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O QUE TEMOS
A iniciativa de se levar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para 
um edifício de valor histórico no centro velho da cidade de São Paulo, sugere 
uma espécie de manifesto prospectivo sobre a cidade que existe e seu potencial 
transformador pelos fatos do passado.  Em arquitetura, nada é mais presente 
do que sua história e sua atualização, entendemos, é o modo de mostrar esse 
presente às futuras gerações. 

A documentação conservada do antigo edifício do Banco Português no Brasil 
torna clara sua origem, características formais e transformações no tempo. Os 
primeiros desenhos de plantas revelam um edifício constituído em duas partes, 
separadas por um segmento de vãos menores, definidos por dois pares de 
colunas, que enquadravam ao fundo a escada principal e o elevador. E, sobre 
elas, uma claraboia proporcionava luz para o vazio que se estendia ao pavimento 
superior.

O tratamento formal da fachada buscava imprimir o caráter da instituição ali 
estabelecida. Uma composição tripartida, de ordens sobrepostas, a primeira 
mais contida, com vãos de arcos plenos balizados por colunas, a segunda com 
vãos de arcos abatidos, vergas e cercaduras com suas curvas e contra-curvas 
e, a terceira, pela sequência de pequenas arcadas, sobre as quais se sobrepõe 
o perfil barroco, cujo óculo é preenchido pela esfera armilar portuguesa.

As reformas subsequentes – 1934 e 1949 – não chegam a alterar significativamente 
a imagem externa do edifício. Apenas na década de 1970 o conjunto ganharia 
outros três pavimentos, cujo tratamento replicaria as pequenas arcadas, 
complementado pelo deslocamento do frontão neo-barroco para o topo do 
edifício, que, embora extemporânea e fator de confinamento do terraço, deve 
ser conservada como signo das sucessivas etapas que conformaram o conjunto 
edificado.

Em relação ao espaço interno, vale salientar a configuração típica herdada da 
estrutura fundiária colonial, isto é, de um edifício de extenso desenvolvimento 
linear, confinado entre as divisas. Pouco restou do tratamento decorativo original. 
Cabe, entretanto, na etapa de obras, considerar a possibilidade de promover 
prospecções sobre os elementos remanescentes para eventualmente revelar 
características construtivas e possíveis vestígios de tratamento cromático 
porventura persistentes.

Outro aspecto a considerar, é a ênfase excessiva à fachada da Rua XV de 
Novembro, como elemento de valor mais relevante, em contraste com a 
ausência de atenção sobre a face oposta. Assim, a despeito da profundidade do 
volume construído, há uma outra face importante, não apenas como fonte de luz, 
mas como componente da paisagem interna dos vazios resultantes da densa 
ocupação das quadras do centro de São Paulo. Qualquer projeto de arquitetura 
atento à expressão do contexto edificado e dos vazios ainda persistentes, não 
pode deixar de levar em conta, entre as alternativas arquitetônicas, a importância 
de revelar o ambiente em que se encontra o edifício em todas as suas dimensões.

A INTERVENÇÃO
A adaptação do edifício para abrigar a sede do CAU/SP implica numa ação 
em duas frentes: a compreensão dos elementos que o definiram como obra de 
valor à memória da cidade e sua capacidade de receber um novo uso. Para a 
primeira, o olhar se volta à preservação dos aspectos significativos da fachada 
principal, considerando sua transformação no tempo, além de eventuais achados 
pós prospecção em seu interior.  Para a segunda, a promoção das alterações 
necessárias para receber o novo programa.  

A transformação de um edifício de três andares em uma estrutura de oito andares 
entre empenas, implicou em adaptações ao longo dos anos que sacrificaram 
soluções fundamentais do projeto original: como a eliminação da claraboia do 
vão central para o complemento do primeiro pavimento e a supressão da fachada 
dos fundos com a ocupação do pátio pelo conjunto complementar de escadas.  
Dois elementos fundamentais para a iluminação e vitalidade do espaço interno. 
A claraboia atual junto à lateral do edifício que atravessa as lajes montadas pela 
reforma de 1970 foi uma forma de minimizar a deficiência de iluminação natural 
nessas áreas profundas. 

O projeto partiu da avaliação da estrutura existente e da compreensão do novo 
programa em relação ao espaço disponível. O movimento inicial foi o de definir 
o que poderia ser aproveitado ou eliminado do atual edifício e determinar os 
sistemas técnicos e a infraestrutura de apoio na nova configuração.  Organizamos 
o novo Pavimento Tipo com dois blocos de infraestrutura laterais: um destinado 
aos sanitários, aproveitando a posição original das prumadas hidráulicas e outro 
que concentra as circulações verticais - escada e elevadores - além de shaft 
de elétrica/dados e sala de ar-condicionado. Essa solução libera o pavimento e 
restitui o vazio ao fundo como área de Luz.

Se fosse possível restituir o sentido do projeto original, diríamos que a decisão 
inicial foi a de devolver a luz natural ao interior do edifício, mesmo com seus 
novos andares empilhados e a necessidade de novo core.  Pensando nisso, 
recuperamos a fachada dos fundos com a transferência do conjunto de escadas   
para o bloco de infraestrutura técnica na lateral dos andares, e propusemos 
uma atualização da claraboia, através da criação de rasgos crescentes nas lajes 
do quinto ao nono pavimentos, envelopados por duas cortinas de vidro que se 
transformam em cobertura nos últimos andares.   A área acrescentada no 8º 
pavimento foi equivalente às áreas de lajes demolidas para a construção da 
claraboia.

DA FACHADA PARA DENTRO
Pensamos o edifício como dois blocos sobrepostos: o bloco inferior, que vai do 
Pavimento Térreo ao Quarto Pavimento, recebe usos e funções não exclusivas 
do corpo funcional do CAU/SP.  Acima dele, temos o edifico técnico, para todo 
corpo administrativo e presidência.  O Jardim / Claraboia que atravessa as lajes 
determina seu limite. O programa foi assim distribuído: 

IMPLANTAÇÃO
escala: 1:500

DETALHE DO CAIXILHO PROPOSTO

CPD, Manutenção de Informativa e Central Técnica Predial. 
Almoxarifado, Depósitos e Apoio: SS + 9P

Todo o programa está atendido no Subsolo e um dos DMLs  foi alocado no Nono 
Pavimento. Trata-se de área restrita de suporte e controle técnico do edifício. O 
Jardim criado no Pavimento Térreo, propiciou um poço de ventilação direta para 
o subolo.

Recepção, Acolhimento e Atendimento Público: T + 2P

Pavimento Térreo, dominado pela praça pública e o atendimento presencial, com 
Pavimento Térreo, contempla a  praça pública e o atendimento presencial, com 
um jardim projetado no pátio aberto ao fundo. O Segundo Pavimento, recebe o 
Centro de Referência da Arquitetura e Urbanismo. A Praça foi pensada como 
espaço cívico, local de permanência e encontros não apenas de associados. Abre-
se para a totalidade da fachada, reservando um espaço frontal que se antecipa 
à Recepção e ao Café.  Na grande parede de entrada propomos a instalação de 
um desenho de Oscar Niemeyer: O Espaço da Convivência, executado em alto 
relevo em vergalhões de aço.  A extensão do térreo aberto renova a atualidade 
do edifício e sua relação com a rua.  O Centro de referência da arquitetura 
e urbanismo distribui-se ao longo de um pavimento único, parcialmente com 
pé-direito duplo, propiciando que se abra para dois andares de fachada. É 
igualmente espaço de visitação, especializada nesse caso, por isso tratado com 
autonomia frente aos demais pavimentos técnicos. 

Espaço Compartilhado de Trabalho: 1P

Uma praça de trabalho no mezanino do Primeiro Pavimento, local de fácil acesso 
e conexão visual com a Praça. 

Áreas de Apoio para Funcionários:  3P

O Terceiro Pavimento concentra as áreas de estar de funcionários em espaços 
contínuos e integrados entre si.  É também o Mezanino do Centro de referência,  
o que o torna um pavimento arejado  pelo pé direito duplo frontal e o janela ao 
fundo. 

Plenário e Salas de Reuniões de Comissões e Processos de Ética:  
4P e 7P

O Plenário ocupa a quase totalidade do espaço do Quarto Pavimento. Um piso 
total, compatível com a área demandada, que acomoda as diversas composições. 
É o último pavimento antes do Jardim da claraboia.  Seu programa se completa 
no Quinto Pavimento, com a Secretaria Geral dos Órgãos colegiados. As Salas 
de Comissões e Processos de Ética ocupam parcialmente o Sétimo Pavimento, 
na área delimitada entre a fachada histórica e a Claraboia.

Gerencias Técnica Administrativas e Financeira:  5P a 9P
Gabinete da Presidência
Jardim / Claraboia

As atividades do Setor Técnico, Administrativo e Financeiro do Quinto ao Nono 
pavimentos e o Gabinete da Presidência no Oitavo se desenvolvem em torno 
do Jardim / Claraboia. A forma escalonada das lajes e as cortinas de vidro 
inclinadas, promovem soluções espaciais e de visibilidade inesperadas para 
aquela circunstância, inundando os espaços de luz. Como dissemos, funciona 
como um edifício independente, sobreposto ao corpo de atividades mais públicas. 

Mirante e Área Técnica Descoberta: 9P + C

O edifício se completa com um meio pavimento descoberto que abriga os 
equipamentos técnicos de ar condicionado, reservatórios superiores e um 
Mirante em sua cota mais alta.

A FACHADA
A Fachada tem uma autonomia em relação ao edifício. Manteve-se intacta em 
todas as modificações promovidas no espaço interno, mas não deixou de ser 
funcional em todas suas versões, ao menos no sentido de aproveitamento das 
aberturas. O valor que se atribui ao edifício vem de sua expressão, mesmo 
com uma configuração que replica elementos de épocas distintas.  É um corpo 
geográfico na paisagem da Rua Quinze de Novembro. 

O Térreo é o único dos três níveis do primeiro edifício que se mantém fiel ao 
projeto original. O desenho de portas e janelas do primeiro e segundo e andares 
foi modificado, provavelmente devido à reforma da década de 1970. Entendemos 
como uma atualização possível, se podemos assim nos referir a alterações 
sutis nas aberturas, a substituição de todos os caixilhos existentes a partir do 
segundo andar, por requadros em chapa dobrada de aço galvanizado, pintada, 
que preservem a integridade da geometria dos arcos, completados por vidros 
lisos laminados pivotantes, sem linhas de caixilharia. 

Como uma segunda intervenção, entendemos que poderia ser incorporado 
um recurso para uma abertura no frontão, ainda que de forma parcial, que 
favoreça a vista do terraço. O frontispício contém o óculo, preenchido pela esfera 
armorial. Essa representação simbólica, sólida e maciça, poderia dar lugar a 
uma outra versão constituída de uma esfera metálica, totalmente vazada, como 
frequentemente é representada o mesmo símbolo das armas lusitanas. Tal 
alternativa, além de recuperar a solução tridimensional do desenho original, 
poderia proporcionar o desafogo do espaço do terraço, conferindo uma nota 
singular ao projeto contemporâneo da sede do CAU/SP.

vidro temperado 
pivotante permite 
abertura total do vão

moldura em chapa 
dobrada de aço

batente metálico para 
fixação do conjunto

VISTA DA FACHADA - RUA QUINZE DE NOVEMBRO

QUADRO DE ÁREAS PROPOSTAS

áreas comuns e circulações
áreas administrativas
serviços, apoios, WCs
plenário e salas de reunião
área expositiva e acervos
espaço de trabalho compartilhado
áreas técnicas cobertas

setor

área total construída

coeficiente de aproveitamento 
(CA) do projeto 
(incluindo edificação existente)

taxa de ocupação 
(TO) do projeto 
(incluindo edificação existente)

número de pavimentos 
(incluindo subsolo e térreo)

altura da edificação

área (m²)

4.267,38

7,76

0,96

11

39,30m

1.016,83
1.178,77

744,60
593,71
338,60
120,16
274,71

área total construída existente 4.273,00

1 retirada das escadas existentes; 2 retirada das áreas técnicas no 9P e cober-
tura; 3 demolição de lajes do 6P ao 9P para criar o Jardim / Claraboia; 4 criação 
de core lateral (escada, elevadores e shafts); 5 liberação das plantas dos pavi-
mentos; 6 liberação da fachada do fundo p/ luz, ventilação e vistas; 7 adaptação 
da prumada de sanitários existentes; 8 ocupação do terraço no 8P (presidência); 
9 criação do Mirante e área técnica descoberta; 10 tratamento das empenas 
vizinhas com jardim vertical; 11 substituição dos caixilhos da fachada histórica 
(2P ao 7P); 12 abertura do frontão, com óculo preenchido pela esfera armorial;

RESUMO DAS AÇÕES
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SUBTRAÇÕES

ESFERA ARMORIAL

CORTE LONGITUDINAL

ELEMENTOS TÉCNICOS E CONSTRUTIVOS

O Jardim / Claraboia
A intervenção mais significativa que propomos para o edifício é o Jardim/
Claraboia. Uma abertura de luz e ventilação zenital que atravessa 
transversalmente as lajes do nono ao quinto pavimentos, em rasgos 
decrescentes, envelopado em suas duas faces por uma cortina de vidro 
estruturada em perfis de alumínio que se desenvolve como cobertura nos 
andares superiores. Ambas as superfícies possuem aberturas móveis para 
ventilação direta e recebem proteção em brise soleil. Considere-se o fato de 
o edifício estar entre empenas mais altas o que é fator de proteção da luz 
solar na maior parte dos períodos. No oitavo pavimento a cobertura em vidro 
opaco, serigrafado, recebe camada isolante para garantia de conforto térmico 
e acústico. No piso técnico superior o envelope envidraçado é substituído por 
brise soleil metálico.

Condicionamento de ar
O sistema proposto é o VRF condensação a ar, de alta eficiência e economia 
de energia. Reservamos parte do piso técnico do andar superior para as 
condensadoras e uma sala de evaporadoras e prumadas em todos os andares, 
junto ao armário de shafts e quadros elétricos e de dados.  

Saídas de Emergência e Combate a Incêndio
Para a escada de emergência está proposta uma escada à prova de fumaça, 
com antecâmara e dutos de ventilação natural, dimensionada conforme a IT-
11 /2019.

Como sistema de combate a incêndio, além dos hidrantes alimentados pelo 
reservatório na cobertura (RTI de 18 m3), propomos sistema de sprinklers em 
todos os pavimentos, alimentados pelo reservatório existente no subsolo, que 
será mantido.

Elevadores
Propomos um grupo de dois elevadores, sem casa de máquinas, com 
capacidade de transporte de 12 passageiros e velocidade de 2,5 m/s, 
dimensionados em conformidade com a NBR 5665.

INFRAESTRUTURA E SISTEMASSETORIZAÇÃO PROGRAMÁTICA

ADIÇÕES

substituição da escada de 
emergência existente

demolição de lajes, expandindo os 
vazios internos existentes

retirada dos caixilhos existentes 
(exceto os do térreo)

remanejamento do reservatório 
inferior

retirada de reservatórios e casas 
de máquinas

retirada da escada interna

eliminação das escadas internas

demolição da laje de cobertura e 
retirada de coberturas metálicas mirante + área técnica descoberta

jardim/ claraboia

novos caixilhos na fachada histórica

novas lajes p/ prumada de 
sanitários

nova escada de emergência 
liberando a fachada de fundos, 

permitindo ventilação/iluminação 
natural e vistas p/ miolo de quadra

fachada cortina que se 
desenvolve como cobertura 

ampliação da laje do 3º pavimento

apoio, manutenção e áreas 
técnicas

recepção, acolhimento e 
atendimento público

espaço compartilhado de 
trabalho

áreas de apoio/ multiuso para 
funcionários

plenário e salas de reunião

gerências técnica, 
administrativa e financeira

gabinete da presidência

sanitários e instalações 
hidráulicas

reservatório 
inferior 
2x15m³

reservatório 
superior 
2x15m³ 
(consumo + 
RTI)

escada à prova de fumaça 
conforme IT11/2019 

ventilação da escada

elevadores: 02 unidades, 
sem casa de máquinas, 12 

passageiros, velocidade 2,5m/s

ar condicionado:
sistema VRF condensação a ar

elétrica, dados e telefonia

reservatório de incêndio 
para sprinklers (existente)
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PRAÇA PÚBLICA

JARDIM/ CLARABOIA
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ESCRITÓRIOS DO 7º PAVIMENTO

JARDIM/ CLARABOIA


