
GSPublisherVersion 0.0.99.10

PROMOÇÃO ORGANIZAÇÃOConcurso Público Nacional  
de Arquitetura para reforma  
do edifício-sede do CAU/SP 1/4

N

Implantação
1:1000

Rua XV de Novembro

Rua da
 Quita

nda

R
u
a
 
B
o
a
 
V
i
s
t
a

Ru
a 
Ge
ne
ra
l 
Ca
rn
ei
ro

Rua Álvares Penteado

Diagramas Conceituais - Existente | Intervenção | Solução

A Praça | O Átrio - casa e a cidade em simbiose

Perspectiva da Rua XV de Novembro

resgatar

verbo

1 t. d.bit. livrar (da ruína, de

uma situação de risco); salvar

2 t. d.bit. e pron. libertar(-se)

a preço de dinheiro ou concessões

3 t. d. efetuar o pagamento de

(dívida ou compromisso)

4 t. d. recuperar (algo cedido a

outrem) mediante pagamento

5 t. d. conseguir (algo) à custa

de esforço, de sacrifício

6 t. d. libertar-se, livrar-se de;

remir, expiar

CAU-SP - Casa do Resgate
Arquitetura, Urbanismo, Cidade Extensiva

Pensar a nova Sede do CAU-SP foi pensar na casa da gente, com

afeto, cuidado e sonhos.

Parte-se do pressuposto que habitar o trabalho é trabalhar nossa

casa - a Casa do Arquiteto e Urbanista. E sendo a casa da gente,

uma casa na cidade para diversas pessoas, acaba sendo uma casa de

todos - uma cidade extensiva - que invade a casa, expande-se,

ocupa, faz-se presente, assiste e é assistida.

A fim de tornar essa casa cheia de vida e cheia de história

resgatamos, de um momento longínquo da memória do prédio, o vazio

central, que outrora inundava de luz a Sede do Banco Português e

abrigava galerias que permitiam vislumbrar o conjunto por outra

perspectiva. Apropriamo-nos do conjunto, adequando às novas

condições legais criando uma escada central protegida, liberando

a fachada de fundos para resgatar as condições básicas de

iluminação e ventilação natural, garantindo eficiência e economia

de recursos naturais.

A Praça, peça fundamental do Programa, ocupa o térreo completo -

é a cidade que invade a casa - é o público invadindo o privado;

Desenha-se com movimento, lugares para estar, ser e ter.

O indivíduo percorre a Praça e alcança: café e frutas no pé.

É livre.

Esse vazio criado (na praça e no átrio central) permite o

monobloco do antigo edifício ser banhado de luz natural e

ventilação cruzada.

O Passado, agora presente, ilumina um futuro democrático, social

e cultural.

intervir
verbo
1 t. i.int. ingerir-se (em
matéria, questão etc.), visando
influir sobre seu desenvolvimento;
interferir; interceder
2 t. i.int. interpor autoridade,
usar de poder de controle (sobre)
3 int. suceder incidentemente;
sobrevir
4 t. i. estar presente; assistir

"a preservação não está na capacidade do bem

de permanecer como está, mas na sua capacidade

d e m u d a r j u n t o c o m a s m u d a n ç a s

socioculturais".

CARSALADE, F.L. (2011)



GSPublisherVersion 0.0.99.10

PROMOÇÃO ORGANIZAÇÃOConcurso Público Nacional  
de Arquitetura para reforma  
do edifício-sede do CAU/SP 2/4

N

N

N

Subsolo 1
-3,73

Térreo
±0,00

1 Pavimento
+4,08

2 Pavimento
+7,46

3 Pavimento
+10,20

4 Pavimento
+12,98

5 Pavimento
+16,26

6 Pavimento
+20,37

7 Pavimento
+24,51

8 Pavimento
+27,96

9 pavimento
+30,82

Ático
+34,25

N

6.26.1

8.5

5.3A A

N
1.4

1.1 1.2
1.3

8.5

9.9

A A

N

6.3

1.4

1.4

8.1
8.5

6.5

9.9

A A

N

8.5
8.1

1.5

1.5
1.8

6.6
6.4

6.5

6.4

1.6 9.9

A A

N

8.5
8.1

1.7

9.9

A A

N 2.2

2.4

2.3
2.3

2.1

8.5
8.1

1.7

9.9

A A

N

3.1

3.5

3.3

3.4

3.6

3.2

8.5
8.19.9

A A

N

7.5

5.2

7.1 | 7.3

8.5
8.1

7.6 7.6

7.7

7.8

7.2 | 7.49.9

A A

N

5.2

7.2 | 7.4

7.5A A
7.1 | 7.3

8.5

8.1
7.6 7.7

7.7

9.9

N
8.2

8.9
A A

8.3
8.4

8.7

8.8

8.5

8.6

4.1
4.2

4.3

4.2

9.9

N

5.19.1

9.2

9.3

A A

9.9

N

9.8
A

9.7

9.6

A

4 Pavimento
1:200

Subsolo 1
1:200

Térreo
1:200

1 Pavimento
1:200

2 Pavimento
1:200

3 Pavimento
1:200

9 pavimento
1:200

8 Pavimento
1:200

7 Pavimento
1:200

6 Pavimento
1:200

5 Pavimento
1:200

CAU/SP . PROGRAMA DE NECESSIDADES

Corte A
1:200
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Diagrama Vertical - Programa Necessidades
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CIRCULAÇÃO | ACESSOS

PROGRAMA - OCUPAÇÃO EFETIVA

PRESIDÊNCIA

PLENÁRIA

GERÊNCIA

FACILIDADES TÉCNICAS
APOIO MANUTENÇÃO

ESPAÇO COMPARTILHADO
ACOLHIMENTO PÚBLICO

PROGRAMA - PENSAMENTO LÓGICO

RESTRITO

CONTROLADO

LIVRE

EFEITO CHAMINÉ

VENTILAÇÃO CRUZADA

ILUMINAÇÃO NATURAL

ECONOMIA RECURSOS NATURAIS

Fachada Rua XV de Novembro - Luminotécnico

Fachada Oeste
Praça - Acesso à Recepção | Café

Café

Átrio e Galerias

Cobertura ÁtrioTerraço Cobertura

COLETA ÁGUA CHUVA

PLACAS ENERGIA SOLAR

Edifício XV de Novembro
Diretrizes de intervenção

Resgate

Passado

Preservação

Presente

Renovação

Futuro

Estas foram as diretrizes que nortearam as intervenções propostas

no projeto. Representativo do ecletismo paulistano e do início da

verticalização de São Paulo, o Edifício XV de Novembro acostumou-

se, ao longo de décadas, a adaptar-se a diferentes formas de

ocupação, diferentes usos e culturas. Fez-se presente, renova-se

e se expande pela rua de mesmo nome misturando-se à história da

cidade.

Resgatamos o vazio central outrora existente. Esse vazio criado -

na praça e no átrio central - permite o monobloco do antigo

edifício ser banhado de luz natural e ventilação cruzada.

Preservamos a fachada principal, garantindo a leitura

arquitetônica mais antiga da fachada do prédio. O projeto

luminotécnico evidencia as linhas horizontais que remetem às

fases de evolução do projeto.

Renova-se o interior do conjunto, adequando-o às novas condições

legais, ao novo uso e a novas formas de trabalho.

Segundo Flávio de Lemos Carsalade (2011) "a preservação não está

na capacidade do bem de permanecer como está, mas na sua

capacidade de mudar junto com as mudanças socioculturais".

Consideramos, para o desenvolvimento da proposta, o conjunto de

informações e documentos a respeito da edificação, incluindo as

fases por que passou com todas as alterações sofridas ao longo de

sua existência, o contexto onde está localizado e seu entorno

físico. A intervenção proposta respeita o valor documental que a

edificação possui e extrai do edifício um novo discurso visando a

ressignificação do existente.

DAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA,

Decisões e Funcionalidades

Tornar o Edifício XV de Novembro a Casa da Arquitetura e Urbanismo
(Sede CAU SP) foi um exercício de interpretação do lugar, resgate
histórico e pensar o futuro.
Tratamos de abordar o problema como proposta de transformação no
patrimônio construído e na requalificação do contexto urbano. Situado
no Triângulo Histórico fundador da cidade, sendo a rua XV de Novembro
uma ativa peatonal central e a imputação do programa de requalificar o
espaço térreo sugerindo uma praça, pareceu lógico torná-lo, portanto,
um espaço livre, plural, de manifestação pública e diverso.

Fundamentado nessas percepções, o projeto proposto pretende, além do
simples aproveitamento e adaptação das instalações originais que
demandavam usos tão diversos aos impostos agora, contribuir na
desejada recuperação do patrimônio e requalificação da área central da
cidade, tendo as seguintes idéias básicas:

. tornar o espaço térreo livre e independente, como extensão efetiva
do espaço público - uma praça aberta, coberta, banhada de luz;

. criar um novo sistema de circulação vertical, adequado às condições
legais, no centro do edifício, liberando a fachada leste para criação
de aberturas de luz e ventilação;

. resgatar "in memoriam" o vazio central proposto no projeto original
de 1920, para permitir iluminação natural no centro do extenso
edifício e gerar uma ventilação cruzada com efeito chaminé para
melhoramento da eficiência energética e economia de recursos naturais;

. demolição oportuna de partes do conjunto existente, que não ofende
a estrutura básica original, para criar um vazio no interior do
edifício existente;

. viabilizar a organização do programa em relações horizontais

fluídas e controlar de forma eficiente as circulações e acessos;
concentrar e isolar as instalações técnicas de apoio às diversas
atividades sugeridas no programa permitindo, em todos os pavimentos,
locais de conexões sociais a partir de uma copa compartilhada e espaço
aberto junto à fachada leste;

Devido à necessidade de  gerar espaços com boa iluminação para
ambientes de trabalho, apropriada forma de ventilação para redução
energética e economia de recursos naturais, foi indispensável uma
intervenção no patrimônio edificado. A criação de um novo sistema de
circulação vertical no centro do edifício, atendendo as exigências
legais, permitiu a apropriação da fachada leste (removendo os
conjuntos de escadas existentes), onde podemos controlar efetivamente
os elementos de fenestração e relações com o exterior/interior. A
interpretação da documentação da cronologia construtiva do edifício
permitiu resgatar "in memoriam" o vazio central, proporcionando assim,
um banho de luz no centro da construção e uma setorização entre blocos
leste e oeste, conectados por galerias, que percebidas desde o
pavimento térreo, evidencia uma continuidade espacial vertical ao
conjunto - ainda que lajes e vazios -; são as galerias centrais que
conectam plasticamente o antigo e o novo.

A fim de abrigar um programa que essencialmente é atribuído aos
aspectos institucionais do CAU, compreender a hierarquia dos setores
apontados e organizá-los num contraponto de controles de acessos e
tratamentos especiais, demandou uma reflexão sobre a ordem dos mesmos
e a distribuição junto aos pavimentos do edifício. Elegemos sobrepor
os setores procurando prevalecer a hierarquia de circulações e
controles - desde o livre acesso ao mais restrito - equivalendo
distâncias e conexões programáticas. Os espaços associados a um acesso
livre e controlado desenvolvem-se entre o térreo e o 4o pavimento; a
partir do 5o pavimento, desdobram-se os espaços restritos e de
trabalho - que entendemos ter uma fluidez que seja coerente com o
tempo que estamos, podendo haver correlações horizontais entre as
gerências e diversos espaços técnicos; a cobertura abriga um espaço
restrito, coletivo dos usuários permanentes e abre-se para uma nova
relação com o contexto urbano, criando um terraço que proporciona
outra percepção da localização do edifício;
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Detalhe

Aproximação dos sistemas construtivos

inclinação: 2%

1.  Viga calha - Suporte para

fixação do vidro

2.  Vidro laminado

3.  Viga perimetral da cobertura

metálica - Perfil seção

retangular

4.  Rufo metálico

5.  Contrapiso de regularização +

manta líquida + isopor de alta

densidade + contrapiso +

revestimento cerâmico

6.  Laje em concreto armado

moldada in loco

7.  Perfil metálico para fixação

da estrutura da parede de gesso.

8.  Reforço para fixação da

canaleta do vidro

9.  Montantes forro de gesso

10. Forro de gesso acartonado

11. Vidro laminado temperado

curvo

12. Floreira metálica pré

fabricada com sistema de drenagem

13. Manta para isolamento

acústico

14. Parede de gesso acartonado

15. Laje - estrutura existente

16. Viga metálica para reforço

estrutural
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PLENÁRIA - USO SOLENE

PLENÁRIA - MULTIPLOS USOS
4 salas multifuncionais

Recepção 1o Pavimento

Ambiente de Trabalho

Sala Processos de Ética

Apoio à Plenária

Plenário

Exposições - Centro de ReferênciaExposições - Centro de Referência

Reserva Técnica - Centro de Referência

Área de Descanso e Multiuso - Ambientes de Trabalho

Sala Processos de ÉticaSala Processos de Ética

estética do espaço de trabalho

Compreendemos, desde o início dos trabalhos, que a Sede do CAU-SP

deveria abrigar não apenas espaços de trabalhos institucionais como,

espaços de acolhimento ao arquiteto e urbanista, e ser espaço

público democrático. Que, prezar pela liberdade, conforto e bem

estar dos usuários, em todas as suas dimensões, fosse premissa

pertinente a sensibilidade dos interiores projetados.

Da praça, percebe-se que a cidade invadiu o edifício. Não apenas por

estar com as portas sempre abertas, mas no tratamento do piso, em

pedra portuguesa, que segue como um tapete urbano - homenagem a

cidade, a história - jardins instalados em ilhas ao longo do térreo

prevê a identidade que percorrerá em toda a extensão do conjunto

vertical.

A organização dos espaços priorizou a flexibilidade espacial e as

múltiplas possibilidades de rearranjo, dispondo de salas

individuais, compartilhadas ou coletivas. Quando necessário,

conforme determinado pelo programa, espaços fechados para controle

acústico e privacidade receberam tratamentos diversos. Núcleos em

madeiras estão dispersos ao longo dos diversos pavimentos, abrigando

usos que compreendem reuniões pequenas e grandes, e atividades

específicas que exigem foco e controle.

Com uma paleta de cores sóbrias, elegemos mobiliários brasileiros

tanto para os espaços corporativos, quanto para os de usos lúdicos e

de descompressão. O branco é o tom principal que percorre

revestimentos de parede, assentos e mobiliários diversos. Para

tornar o espaço de trabalho em uma relação de convívio e bem estar,

com efetiva troca de ideias, espaços de estares foram criados junto

aos usos coletivos. Com assentos exclusivos, prezamos pelo conforto

e aconchego, a fim de torná-los uma extensão da casa do usuário.

Cores em tons pastéis entre verde e nude, aludem a identidade

gráfica do CAU, incorporando, portanto, personalidade às peças.

Elegeu-se cortinas neutras para serem os elementos de divisão

espacial - são leves, cria texturas que alteram conforme o vento que

circulará entre os espaços. Pisos em carpete conferem comodidade e

auxilia no controle acústico. Os forros vazados nos espaços de

trabalho facilitam a manutenção das instalações que ficarão

escondidas aos olhos dos usuários.

Uma casa sem planta não é casa, é recinto sem tempo. No átrio

central, junto às galerias que percorrem verticalmente o edifício e

conectam os lados leste e oeste, floreiras foram pensadas para que a

flora brasileira possa ser exuberante. Será na evolução da espécie

plantada que o interior verá a passagem do tempo ser efetiva,

marcante.

Será cuidando da vegetação que o usuário estará cuidando de casa, da

Sede do CAU-SP, da Casa da Arquitetura e Urbanismo.

Etapas de Construção

Na concepção do projeto foram consideradas algumas premissas de

faseamento da construção que além de adaptar as instalações às novas

funcionalidades, permitirão o funcionamento do CAU no edifício. A

proposta prevê 6 etapas sendo elas:

1ª Etapa – destinada à execução do novo sistema de circulação vertical,

em concreto armado, que contempla as exigências de segurança previstas

no código de edificação, reduz distância a percorrer até as saídas de

emergência e garante maior estabilidade estrutural. Em sintonia com

estas operações, o subsolo poderá ampliar seu volume espacial

considerando e respeitando os limites de proximidade e área de

influência tanto das fundações existentes como das fundações de

construções vizinhas, para receber a plenária com seu respectivo apoio e

também funcionalidades técnicas essenciais. Ainda nessa fase o resgate

da fachada frontal pode ser iniciado em paralelo ao restante dos

serviços.

2ª Etapa – reservada para retirada das circulações verticais obsoletas e

reestruturação da fachada de fundos para desobstruir a ventilação e

iluminação natural e dar mais qualidade aos ambientes.

3ª Etapa – pretende começar a “casa pelo telhado”, entre o ático e o 5º

pavimento, com a demolição oportuna de partes do conjunto existente, sem

ofender a estrutura básica da edificação. Isso inclui: criar um vazio no

interior do edifício existente, estrategicamente posicionado entre as

vigas pré-existentes, para ventilar e insolar o programa de necessidades

abarcado na proposta. Esse movimento permite que os andares inferiores

permaneçam em operação temporária até a conclusão dessa fase.

4ª Etapa – permite que os ambientes de trabalho quase em sua totalidade

possam ocupar seus postos definitivos subindo para os pavimentos

finalizados na fase anterior dando início a requalificação entre o 4º

pavimento e o 1º pavimento.

5ª Etapa – prevê a reestruturação da praça térrea, que conectará e

reivindicará, novamente, o lugar da edificação na malha urbana da

cidade. O espaço deve ser construído de tal forma que permita o

isolamento de um corredor até a as circulações verticais da edificação

garantindo a operação dos andares superiores durante a execução.

6ª Etapa – reservada a ocupação definitiva dos postos de trabalhos,

áreas comuns e públicas como planejado na proposta de projeto.

Construção e Materialidade

A proposta pretende fazer transformações que vão além do simples

aproveitamento e adaptação de instalações, elas buscam resgatar pontos

de vistas, espacialidades, interações fluídas entre ambientes e também

parte da história. Para realizar estas alterações, do ponto de vista

das técnicas construtivas e instalações, foram adotadas medidas

condizentes com nosso tempo, de domínio e expressão da arquitetura

brasileira e que garantem exequibilidade, economia e viabilidade

técnica pertinente aos domínios da profissão.

ESTRUTURAS

concreto - circulação vertical (escada central e elevadores) em concreto
armado pigmentado na cor verde, incorporando a identidade e solidez da
instituição CAU. Quando necessário, para adaptação de lajes, planos
horizontais previstos em concreto sobre formas metálicas de fácil
execução;

aço - para o vazio central foi idealizado uma estrutura denominada de
anel perimetral em perfil estrutural, adequando-se às geometrias dos
pavimentos, pré moldado de fácil execução e instalação e posteriormente
revestido em dry-wall.

As instalações técnicas devem ser adequadas às modificações propostas e
renovadas nos casos necessários para adequação às legislações
pertinentes, com respaldo técnico e que garanta a eficiência da
edificação. Pensando na economia, sustentabilidade e adequação
atemporal, sistemas de coleta de águas de chuva e coletores de energia
solar garantem eficiência energética ao conjunto.


