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PLANIMETRIA
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Trazer à luz
Concurso Nacional de reforma da Sede do CAU/SP

Introdução
Um dos potenciais das renovações de edifícios históricos é a sua 

habilidade de trazer à luz relações entre o passado, o presente e o futuro, 
criando diferenças fundamentais de usos, de técnicas, de histórias de, 
em suma, tempos e espaços.

De tempos para cá, a lógica predominante nas cidades apagou 
esses potenciais, expandindo sua ocupação pelo território e virando 
as costas para os centros históricos,  abandonando suas condições de 
urbanidade, seus edifícios pré-existentes e suas infraestruturas urbanas 
que qualificam a região. 

Mas há aqueles que resistem ao conviver com essas pré-existências 
alertando para os efeitos socioambientais que ameaçam as condições 
de habitabilidade nas cidades. Podemos estabelecer outras relações e 
reaprender a conviver com as preexistências?

O Concurso Nacional para reforma do edifício-sede do CAU/SP é 
oportuno nesse sentido, pois nos provoca a imaginar no presente, 
futuros possíveis que considerem criticamente o passado. 

Contexto
É inevitável considerar a localização estratégica na qual a nova sede 

do CAU será implantada, isto é, a região do triângulo histórico fundador 
da cidade de São Paulo. Deve-se entender o projeto como parte da 
requalificação do centro histórico da cidade de São Paulo que procura 
resgatar a sua urbanidade por meio de uma série de renovações que, 
entre outras ações, fazem a população retomar os valores públicos 
intrínsecos à região. 

Com isso, instiga o fato de uma construção do início do século XX, 

projetada pelo escritório de Ramos de Azevedo para ser um Banco 
Português, e que passou por uma série de transformações programáticas 
inusitadas, se transformar hoje na sede do CAU de São Paulo.

Como um projeto de reforma pode compor com os valores e aspirações 
dessa nova instituição, promovendo um equipamento público-privado 
de qualidade não só para seus usuários, mas também para os passantes 
da rua XV de Novembro, a cidade de São Paulo e o debate da produção 
recente de projetos de arquitetura?

 Ação
Durante a análise do material histórico disponibilizado e as visitas 

técnicas realizadas no local foi possível identificar algumas características 
que merecem ser evidenciadas, atualizadas e potencializadas através 
das ações do projeto de reforma. 

Por um lado, as condições de conforto ambiental e a eficiência das 
infraestruturas de mobilidade e instalações são os aspectos mais 
comprometidos pela transformação do edifício no tempo, por outro, 
resistem algumas virtudes históricas e atuais que se potencializadas 
conseguem atingir grandes resultados.

Para o projeto de reforma da nova sede do CAU/SP propomos trazer à 
luz as potencialidades da pré existência e assim garantir que as relações 
entre os diferentes tempos e espaços continuem.  

Proposta
Como primeiro gesto propomos, então, potencializar as zenitais 

existentes garantindo a construção de ambiências com ventilação e 
iluminação natural constantes. Para isso, concentramos, otimizamos 
e atualizamos os fluxos, instalações, shafts e áreas molhadas em um 
núcleo infraestrutural que permite o resgate da fachada dos fundos do 
edifício e a ampliação do claustro atual dos pavimentos superiores. 

A partir deste gesto, atingimos uma planta inteiramente livre de modo 

que a distribuição dos programas pode ser a mais diversa, possibilitando 
inclusive, que caso no futuro o edifício tenha que mudar de uso, suas 
qualidades de conforto ambiental sejam mantidas. 

 Não seria essa a condição mesma do exercício da arquitetura, isto é, 
o seu potencial transformador e sua condição de imaginar e propor as 
imprevisibilidades do que há de vir?

1ºPav  Praça de recepção do CAU/SP com Café e livraria.
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Áreas Públicas 
Atendimento Presencial
Estúdio
Reserva Técnica
CRAU
Coworking / Espaço Multiuso
Refeitório / Copa / Área de 
Convivência Coberta

Áreas Administrativas
Gerência Técnica
Gerência Administrativa
Gerência Financeira

Áreas Técnicas
Sala de Máquinas
Depósito Geral / Almoxarifado
Sala Terceirizados
Vestiários
CPD / Central Técnica / 
Manutenção T.I.

Salas de Reunião

Área Externa

Núcleo de Apoio

Praça Pública / Café / 
Recepção

Fraldário

Plenário / Apoio à Plenária

Salas de Comissões / Órgãos 
Colegiados

Gabinete da Presidência

Total

897m²
130m²
52m²
86m²
297m²
108m²
224m²

650m²
308m²
241m²
101m²

460m²
213m²
93m²
40m²
44m²
70m²

140m²

120m²

671m²

330m²

25m²

251m²

140m²

241m²

3.925m²

Quadro de ÁreasPrograma
A distribuição do programa segue as orientações do termo de 

referência com algumas sugestões para melhor adequação à proposta 
do projeto. 

As áreas de uso público, como a praça de chegada, café e Centro de 
Referência de Arquitetura e Urbanismo (CRAU) estão integrados em um 
grande foyer de alturas alternadas e conexões visuais variadas, sugerindo 
portanto um grande salão público. 

O plenário, podendo funcionar com várias disposições, de uso 
controlado ou livre, foi pensado no subsolo, próximo à praça de chegada, 
com acesso pela área externa ou escadas e elevadores. Já o atendimento, 
logo no primeiro pavimento, para mais agilidade no processo. 

As áreas administrativas, de uso mais restrito, estão concentradas 
em  5 pavimentos seguidos um do outro e têm acesso por elevadores 
próprios. Suas divisões internas podem ser as mais variadas, já que foi 
possível conseguir uma planta livre, as disposições propostas seguem as 
referências estipuladas pelo concurso. Propomos que as salas de reunião 
sejam situadas em todos os pavimentos, pois assim ela pode funcionar 
para todas as atividades do CAU. 

Às áreas de apoio e depósitos, foram distribuídas nos pavimentos 
superiores próximas às salas de máquinas e possuem acessos 
independentes. 

Na nova cobertura, dois arcos fazem a coleta das aguas da chuva, e 
cobrem o refeitório que foi integrado às áreas compartilhadas de modo 
a conformar uma grande área de lazer. Essa área pode ser de uso público 
já que há a possibilidade da cozinha ser concedida para a criação de 
restaurantes, espaço de convenção e entre outras oportunidades. 

O núcleo de infraestrutura serve todos os pavimentos oferecendo 
varandas de descanso, banheiros, depósitos D.M.L, armários e bancadas 
para impressoras, café e entre outros. 

Materiais
A escolha dos materiais é em função do partido do projeto de trazer à 

luz as potencialidades da preexistência, por isso, a ação primordial aqui 
será a de revelar e evidenciar. 

Para revelar,, propomos descascar as lajes de concreto armado e as 
paredes laterais de forma a revelar a sua estrutura de tijolo laminado, 
conforme especificado nos documentos da cronologia construtiva 
do edifício. Com isso, não estamos apenas dando a ver sua estrutura, 
mas também evidenciando todo o processo de produção e técnica que 
sustenta boa parte das antigas construções de São Paulo. 

Para evidenciar,  propomos três tipos de fechamentos: transparente, 
opaco e reflexivo. O primeiro são os vidros que podem funcionar para 
as esquadrias externas e divisórias internas das salas que podem ter 
seus fechamentos com tecidos. O segundo, de drywall que restringe  as 
áreas de apoio, depósito e técnica, conforme sugerido pelo termo de 
referência. E, por fim, o elemento reflexivo, de chapa galvanizada que 
reveste o núcleo de instalações, fluxos e áreas molhadas criando um 
diálogo direto com a parede oposta de tijolo laminado, como que para 
evidenciar as diferentes tecnologias de cada tempo. 

Fluxos
Os dois elevadores existentes serão mantidos, podendo ser 

atualizados. Para otimizar e dividir a distribuição de usuários, propomos 

um terceiro elevador para que possamos dividir seus usos de acordo 
com o programa de necessidades como, por exemplo, um novo elevador 
de uso público, e os existentes para funcionários do CAU.  A escada de 
emergência, a prova de fumaça, foi otimizada de acordo com as normas 
e alinhada com os elevadores, conforma-se assim um corredor interno 
que torna mais claro e direto o acesso aos ambientes.

Instalações
Como estratégia para reduzir custos e garantir uma eficiência de 

distribuição e manutenção das instalações, propomos potencializar o 
núcleo existente que concentra fluxos, instalações e áreas molhadas, 
mantendo e atualizando grande parte das prumadas de hidráulica, 
elétrica, climatização e incêndio.  As salas de unidade de resfriamento, 
casa de máquina dos elevadores, caixa d’água superior serão mantidas 
e deverão ser atualizadas de acordo com orientações posteriores. A 
sugestão aqui é de realocar a cisterna e a casa de bombas para podermos 
concentrar as áreas técnicas do subsolo e liberar os fundos para fazer 
um jardim para o plenário. 

Fachada
Além das obras de restauro que deverão ser feitas após análise apurada 

em fases posteriores, propomos uma intervenção sutil na fachada 
histórica através da renovação de sua caixilharia a partir do segundo 
pavimento, conforme exemplificada no desenho de Fachada na prancha 
posterior. Esse partido, além de seguir a legislação, reforça as diferenças 
entre as fachadas principal antiga e a dos fundos completamente nova, 
que além de trazer luz natural, traz luz às diferenças tecnológicas de 
praticamente 100 anos de diferença. 

Corte Perspectivado
- Iluminação Natural
- Ventilação Cruzada
- Reaproveitamento agua da chuva

Atualização da Escada de Emergência

Cobertura coletora de água da chuva

Escadas de Emergência atual

Zenital existente potencializada

Abertura de lage para ventilação

Abertura de lage para ventilação e iluminação

Diagrama demolir construir

11ºPav  N. +36.00
Área de convivência 

10ºPav  N. +32.00
Área técnica e depósitos

9ºPav  N. +28.00
Coworking e Vestiários

8ºPav  N. +24.00
Gabinete da Presidência

7ºPav  N. +20.00
Gerência Financeira e Comissões

6ºPav  N. +16.00
Gerência Administrativa

5ºPav  N. +13.00
Gerência técnica

4ºPav  N. +10.00
Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo

3ºPav  N. +7.50
Reserva CRAU

2ºPav  N. +4.00
Atendimento

1ºPav  N. +00.00
Praça Pública

Subsolo N. -4.00
Plenário

Escada de Emergência 
Elevador Público
Elevador CAU
Fancoil
D.M.L. / Apoio / Shafts

Acesso Público
Acesso Privado
Emergência
Corredores

Infraestrutura e Fluxos

Demolição 
Construção
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6ºPav  N. +16.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3 Fancoil
4 Banheiros
5  D.M.L e apoio
6 Varanda
7  Salas de Reunião
8 Ger. Administrativa

7ºPav  N. +20.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3 Fancoil
4 Banheiros
5  D.M.L e apoio
6 Varanda
7  Salas de Reunião
8 Ger. Financeira
9. Proc. de Ética
10. Orgão Colegiados

8ºPav  N. +24.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3 Fancoil
4 Banheiros
5  D.M.L e apoio
6 Varanda
7  Salas de Reunião
8 Comunicação e Proj.
9. Secretaria da Presid.
10. Jurídico
11. Vice Presid.
12. Chefe de Gabinete
13. Presidência

9ºPav  N. +27/28.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3 Fancoil
4 Banheiros
5  Copa
6 Varanda
7  Salas de Reunião
8 Coworking
9. Multiuso
10. Almoxarifado
11. Dep. Geral
12. Sala Tercerizados

10ºPav  N. +31/32.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3  Máquina elevadores
4. Depósito
5  Banheiro
6 Varanda
7  Copa
8 Casa de Máquinas
9. Vestiários
10. CPD
11. Gerenciamento
12. Manutenção
13. Informática

11ºPav  N. +36.00
Escala 1:200

1  Escada de Emergência
2  Elevadores
3  Cozinha
4. Banheiro
5  Varanda
6 Refeitório/ Rest.
7 Convivência

Corte A
Escala 1:200

Corte B
Escala 1:200

Corte C
Escala 1:200

Corte D
Escala 1:200

Fachada Frontal
Escala 1:250
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Subsolo  N. -4.00
Escala 1:200

1  Fraldário
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  D.M.L. / Apoio
6  Jardim
7  Depósito
8  Apoio à Plenária
9  Plenário
10  Cisterna e Bom-
bas 
11  Cabine primária

1ºPav  N. +0.00
Escala 1:200

1  Escada de 
Emergência
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  D.M.L. / Apoio
6  Varanda
7  Recepção
8  Café / Livraria
9  Praça Pública
10  Bicicletário

2ºPav  N. +4.00
Escala 1:200

1  Escada de 
Emergência
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  Varanda
6  Ouvidoria
7  Atendimento 
Presencial
8  Sala de Reunião
9  Biometria
10  CEAU

3ºPav  N. +7.50
Escala 1:200

1  Escada de 
Emergência
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  D.M.L. / Apoio
6  Varanda
7  Estúdio
8  Reserva Técnica
9  CRAU

4ºPav  N. +10.00
Escala 1:200

1  Escada de 
Emergência
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  D.M.L. / Apoio
6  Varanda
7  CRAU

5ºPav  N. +13.00
Escala 1:200

1  Escada de 
Emergência
2  Elevadores
3  Fancoil
4  Banheiros
5  D.M.L. / Apoio
6  Varanda
7  Salas de Reunião
8  Gerência Técnica
9  Descanso / Mul-
tiuso

11ºPav  N. +36.00

2ºPav  N. +4.00

1ºPav  N. +0.00

Subsolo  N. -4.00

3ºPav  N. +7.50

4ºPav  N. +10.00

5ºPav  N. +13.00

6ºPav  N. +16.00

7Pav  N. +20.00

8ºPav  N. +24.00

9ºPav  N. +28.00

10ºPav  N. +32.00
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11ºPav  Vista do refeitório com a área de convivência

5ºPav  Vista da abertura central com entrada de luz da gerência Administrativa

4ºPav Centro de Referência de Arquitetura e Urbanismo com a varada para rua XV de Novembro


