicas 
brancas que balizam o plano parede, numa relação ausência-presença, alterna-
das pela textura exposta da realidade material da construção original.

A presença de um novo volume, não como adição, mas como síntese do 
programa, apetrecho que proporciona atmosfera complexa que se abre à inter-
pretação e percepção da presença entre a dependência do que é estruturado e 
do que é pré-estabelecido. Mecanismo que embrulha, que contorna, aquilo que 
se consideraria espúrio. Um novo espaço não cristalizado, para além de uma con-
venção hermética. A arquitetura como forma de conservação e transformação do 
ambiente.

 Um sopro da capacidade de simbiose entre a edificação e os ocupantes, 
que se traduz por uma relação física, como emocional, no qual o indivíduo é pos-
to como núcleo central, constituindo envolvimento empático do utilizador com o 
local onde trabalha, e o transeunte com a área que transpassa. Interferir sabendo 
que não existe imaterialidade sem suporte físico, assim como não existe material-
idade sem significância simbólica.
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RECEPÇÃO 32,90 m²

REUNIÃO ATENDIMENTO 8,82 m²

REUNIÃO COWORKING 01 15,08 m²

REUNIÃO COWORKING 02 16,00 m²

CISTERNA

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

ATENDIMENTO 19,05 m²

BANHEIRO 11,13 m²

BIOMETRIA 8,17m²

COWORKING 72,27m²

DEPÓSITO 10,37m²

DML 3,44 m²

ESTUDIO AUDIOVISUAL 18,16m²

ESTUDIO DE FOTOGRAFIA 20,06 m²

OUVIDORIA 21,33 m²
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RECEPÇÃO 27,61 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

BANHEIROS 15,75 m²

CAFÉ 59,52 m²

ESTAR RECEPÇÃO 16,22 m²

PRAÇA PÚBLICA 244,29 m²
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ÁREA TÉCNICA

ÁREAS PÚBLICAS

ÁREAS SEMI-PÚBLICAS

LEGENDA DE ZONAS
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BANHEIROS 17,19 m²

CENTRO DE REFERÊNCIA 310,16 m²

DML 3,8 m²

RESERVA TÉCNICA 70,56 m²
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ELEVADORES

SHAFT

2º PAVIMENTO
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AMAMENTAÇÃO E ORDENHA 15,86 m²

CEAU 20,21 m²

FRALDÁRIO 14,27 m²
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PATRIMÔNIO E CULTURA
Cercada por marcos históricos da cidade de São Paulo, a edificação tombada como 

patrimônio histórico e projetada pelo escritório Ramos de Azevedo, possui localização priv-
ilegiada no chamado “Triângulo Histórico” da cidade, área que compreende o Largo de São 
Bento, Praça da Sé e o Largo de São Francisco, além da presença de monumentos históricos 
como o Edifício Martinelli, Pateo do Collegio, Edifício Altino Arantes e o Centro Cultural 
Banco do Brasil.

Propõe-se a requalificação, pontuando a arquitetura como forma de conservação 
e transformação do ambiente para possibilitar conscientização da relação entre edifício, ci-
dade e inserção histórica, por meio da transmissão afetiva e do sentimento de pertencimento 
provocado pela relação usuário-espaço, pois “só conhecemos um objeto quando nos lança-
mos a ele. O patrimônio, portanto, não é algo estático que nos espera passivamente, mas um 
projeto, algo que se imiscui com nossa própria teia de significados”¹.

 Assim, como estratégia de intervenção patrimonial, optou-se por evidenciar as-
pectos ambientais adotados como partido, sem mascarar os aspectos pré-existentes, ev-
idenciando resquícios e marcas do edifício centenário, por reconhecer a materialidade da 
edificação, essa camada histórica é preservada, expondo sua realidade material a partir das 
paredes. É visada uma análise para pesquisa e prospecção de possíveis elementos encober-
tos pelas intervenções ao longo do tempo, que constituam o projeto original da edificação, 
como pinturas parietais e ornamentos.

No pavimento do Centro de Referência da Arquitetura e do Urbanismo, reconhecen-
do a importância da memória, é proposta a abertura da laje como estratégia de fomento da 
educação patrimonial por meio dos registros físicos e elementos restaurados constituintes da 
área, um resgate do projeto de 1920, como janela temporal, a partir da relação com o novo.

 No último pavimento, em premissa com a camada contemporânea adicionada, é 
concebido um espaço contemplativo em ressonância com simbolismo que o bem tombado 
carrega, pois “ao estabelecermos um pacto entre nós e as coisas, elas ganham um sentido 
para nós e se condensam em significados. É esse o poder da consciência reflexiva advinda da 
percepção/conhecimento [...]”².

 Logo, seguindo os princípios fundamentais que norteiam a Carta de Veneza, evita-se 
a reconstrução mimética por meio de materialidade que se diferencia da pré-existente, com 
sua estética polida, permeável e contemporânea, em contraste com o ornamento delicado, 
possibilitando a diferenciação dos períodos históricos, porém sem agredir a visibilidade, am-
biência e integração do bem tombado.

 A adequação deste espaço, ocorre na proposta de resgate patrimonial do prédio do 
CAU/SP como forma de democratização da memória na introdução da dinâmica local e do 
vínculo novo-existente como ressignificação do próprio lugar de memória. Sobre despertar 
a consciência histórica, artística e cultural nos visitantes por meio da experiência vivida e o 
desfrute do equipamento arquitetônico. 

______________________

¹ Flavio CARSALADE, 2007, p.43
² Ibidem

EDIFICAÇÕES

EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS

SEDE CAU/SP

LEGENDA - MAPA TRIÂNGULO/SP

PERÍMETRO TRIÂNGULO/SP

PERÍMETRO TRIÂNGULO/SP

ELEMENTOS ORIGINAIS

PROSPECÇÃO

JANELA HISTÓRICA MATERIALIDADE CONSTRUTIVA
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SOLUÇÕES PROJETUAIS
Os escritórios e gerências são dispostos ao longo dos pavimentos 

superiores a partir da proposição para além de áreas de trabalho genéricas, 
mas por meio de adaptação do interior com personalidade, através da sobre-
posição da camada contemporânea que dialoga com a camada histórica.

A materialidade consueta presente em todos os pavimentos, garante 
uma linguagem construtiva e uma identidade visual homogênea e cognoscível 
mediante o uso da madeira, concreto, painéis de policarbonato retroilumi-
nados, e revestimento como estuque veneziano, para criar uma atmosfera 
mutável e sensível, à medida que as horas passam no local de trabalho, con-
ferindo bem estar.

Aqui é utilizado como estratégia, alternativas de design passivo e 
biofílico, que em arquitetura, busca conectar os espaços com a natureza pro-
movendo a sensação de conforto para os ocupantes. O princípio de com-
posição tem como tática a presença de elementos naturais, ou que remetam a 
naturalidade, presença de vegetação e emprego de um design de disposição 
orgânica no mobiliário, refinando a composição. A partir do 5º pavimento, 
adota-se a parede verde, na clarabóia existente, que confere certo nível de 
entrada de luz natural, um arranjo como respiro em meio ao austero.

A distribuição diáfana do layout é projetada para a sensação de es-
critório aberto, com a priorização das vistas desobstruídas e uso de divisórias 
de vidro para os fechamentos de espaços de reunião e multiuso, com variação 
opaca ou translúcida a depender da necessidade de privacidade visual de 
cada ambiente, conferindo dinamização das relações técnicas do espaço de 
trabalho e contato visual, para além da socialização, mas como instrumento 
de acessibilidade, através do entendimento de DeafSpace debatido pelo ar-
quiteto Hansel Bauman¹.

Nesse conceito, são empregadas metodologias de design centradas 
no ser humano, projetadas para apoiar o engajamento, ocupação e colabo-
ração entre pessoas surdas e ouvintes. Nessa proposta, são dispostos elemen-
tos como cantos arredondados, transparências no plano parede, e transições 
de texturas no nível do plano piso, para disponibilizar permeabilidade visual e 
diferenciação, respectivamente. O uso de conceitos não intrusivos, ou neces-
sariamente simples e até óbvios, mas que são apreciados pela maioria das pes-
soas, destinando o design DeafSpace para ser tão eficiente quanto o design 
considerado tradicional. Ainda, relacionada a acessibilidade, é fruída a NBR 
9050, considerando os utilizadores do espaço com baixa mobilidade, visando 
o uso de rampas e tratamento de acesso aos diferentes níveis, por meio da 
inclinação recomendada.

_____________________

¹ A New Architecture for a More Livable and Sustainable World. TEDxGallaudet. TED-
Talks. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nBBdQnni9Go>

3º PAVIMENTO

ASSESSORIA JURÍDICA 37,23 m²

BANHEIROS 17,57 m²

CHEFE DE GABINETE 12,44 m²

DEPÓSITO 9,53 m²

DML 3,79 m²

PRESIDENCIA 61,48 m²
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SECRETARIA 51,36 m²

VICE-PRESIDENCIA 15,65 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

7

8

9

10

11

ALMOXARIFADO 21,81 m²

ALMOXARIFADO DE INFORMÁTICA 15,31 m²

CENTRAL TÉC. DE GERENC.. PREDIAL 19,16 m²

COMUNICAÇÃO E PROJETOS ESPECIAIS 107,51 m²

CPD 22,11 m²

DML 3,7 m²

MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 19,03 m²

SALA TERCEIRIZADOS 23,88 m²

VESTIÁRIO FEMININO 11,94 m²

VESTIÁRIO MASCULINO 12,66 m²

VESTIÁRIO NÃO-BINARIO PCD 46,38 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

4º PAVIMENTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

REUNIÃO 6 PESSOAS    13,60 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

BANHEIROS    19,12 m²

DML     3,27 m²

GERENCIA ADMINISTRATIVA 240,88 m²

GERENCIA FINANCEIRA 125,82 m²
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REUNIÃO 4 PESSOAS 20,40 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

BANHEIROS 19,02 m²

DML 9,08 m²

GERENCIA DE ESCRITÓRIOS 14,92 m²

GERENCIA TÉCNICA 351,76 m²
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SECRETARIA GERAL DOS ÓRGÃOS 38,4 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

BANHEIRO 19,02 m²

DML 7,16 m²

PLENÁRIA 170,03 m²

REUNIÃO 10 PESSOAS 21,6 m²

REUNIÃO 20 PESSOAS 34,55 m²
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LEGENDA DE AMBIENTES

ACESSIBILIDADE UNIVERSALARQUITETURA BIOFÍLICA

DEFICIÊNCIA AUDITIVA MOBILIDADE REDUZIDA TEA DEFICIÊNCIA VISUAL

INSTITUCIONAL

CIRCULAÇÃO VERTICAL

ÁREA TÉCNICA

ÁREAS PÚBLICAS

ÁREAS SEMI-PÚBLICAS

LEGENDA DE ZONAS



PROMOÇÃO ORGANIZAÇÃOConcurso Público Nacional  
de Arquitetura para reforma  
do edifício-sede do CAU/SP 4/4

GSPublisherVersion 0.98.100.100

10

11
12

13

14

GSPublisherVersion 0.98.100.100

8

9

7

GSPublisherVersion 0.98.100.100

1

3

2

2

4

4

SUSTENTABILIDADE
Trabalhando a amplitude do termo, apesar de uma origem que remete a conservação de 
bens naturais e uma relação de harmonia com o meio ambiente, é preciso entender seu 
significado complexo e sistêmico como um conjunto de ações balizadas em três pilares 
fundamentais de desenvolvimento: o social (capital humano e inclusão social), o econô-
mico (custo do consumo e manutenção de bens e serviços) e o ambiental (uso consciente 
de recursos naturais e impacto da obra e gestão no meio ambiente), todos aqui contex-
tualizados com a obra de retrofit no Edifício XV de Novembro para a nova sede do CAU/
SP. 

O desenvolvimento social aplicado na proposta traz para a nova sede do CAU/SP papel 
de protagonismo dentro do chamado Triângulo de São Paulo, criando áreas públicas de 
livre acesso que convidam usuários e usuárias a sentirem-se pertencentes àquele lugar 
em áreas de praça, com anfiteatro para reuniões públicas e apresentação audiovisual 
projetada, café e um pavimento de exposições e biblioteca. Na proposta até mesmo 
o subsolo, deixa de ser algo fechado nele mesmo e passa a ter permeabilidade visual 
a partir da praça. É preciso apontar também as soluções de design biofílico adotadas 
principalmente nos pavimentos administrativos e de longa permanência, trazendo mais 
qualidade de vida em ambientes mais saudáveis ao trabalho e ao estar, com benefícios 
cientificamente comprovados que vão da redução da ansiedade ao aumento de quali-
dade do sono, pelo favorecimento ao ciclo circadiano¹. 

Já o desenvolvimento econômico baseia-se fundamentalmente no aproveitamento de 
estruturas pré-existentes subentendidas como de bom funcionamento no edifício, prin-
cipalmente relativo às suas instalações prediais, seus shafts e casas de máquinas, além 
da estrutura de banheiros, tanto vertical quanto na locação de vestiários na laje do 4º 
pavimento, gerando considerável economia na execução. 

O pilar ambiental foi trabalhado de variadas formas, focando em um projeto integra-
do diretamente a critérios levantados em certificações nacionais e internacionais e seus 
respectivos critérios, tanto os de ação e responsabilidade direta da proposta de projeto 
arquitetônico, como eficiência energética e no uso da água e de recursos, espaço sus-
tentável, qualidade ambiental interna e inovação, quanto os de ação ligada diretamente 
a gestão de obra e lugar pela contratante, como o de localização e transporte, respon-
sabilidade social com a cidade, relação trabalhista com o funcionário servidor ou tercei-
rizado, gestão do edifício e a contratação de empresas comprometidas com estratégias 
sustentáveis na execução da obra e manutenção do edifício.  
Foram utilizadas estratégias passivas de iluminação natural, sistemas construtivos am-
bientalmente corretos na sua execução e uso de materiais de baixa geração de resíduos 
da construção, além de futuras diretrizes na obtenção de novos equipamentos com os 
devidos selos de qualidade e sistemas eficientes e de avançada tecnologia que visem a 
uma ambientalmente correta gestão energética do edifício.
____________________
¹ The benefits of biophilia in workplace design. Spacestor. 7 de Julho de 2021. Disponível em: <https://spaces-
tor.com/insights/industry-trends/The-Benefits-of-Biophilia-in-Workplace-Design/>

O sistema de piso elevado termoplástico é leve, torna 
a obra ainda mais limpa em consonância direta com 
os pilares econômico e ambiental de sustentabilida-
de. Permite flexibilidade, fácil manutenção, upgrade 
tecnológico e liberdade de planta tanto para esta-
ções de trabalho e sua infraestrutura de cabeamento 
estruturado e sistema elétrico modular em ambiente 
administrativo quanto a expositores, em uma rápida 
mudança de layout, algo muito comum na dinâmica 
de ambientes corporativos e/ou de exposição. Sua 
altura deverá variar de 7 a 11cm em relação a laje aca-
bada, a depender do pé-direito existente disponível 
em cada pavimento.

Na laje de cobertura um grande pá-
tio de convivência tipo terraço jardim, 
onde foram locadas jardineiras tipo 
jardim de chuva, reduzindo o volume e 
velocidade de água pluvial escoada, e 
um paisagismo contemplativo harmo-
nizado pela técnica Feng Shui, locando 
representações de elementos da natu-
reza de acordo com os pontos cardeais.

ÁREA DE CONVIV. COBERTA 29,98 m²

ÁREA DE CONVIV. DESCOBERTA 103,61 m²

BANHEIROS 12,25 m²

PROCESSOS DE ÉTICA 60,37 m²

REUNIÃO 10 PESSOAS 20,59 m²

8º PAVIMENTO
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7 - Área de Exposição
8 - Praça
9 - Anfiteatro

REUNIÃO 20 PESSOAS 31,42 m²
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ELEVADORES

SHAFT
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AQUECEDORES 13,64 m²

UNIDADE DE RESFRIAMENTO 41,89 m²

ESCADAS

ELEVADORES

SHAFT

REFEITÓRIO/COPA 32,46 m²

ÁREA DE CONVIVENCIA 34,4 m²

ESPAÇO MULTIUSO 40,98 m²

CASA DE MÁQUINAS ELEVADORES 33,99 m²

CAIXAS DÁGUA 43,91 m²

PRESSURIZAÇÃO 41,49 m²

9º PAVIMENTO
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ÁTICO 63,36

SALA DE EQUIPAMENTOS 11,99

TORRES DE RESFRIAMENTO 53,73
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ELEVADORES
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10º PAVIMENTO
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Parede verde de espécies nati-
vas com sistema de irrigação de 
baixo volume, onde os emissores 
autocompasantes possuem baixa 
vazão e controle de pressão (go-
tejamento, borbulhadores, etc.). 
A parede contribuirá diretamen-
te com o design biofílico aplica-
do ao espaço de trabalho e longa 
permanência pela sua visibilida-
de direta.

Iluminação natural direta e integração 
visual entre térreo e subsolo

Jardins de chuva, redu-
zem o volume e veloci-
dade da água pluvial

INSTITUCIONAL

CIRCULAÇÃO VERTICAL

ÁREA TÉCNICA

ÁREA SEMI-PÚBLICA

ÁREAS VERDES

LEGENDA DE ZONAS

JARDINS ECOSSISTÊMICOS

ILUMINAÇÃO NATURAL

1 - Casa de Máquinas
2 - Coluna de Banheiros
3 - Vestiários 
4 - Caixa de Escadas
5 - Elevadores
6 - Shaft (Elétrica e Ar-Condicionado)

Econômico
10 - Jardins de Chuva
11 - Parede Verde
12 - Captação de Água da Chuva
13 - Iluminação Natural
14 - Cisternas

Ambiental

Aumento de Biodiversidade: A utilização de vegetação re-
introduz a natureza em uma área já consolidada. Ainda que 
em pequena escala, é capaz de produzir alimentos e abrigo 
para diferente espécies, bem como servir de local de segu-
rança e reprodução.

Economia Financeira: A redução e reúso dos recursos faz com que 
a edificação tenha custos de operação mais baixos a longo prazo. O 
aproveitamento das infraestruturas existentes reduz a necessidade 
de obras, a geração de resíduos e o investimento para a execução 
do projeto.

Redução do Volume de Água Escoada: Os jardins na cobertura 
servem como área de captura, armazenamento e reciclagem de 
água, reduzindo a quantidade e a velocidade da água escoada du-
rante as chuvas.

Interação Social: As áreas comuns da edificação estimulam a con-
vivência social. Os espaços de exposição e de anfiteatro propor-
cionam experiências culturais, fortalecendo os significados social 
e educacional da edificação perante a sociedade. 

Estratégias Ecossistêmicas Benefícios Estimados

Reaproveitamento de infraestruturas de 
água e energia existentes

Utilização de iluminação natural

Reaproveitamento de infraestruturas de cir-
culação vertical

Reúso de água para tratamento do jardim 
vertical

Variação entre Vegetação Natural e
Jardim Preservado¹

__________________
¹A técnica do jardim preservado consiste em um processo 
de conservação da planta por desidratação, mantendo seu 
aspecto, textura e folhagem por vários anos, dispensando 
irrigação e manutenção periódica.


