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MARCO SIMBÓLICO 

A instalação da sede do CAU no Edifício XV de Novembro 194 constitui uma ação 
afirmativa de claro significado simbólico. Ela reitera a presença dos arquitetos e 
urbanistas no centro fundacional da cidade e institui o seu Conselho como um marco 
referencial no território: um lugar de reflexão sobre os caminhos da profissão e o futuro 
das nossas cidades.  
A reocupação de um edifício centenário, que se caracteriza pelo acúmulo de camadas 
sucessivas no tempo, traduz de maneira inequívoca essa tomada de posição: o futuro 
das cidades depende da nossa capacidade de reiterar suas infraestruturas e valorizar 
o seu patrimônio construído, dando-lhe um significado renovado.   

TERRA E CÉU 

O programa do CAU oferece, a partir dessa ótica, a possibilidade de irradiar suas 
atividades para o contexto urbano, reforçando assim uma de suas atribuições 
fundamentais, que é a interlocução dos arquitetos com a sociedade. 
Propõe-se que a identidade pública do edifício ganhe especial destaque em duas 
situações complementares: no nível térreo, junto ao calçadão, e na cobertura, em meio 
às empenas dos edifícios vizinhos. 
O térreo é tratado como um remanso: uma sombra acolhedora permanentemente 
aberta para o calçadão, cujo destaque se reforça pelo contraste com a densa ocupação 
dos edifícios do entorno. A principal característica deste espaço é o vazio – a ser 
preenchido por atividades expositivas cujo objetivo principal deve ser a comunicação 
com o grande público.
Na cobertura, o espaço configurado pelas empenas dos edifícios vizinhos é tratado 
como um novo recinto: lugar de reflexão, memória e produção crítica. Ali concentram-se 
e potencializam-se mutuamente os programas do Centro de Referência de Arquitetura 
e Urbanismo, os Espaços Compartilhados de Trabalho e também um novo espaço 
externo para encontros, exposições e convivência: terraço sombreado, jardim aéreo, 
cuja vista enquadra o céu e a paisagem da região central. 

QUALIFICAR O ESPAÇO INTERNO: VAZIO, AR E LUZ

O edifício atual caracteriza-se pelo excesso de espaços fechados e pouco acessíveis, 
com baixa iluminação natural e nenhuma ventilação. Mais do que a adição de novos 
volumes construídos, as principais ações propostas partem da construção de vazios e 
aberturas para o exterior, com as seguintes premissas: 

- reorganização dos blocos de circulação vertical junto à fachada leste do edifício, 
por meio da demolição das duas escadas existentes e a construção de uma nova, 
adequada às normas de segurança vigentes, liberando significativamente essa face 
do edifício para a entrada de luz e permitindo a criação de um sistema de ventilação 
cruzada; 

- integração associativa entre pavimentos sucessivos, conformando núcleos 
programáticos  específicos que dialogam horizontal e verticalmente de modo mais 
direto;

A remoção estratégica de parte dos volumes construídos junto ao miolo de quadra, 
e a reorganização de parte dos pisos internos do edifício permitem reconfigurar 
radicalmente o desempenho energético e a qualidade ambiental dos espaços do 
CAU.  
A associação entre pavimentos permite romper a compartimentação excessiva do 
programa, ampliando a luminosidade interna e favorecendo a interação entre os 
usuários de cada setor.

SIMULTANEIDADE

Para além da restauração criteriosa da fachada frontal tombada, a estratégia da 
intervenção valoriza a materialidade existente do edifício em sua totalidade, e busca 
organizar espacialidades internas onde os diversos tempos do edifício se revelem 
simultaneamente. Assim, os novos materiais de acabamento, por exemplo, não se 
inserem apagando os vestígios das preexistências, mas construindo um diálogo onde 
todos tem voz.

O novo não se apresenta como superação do antigo. Pelo contrário, amplia sua potência 
narrativa precisamente na medida em que interage e dialoga com a preexistência, 
agregando-lhe novos valores. A expressão dessa ambiência interna se organiza, 
portanto, a partir da complementaridade dos tempos ali acumulados. Essa diversidade 
é a principal marca da sua contemporaneidade.

Para além de cumprir suas funções administrativas, o edifício-sede do CAU deve ser 
capaz de representar, por meio de seus espaços construídos, uma postura inequívoca 
em favor da construção de uma cidade acessível e acolhedora, ambientalmente 
sustentável e consciente de sua história. 

VAZIO, AR E LUZ

TERRA E CÉU
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1º PAVIMENTO

752.07

2º PAVIMENTO

755.45

3º PAVIMENTO

758.11

4º PAVIMENTO

760.85

5º PAVIMENTO

764.13

6º PAVIMENTO

768.24

7º PAVIMENTO

772.38

8º PAVIMENTO

775.83

9º PAVIMENTO

778.70

10º PAVIMENTO

783.19

COBERTURA TÉCNICA

787.64

TÉRREO

747.99

SUBSOLO

743.97

2/8

CORTE LONGITUDINAL PERSPECTIVADO

FASE 1 demolição da escada de emergência e demolições para 
ampliação da caixa do elevador, shaft e vazio interno 

FASE 2 construção da nova escada de emergência, substituição 
dos elevadores, execução das conexões entre pavimentos 
e demolição da escada de emergência remanescente
 

FASE 3 fechamento da fachada leste

FASES DE EXECUÇÃO

REMOÇÕES, ADIÇÕES E REAPROVEITAMENTO 

O cômputo total das remoções e adições propostas resulta em uma área construída menor que 
a atual, reduzindo a taxa de ocupação do edifício no pavimento térreo de 97.6% para 91.5%.

A altura do novo piso construído sobre as antigas áreas técnicas na porção Leste do edifício 
(nível 783.19m/h=35.2m) não excede a altura máxima prevista pela IT-11 (36m) para a instalação 
de uma escada de emergência pressurizada para o atendimento ao uso proposto.

A abertura de pisos intermediários no interior do edifício com a demolição pontual de panos de 
laje unifica setores do programa, de forma a associá-los espacialmente. 

O critério estabelecido para as remoções dos elementos construtivos internos e equipamentos 
existentes parte do princípio de reaproveitamento máximo dos recursos atuais. O projeto prevê 
a incorporação de caixilhos internos, portas corta-fogo, divisórias, luminárias, peças sanitárias 
e demais equipamentos que podem ser reutilizados. Isso busca tanto reduzir gastos com 
aquisições de materiais/componentes quanto minimizar o impacto ambiental da obra.

CIRCULAÇÃO VERTICAL 

Propõe-se a adequação das caixas de corrida dos elevadores atuais – para possibilitar a 
instalação de equipamentos de maior eficiência de tráfego e dimensionados conforme as normas 
atuais de acessibilidade. Trata-se de uma intervenção estrutural pontual e faseada, que não deve 
interferir com a amarração do sistema principal de vigas e pilares do edifício.

As dimensões do fosso previstas em projeto atendem às condições técnicas prescritas pelos 
principais fabricantes do mercado para a instalação de máquinas de maior eficiência de tráfego 
e capacidade, de modo a atender plenamente à demanda de tráfego sem a instalação de uma 
terceira máquina. A adequação das caixas de corrida para as dimensões usuais de mercado 
permitirá também uma maior eficiência nos processos de compra e manutenção do equipamento. 

As duas escadas pré-existentes deverão ser removidas em fases subsequentes de obra.

A escada construída nos anos 2000 visava atender ao enquadramento específico da Academia 
de Ginástica (3UPs), mas não atende às normas atuais de acessibilidade. Ela dará lugar à 
construção da nova escada corretamente dimensionada para tal, com a Área de Resgate para 
usuário de cadeira de rodas e portas corta-fogo adequadas às duas unidades correspondentes 
de passagem. A posição da nova escada associa-se ao volume dos elevadores e abre espaço em 
frente à fachada Leste, dando continuidade aos vazios existentes no interior da quadra. Durante 
o período de montagem da nova escada, a escada situada junto à fachada Norte (década de 
1970) será utilizada como meio de acesso aos pavimentos.

LEGISLAÇÃO URBANA E APROVAÇÃO LEGAL

Proposto em um imóvel tombado em situação regular junto ao Cadastro de Imóveis do 
Município, o projeto se pauta no Programa Requalifica Centro estabelecido pela Lei nº 17.577/21 
e regulamentada pelo Decreto nº 61.311/22, enquadrando-se como Reforma Associado a 
Requalificação. 

O projeto propõe a atualização de todo sistema de circulação vertical do edifício para atendimento 

das normas vigentes, com a instalação de dois novos elevadores acessíveis e construção de uma 
nova escada de segurança que atenderá todos os critérios das normas técnicas de segurança 
e acessibilidade, garantindo o acesso e o escoamento de todos os pavimentos, inclusive do 
subsolo, observando em especial o atendimento à NBR nº 9050/20. 

A posição da nova escada junto às divisas Sul e Leste do lote enquadra-se no Art. 5º da Lei nº 
17.577/21:

Art. 5º No âmbito do Programa de que trata esta Lei, na requalificação de edificação existente, as 
áreas acrescidas destinadas à acessibilidade e à melhoria das condições de segurança de uso, 
higiene e salubridade da edificação serão consideradas não computáveis para efeito de cálculo 
do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação constantes na legislação ordinária, 
sendo admitido para tal finalidade:

I - ocupar as faixas de recuo na impossibilidade de atendimento nas próprias edificações;

§ 1º As intervenções em edificações existentes sujeitas à requalificação no âmbito do Programa 
de que trata esta Lei deverão atender às condições de segurança, salubridade, higiene e 
acessibilidade necessárias à instalação da subcategoria de uso pleiteada no pedido, podendo 
ser aceitas soluções que, por implicação de caráter estrutural, não atendam às disposições 
previstas no inciso V, do parágrafo único, do art. 3º da Lei nº 16.642, de 2017, da Lei nº 16.050, 
de 2014, ou da Lei nº 16.402, de 2016.

Com o enquadramento como Reforma Associado a Requalificação, o projeto se beneficia da 
manutenção dos parâmetros de uso e ocupação do solo preexistentes, mesmo que não conformes 
à legislação vigente, conforme estabelecido nos Art. 7º e 8º, ambos da Lei nº 17.577/2.

Art. 7º No âmbito desta Lei, serão admitidos, para o lote original que contém a edificação objeto 
de requalificação, os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo existentes, mesmo 
que não conformes à legislação vigente, estando permitido o aumento de área construída 
internamente à edificação a requalificar, nos termos desta Lei. (...)

O projeto atende às percentagens de demolição e construção previstas neste enquadramento: 

Art. 8º O pedido de requalificação efetuado nos termos desta Lei poderá prever a demolição 
parcial da edificação existente, desde que a área a ser demolida seja inferior a 20% (vinte por 
cento) da área construída total da edificação.

§ 1º No caso de reconstrução das áreas demolidas nos termos do caput deste artigo, poderão 
ser alcançados os parâmetros originais da edificação com dispensa da contrapartida financeira 
à outorga de potencial construtivo adicional.

Desta forma a obra proposta enquadra-se integralmente nos parâmetros legais estabelecidos no 
âmbito do Programa Requalifica Centro, cumprindo a sua função de promover a reocupação da 
área do Centro Histórico. 

Trata-se, sob o ponto de vista da aplicação específica desta legislação, de um caso exemplar de 
fomento da renovação das infraestruturas de um edifício centenário para a adoção das melhores 
práticas ambientais e de acessibilidade universal, contribuindo de maneira determinante para a 
sustentação da vitalidade urbana deste setor da cidade. 

0 5m1
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SUBSOLO
743.97 - ESC. 1/200

TÉRREO
747.99 - ESC. 1/200

10 PAVIMENTO
752.07 - ESC. 1/200

20 PAVIMENTO
755.45 - ESC. 1/200

30 PAVIMENTO
758.11 - ESC. 1/200
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1 escada pressurizada 11.00m2 
2 A.T. inst. hidráulicas 62.08m2

3 reservatório modular 
4 DML/lavanderia  16.52m2

5 elevadores
6 shaft inst. elétricas 2.95m2

7 shaft inst. automação 3.33m2

8 shaft ar condicionado 3.65m2

9 vestiário 1  14.53m2

10 vestiário 2  14.20m2

11 vestíbulo  9.80m2

12 vestiário PCD  8.98m2

13 A.T. sprinkler  25.31m2

14 CPD   7.32m2

15 central de gerenc. predial 13.12m2

16 almoxarifado informática 14.04m2

17 manutenção informática 14.37m2

18 depósito geral  53.56m2 

19 almoxarifado geral 34.45m2

20 cabine primária  15.27m2

21 A.T. inst. elétricas 30.58m2

22 circulação  77.49m2

22

1 escada pressurizada 15.32m2 
2 área externa descoberta 43.82m2

3 sanitários e apoio  18.37m2 
4 circulação  15.58m2

5 elevadores
6 shaft instalações elétricas 3.12m2

7 apoio do café  3.56m2

8 shaft ar condicionado 3.90m2

9 recepção  31.50m2

10 café   22.73m2

11 praça pública  293.05m2

9 10

4

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 amamentação/fraldário 14.23m2

3 sanitário PCD  3.75m2 
4 circulação  57.66m2

5 elevadores
6 shaft inst. elétricas 3.12m2

7 shaft inst. automação 3.56m2

8 shaft ar condicionado 3.90m2

9 biometria  6.47m2

10 reunião  13.65m2

11 colegiado das entidades 24.09m2

12 ouvidoria  25.07m2

13 atendimento presencial 29.36m2 

11

12 13

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  4.98m2

4 elevadores
5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 estar/apoio à plenária 79.32m2

9 audio/vídeo/apoio  11.29m2

10 plenária  263.44m2

6 7

9

3

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  4.98m2

4 elevadores

5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 secret. geral colegiados 90.61m2

6 7

8

PRAÇA PÚBLICA (TERRA)

PRAÇA PÚBLICA (TERRA)

PLENÁRIA

FACHADA LESTE
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40 PAVIMENTO
760.85 - ESC. 1/200

50 PAVIMENTO
764.13 - ESC. 1/200

60 PAVIMENTO
768.24 - ESC. 1/200

70 PAVIMENTO
772.38 - ESC. 1/200

80 PAVIMENTO
775.83 - ESC. 1/200
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4

4

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  4.98m2

4 elevadores
5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 reunião   16.47m2

9 reunião    16.49m2

10 reunião   31.89m2

11 reunião   33.56m2

12 reunião  7.81m2

13 reunião  7.66m2

14 reunião   7.85m2

15 acessos e espera 21.67m2

16 antessala do estúdio 6.40m2

17 estúdio  34.13m2

18 reunião  11.67m2

19 reunião  11.93m2

20 processos de ética 42.87m2

21 acessos e espera 9.66m2

22 antessala  13.75m2

6 7

8

9

10
13

14

18

22

15

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  19.63m2

4 elevadores
5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 multiuso e estar  55.71m2

9 gerência técnica  227.10m2

10 descanso e multiuso 55.27m2 

 

3

5 6 7

8

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  26.02m2

4 elevadores
5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 escritório terceirizados 21.22m2

9 gerência de escritórios
   e financeira  92.16m2

10 passarela e escada 20.29m2

11 gerência administrativa 134.74m2

9

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 sanitários e apoio  17.73m2  
3 circulação  12.66m2

4 elevadores
5 shaft inst. elétricas 3.12m2

6 shaft inst. automação 3.56m2

7 shaft ar condicionado 3.90m2

8 projetos especiais  133.01m2

9 passarela e escada central 20.49m2

10 secretaria da presidência 27.80m2

11 chefe de gabinete 8.13m2

12 vice-presidência  7.85m2

13 assessoria jurídica 30.78m2

14 presidência  52.36m2

5 7

14

1 escada pressurizada 22.00m2 
2 DML   5.67m2  
3 sanitários  11.42m2

4 circulação  6.10m2

5 elevadores
6 shaft inst. elétricas 3.12m2

7 shaft inst. automação 3.56m2

8 shaft ar condicionado 3.90m2

9 estar dos funcionários 67.98m2

10 refeitório  88.70m2

11 passarela técnica 4.44m2

12 piso técnico  132.97m2

43

1

5

6 7

109

8

11

12
2

CLARABÓIA CENTRAL

VAZIO DA CLARABÓIA CENTRAL

SETOR ADMINISTRATIVO
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90 PAVIMENTO
778.70 - ESC. 1/200

100 PAVIMENTO
783.19 - ESC. 1/200

COBERTURA TÉCNICA / PÉRGOLA
787.64 - ESC. 1/200

CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1/200

DET. FACHADA LESTE
ESC. 1/50

CENTRO DE REFERÊNCIA - EXPOSIÇÕES

CENTRO DE REFERÊNCIA - MIDIATECA

TERRAÇO E VARANDA DO COWORKING

2

2

1

1

3

3

1

2

4

5 6

4

8

10

9

43

1 escada pressurizada 22.46m2 
2 sanitários e apoio  18.20m2  
3 circulação  6.07m2

4 elevadores  
5 shaft inst. elétricas 3.44m2

6 shaft inst. automação 3.90m2

7 shaft ar condicionado 4.38m2

8 espaço multimídia  22.22m2

9 espaço multiuso  165.25m2

10 terraço descoberto do
     centro de referência 198.82m2

10

7

8 9

1 escada pressurizada 22.46m2 
2 sanitários e apoio  18.20m2  
3 circulação  37.29m2

4 elevadores  
5 shaft inst. elétricas 3.44m2

6 shaft inst. automação 3.90m2

7 shaft ar condicionado 4.38m2

8 reserva técnica  62.08m2

9 reunião (co-working) 14.20m2

10 reunião (co-working) 9.44m2

11 co-working  48.31m2

12 varanda  9.65m2

5 6 7

11

12

1 cobertura da cabine de
   pressurização da escada,
   elevadores e shafts 43.54m2 
2 cobertura núcleo sanit. 18.20m2  

3 área descoberta
   reservatórios superiores 102.98m2

4 área descoberta
   equip. ar condicionado 74.66m2

floreira pré-
fabricada em aço

anteparo para 
compartimentação 
vertical (viga exist. 
+ complemento)

banco

novo sistema de 
esquadrias em 
alumínio

utilização 
de espécies 
vegetais 
pendentes

apoio / máquinas

TERRA
setor público

plenária

administração / 
funcionários

máquinas

CÉU
setor público

FACHADA LESTERUA XV DE NOVEMBRO
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INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.

ELEMENTO DESCARACTERIZANTE - Elemento de caráter funcional e
posterior, aderido à fachada.

COLÔNIA BIOLÓGICA - Biofilme de plantas briófitas, de surgimento e
crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.

6/8

RESTAURO

subsolo

térreo

1º pav.

2º pav. 

3º pav.

4º pav.

5º pav.

6º pav.

7º pav.

8º pav.

9º pav.

10º pav.

INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.

ELEMENTO DESCARACTERIZANTE - Elemento de caráter funcional e
posterior, aderido à fachada.

COLÔNIA BIOLÓGICA - Biofilme de plantas briófitas, de surgimento e
crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.

intervenção proposta

frontispício em argamassa
com pintura a ser

conservado e restaurado

revestimentos em argamassa com pintura
a serem conservados e restaurados

caixilhos existentes em alumínio a serem
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embasamento e elementos escultóricos
em granito cinza levigado a serem
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plintos e colunas em granito vermelho
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portas em serralheria artística com
elementos do estilo manuelino, a serem
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cimalhas, frisos, consoles, guirlandas,
sobrevergas, colunas, balaústres e
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cimalhas, frisos, consoles, guirlandas,
sobrevergas, colunas, balaústres e
demais elementos decorativos em

argamassa com pintura a serem
conservados e restaurados

INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.
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posterior, aderido à fachada.
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INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.
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posterior, aderido à fachada.
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cimalhas, frisos, consoles, guirlandas,
sobrevergas, colunas, balaústres e
demais elementos decorativos em

argamassa com pintura a serem
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INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.

ELEMENTO DESCARACTERIZANTE - Elemento de caráter funcional e
posterior, aderido à fachada.

COLÔNIA BIOLÓGICA - Biofilme de plantas briófitas, de surgimento e
crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.
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INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.
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remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.
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original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.
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Exige procedimento especial de limpeza.
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dissonância do padrão original.
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posterior, aderido à fachada.
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crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.
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OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.

intervenção proposta

frontispício em argamassa
com pintura a ser

conservado e restaurado

revestimentos em argamassa com pintura
a serem conservados e restaurados

caixilhos existentes em alumínio a serem
conservados e restaurados

embasamento e elementos escultóricos
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intervenção proposta

frontispício em argamassa
com pintura a ser conservado e 

restaurado

cimalhas, frisos, consoles, 
guirlandas, sobrevergas, colunas, 

balaústres e demais elementos 
decorativos em argamassa com 
pintura a serem conservados e 

restaurados

revestimentos em argamassa com 
pintura a serem conservados e 

restaurados

caixilhos existentes em alumínio a 
serem conservados e restaurados

portas em serralheria a serem 
reformadas

capiteis em bronze a serem
 conservados e restaurados

portas em serralheria artística com 
elementos do estilo manuelino, a 

serem conservados e restaurados

embasamento e elementos 
escultóricos em granito cinza 

levigado a serem conservados e 
restaurados

plintos e colunas em granito 
vermelho polido a serem 

conservados e restaurados

cimalhas, frisos, consoles, 
guirlandas, sobrevergas, colunas, 

balaústres e demais elementos 
decorativos em argamassa com 
pintura a serem conservados e 

restaurados

INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e 
consolidação de camada de sujeira, fuligem, mofo, 
biofilme ou outro agente patógeno. Exige procedi-
mento especial de limpeza.

1920
1934
1949
Entre 1972 e 1979
Entre 2002 e 2007
Entre 2007 e 2023

1920

1934

1949

Entre 1971 e 1979

Entre 2002 e 2007

Entre 2007 e 2022

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento 
incorporado à fachada, com claros sinais de insta-
lação posterior à configuração original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de 
manutenção, em dissonância do padrão original.

ELEMENTO DESCARACTERIZANTE - Elemento 
de caráter funcional e posterior, aderido à fachada.

COLÔNIA BIOLÓGICA - Biofilme de plantas briófi-
tas, de surgimento e crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metá-
lica.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCA-
DAS - Sinais remanescentes de furação proposital, 
sem tamponamento adequado.

INCRUSTAÇÃO DE SUJIDADE - Acumulação e consolidação de
camada de sujeira, fuligem, mofo, biofilme ou outro agente patógeno.
Exige procedimento especial de limpeza.

PERFURAÇÕES / OBTURAÇÕES EQUIVOCADAS - Sinais
remanescentes de furação proposital, sem tamponamento adequado.

INTERVENÇÃO POSTERIOR A 1920 - Elemento incorporado à
fachada, com claros sinais de instalação posterior à configuração
original.

INTERVENÇÃO EQUIVOCADA - Ação aparente de manutenção, em
dissonância do padrão original.

ELEMENTO DESCARACTERIZANTE - Elemento de caráter funcional e
posterior, aderido à fachada.

COLÔNIA BIOLÓGICA - Biofilme de plantas briófitas, de surgimento e
crescimento espontâneo.

OXIDAÇÃO - Sinais aparentes de oxidação metálica.

CRONOLOGIA ARQUITETÔNICA
O edifício XV de Novembro, projetado pelo escritório Ramos de Azevedo para o Banco Português 
do Brasil em 1920, de arquitetura eclética atrelada ao barroco português, continha o subsolo, o 
pavimento térreo, o 1º pavimento, o mezanino e o 2º pavimento. Na fachada principal, nota-se que 
as reformas de 1934 e 1949 mantiveram as características arquitetônicas originais. Na década 
de 1970, o edifício atinge o gabarito de 9 pavimentos, copiando o desenho do terceiro pavimento, 
e reproduzindo o frontão no último pavimento. Embora tenha sido executado não levando em 
consideração os preceitos das Cartas Patrimoniais, na fachada ora existente, encontramos 
as camadas históricas agregadas à edificação. De 2002 a 2007 o gabarito foi mantido e as 
plantas dos pavimentos foram rearranjadas para a adequação de uso, além disso, foi acrescido, 
na fachada posterior do edifício, um novo volume para abrigar a escada pressurizada. No 
levantamento métrico elaborado por ocasião deste concurso, outras intervenções no ático foram 
encontradas, resultando no gabarito de 10 pavimentos.

GRAU DE DESCARACTERIZAÇÃO
Considerando o faseamento construtivo da fachada principal, identificamos distinções entre 
o acabamento dos pavimentos originais, da década de 1920, e os acrescidos na década de 
1970. A fachada de 1920 foi construída em alvenaria de tijolos de barro, com recobrimento em 
argamassa e pintura. Possui elementos decorativos também em argamassa e embasamento e 
elementos escultóricos em granito cinza levigado, com colunas e plintos em granito vermelho 
polido e capitéis em bronze, com serralheria artística nas portas do pavimento térreo. As portas 
do pavimento térreo foram as únicas remanescentes da construção primitiva, e as portas e 
janelas do 1º e 2º pavimentos, originalmente em madeira, foram substituídas por novas em 
alumínio, provavelmente na obra da década de 1970. A fachada do 4º ao 9º pavimento nasceu 
nos anos 1970, repetindo o desenho do 3º pavimento, tanto nos panos lisos quanto nos elementos 
decorativos em argamassa, arrematada por frontispício da década de 1920. Os caixilhos em 
alumínio foram introduzidos em todos os pavimentos, com exceção do térreo.
As demais fachadas, descaracterizadas ao longo das sucessivas intervenções, atualmente 
são usadas como áreas técnicas e se tornaram suportes para equipamentos de elevador, ar-
condicionado e reservatórios, sem preocupação estética e sem o aproveitamento dos planos para 
a iluminação e ventilação naturais, sendo, portanto, consideradas passíveis de remodelação.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
 De um modo geral, a fachada principal da edificação materialmente, apresenta-se em razoável 
estado de conservação. As demais fachadas - laterais e posterior, descaracterizadas, não foram 
consideradas neste mapeamento.

MAPEAMENTO DE DANOS
São sete as patologias diagnosticadas no Mapeamento de Danos:
- Incrustação de sujidade: acumulação e consolidação de camada de sujeira, fuligem, mofo, 
biofilme ou outro agente patógeno. Exige procedimento especial de limpeza.
- Intervenção posterior: elemento incorporado à fachada, com claros sinais de instalação posterior 
à configuração original.
- Intervenção equivocada: ação aparente de manutenção, em dissonância do padrão original.
- Elemento descaracterizante: elemento de caráter funcional e posterior, aderido à fachada.

- Colonia biológica: biofilme de plantas briófitas, de surgimento e crescimento espontâneo.
- Oxidação: sinais aparentes de oxidação metálica.
- Perfurações / obturações equivocadas: sinais remanescentes de furação proposital, sem 
tamponamento adequado.

PROPOSTA DE RESTAURO
O projeto de restauro prevê a preservação integral das características arquitetônicas da fachada 
principal e da volumetria até o frontispício, admitindo todos os estratos históricos. O ático e 
a fachada posterior, já amplamente desfigurados, foram reformulados quanto ao uso, forma, 
vãos, estrutura, materiais e linguagem arquitetônica, conferindo qualidade e contemporaneidade 
ao bem. As intervenções internas preservam todas as lajes e suprimem as paredes divisórias 
e a escada pressurizada introduzida no edifício nos anos 2000. Assim, serão preservadas as 
circulações verticais introduzidas em 1949 e nos anos 1970, consideradas como elementos 
significativos à arquitetura.

MEMORIAL DE SERVIÇOS
Conforme constatado no mapeamento de danos, onde nota-se que a fachada principal encontra-
se em razoável estado de conservação, os serviços propostos nesse memorial são conservativos, 
com o máximo de reaproveitamento possível dos materiais, visando a redução de resíduos e a 
viabilidade econômica.

ARGAMASSAS
Panos lisos:
- Prospecções estratigráficas de pintura.
- Limpeza através de hidrojateamento com pressão controlada até no máximo 60atm com 
utilização de bico de aspersão tipo leque e aplicação de detergente neutro biodegradável em 
toda a extensão da fachada.
- Teste de percussão para verificação da fragilidade dos elementos apontados no mapeamento 
de danos.
- Remoção mecânica cuidadosa, dos elementos descaracterizadores incluindo a fiação, suportes 
e luminárias.
- Remoção mecânica das camadas de pintura que resistirem ao hidrojateamento.
- Análises e testes laboratoriais da argamassa de revestimento dos panos lisos no 1º e 4º 
pavimentos para verificação da composição das argamassas executadas em épocas diferentes.
- Refazimento do revestimento que se encontrar faltante ou danificado e naquelas áreas oriundas 
das remoções dos elementos descaracterizadores. Cuidados devem ser tomados para que a 
textura e a espessura do revestimento sejam iguais ao material encontrado. 
- Aplicação de camada de pintura cujo tipo de tinta (mineral ou látex) será definido após os testes 
laboratoriais da composição do revestimento em argamassa, com a cor obtida nas prospecções 
pictóricas.
Elementos decorativos
- Prospecções estratigráficas de pintura.
- Limpeza através de hidrojateamento com pressão controlada até no máximo 60atm com 
utilização de bico de aspersão tipo leque e aplicação de detergente neutro biodegradável em 
todos os elementos para remoção da sujidade e da colônia biológica.

- Remoção mecânica com uso de bisturi cirúrgico, das camadas de pintura dos elementos 
decorativos, que resistirem ao hidrojateamento.
- Análises e testes laboratoriais do revestimento dos elementos decorativos do 1º e 4º pavimentos 
para verificação da composição das argamassas executadas em épocas diferentes.
- Moldagem em silicone dos elementos íntegros remanescentes, para viabilizar o refazimento 
das partes faltantes necessárias.
- Refazimento dos elementos decorativos como:  cimalhas, frisos, consoles, guirlandas, 
sobrevergas, molduras e balaústres que se encontrarem com partes faltantes e ou danificados e 
naquelas áreas oriundas das remoções dos elementos descaracterizadores. Cuidados devem ser 
tomados para que a textura e a espessura do revestimento sejam iguais ao material encontrado. 
- Aplicação de camada de pintura cujo tipo de tinta (mineral ou látex) será definido após os testes 
laboratoriais da composição do revestimento em argamassa com a cor obtida nas prospecções 
pictóricas. 
Platibanda
- Prospecções estratigráficas de pintura.
- Limpeza através de hidrojateamento com pressão controlada até no máximo 60atm com 
utilização de bico de aspersão tipo leque e aplicação de detergente neutro biodegradável em 
toda a extensão da platibanda para remoção da sujidade e da colônia biológica.
- Remoção mecânica com uso de bisturi cirúrgico, das camadas de pintura dos elementos 
decorativos, que resistirem ao hidrojateamento.
- Análises e testes laboratoriais da argamassa de revestimento para verificação da composição 
e traço.
- Moldagem em silicone dos elementos íntegros remanescentes para viabilizar o refazimento das 
partes faltantes necessárias.
- Refazimento dos elementos decorativos como o topo, molduras e frisos que se encontrarem com 
partes faltantes e ou danificados. Atenção especial deverá ser tomada em relação aos pináculos 
que se encontram parcialmente tortuosos e deverão ser refeitos. A textura e a espessura do 
revestimento deverão ser iguais ao material encontrado. 
- Aplicação de camada de impermeabilização no topo da platibanda.
- Aplicação de camada de pintura cujo tipo de tinta (mineral ou látex) será definido após os testes 
laboratoriais da composição do revestimento em argamassa com a cor obtida nas prospecções. 

EMBASAMENTO 
Granito cinza, levigado
- Limpeza com hidrojateamento com pressão controlada e remoção mecânica cuidadosa, de 
todos os rejuntes e incrustação de sujidade.
- Remoção mecânica dos enxertos aplicados inadequadamente.
- Aplicação de obturações e enxertos nas pequenas áreas faltantes e naquelas oriundas 
das remoções e nas quinas quebradas, com o mesmo tipo de material quanto à coloração e 
acabamento.
- Aplicação de nova camada de rejunte entre as placas de granito.
- Aplicação de camada de produto hidrorrepelente. 
Colunas e plintos em granito vermelho, polido 
- Limpeza com hidrojateamento com pressão controlada e remoção mecânica cuidadosa, de 
todos os rejuntes e incrustação de sujidade.

- Aplicação de enxertos nas pequenas áreas faltantes, com o mesmo tipo de material quanto à 
coloração e acabamento.
- Aplicação de novo rejuntamento.
- Aplicação de camada de cera.

ELEMENTOS METÁLICOS
Capitéis em bronze
- Limpeza com água corrente e sabão neutro, para remoção das camadas de sujidade.
- Aplicação de camada de cera para proteção do material. 
Mastros das bandeiras
- Limpeza com água corrente e sabão para remoção das camadas de sujidade principalmente 
nas partes originais engastadas nas fachadas.
- Remoção das partes acrescentadas posteriormente.
- Aplicação de camada de produto anticorrosivo.
- Aplicação de pintura em esmalte sintético cuja cor deverá ser obtida através de prospecção 
estratigráfica.

CAIXILHOS
Portas em ferro do pavimento térreo
- Limpeza com água corrente e sabão para remoção das camadas de sujidade.
- Remoção e refazimento dos perfis e chapas em aço oxidados nos montantes e nas partes de 
baixo das portas.
- Remoção mecânica das camadas de tinta.
- Refazimento dos elementos decorativos originais que se perderam, com o mesmo tipo de 
material e desenho encontrado nos elementos remanescentes.
- Aplicação de camada de produto anticorrosivo.
- Aplicação de pintura em esmalte sintético cuja cor deverá ser obtida através de prospecção 
pictórica.
Portas em ferro do 2º pavimento
- Limpeza com água corrente e sabão para remoção das camadas de sujidade.
- Remoção e refazimento dos perfis e chapas em aço oxidados nos montantes e nas partes 
baixas das portas.
- Remoção mecânica das camadas de tinta.
- Remoção e substituição da bandeira, por outra, nova com aproveitamento dos perfis dos 
montantes
- Aplicação de camada de produto anticorrosivo.
- Aplicação de pintura em esmalte sintetico cuja cor deverá ser obtida através de prospecção 
pictórica.
Janelas em alumínio 
- Conservação dos caixilhos da fachada principal dos pavimentos 3º ao 9º, através de limpeza  
com água corrente e sabão para remoção das camadas de sujidade.
- Instalação de elementos metálicos faltantes como trincos, hastes e maçanetas com o mesmo 
tipo encontrado.
- Aplicação de pintura compatível com o material encontrado, na cor a ser definida.

CRONOLOGIA
SEM ESC.

MAPEAMENTO DE DANOS
ESC. 1/125

PROPOSTA DE RESTAURO
ESC. 1/125

ESTRUTURAS
PREMISSAS
A estrutura existente consiste num sistema de pilares, vigas e lajes de concreto armado 
organizadas em duas linhas de apoio junto às divisas laterais, com pilares embutidos nas 
alvenarias de fechamento e vigas transversais ao lote vencendo o vão de divisa a divisa. Com 
base nas plantas históricas do edifício e nas vistorias realizadas no local, verificou-se também 
a existência de um pilar adicional vinculado ao vazio dos shafts, além de outro apoio situado 
na linha de alvenaria da fachada Leste, em alinhamento com uma das vigas longitudinais que 
sustenta o pano de laje adjacente. 

O projeto prevê a preservação da integridade desse sistema estrutural, com a supressão dos 
volumes das escadas situados junto à fachada Leste, e a remoção de um conjunto de panos de 
lajes internos, preservando a amarração do conjunto.

No subsolo, estima-se que as variações de altura do piso existente correspondem possivelmente 
a reforços de fundações e vigas-alavanca, realizados durante as obras de construção do 
sistema atual de vigas e pilares em meio às estruturas preexistentes em alvenaria. Por esta 
razão, o projeto preserva os níveis atuais do subsolo, bem como a grande parte de suas grossas 
alvenarias internas.

CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PISOS 
As adições parciais de novos pisos situados no 8o e 9o pavimentos, bem como a construção dos 
novos pisos no 10o pavimento (nível 783.19m) e na Cobertura (nível 787.65m) são realizadas por 
meio da montagem de estruturas metálicas leves, distribuídas sobre os atuais pontos de carga 
e organizadas conforme a mesma modulação das vigas existentes. Os novos panos de laje são 
construídos com sistema de steel deck com vãos médios de até 2.50m, mantendo a função de 
compartimentação vertical entre pisos.

DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS
As novas estruturas metálicas são dimensionadas para suportarem a sobrecarga correspondente 
ao arquivo/biblioteca e às infraestruturas situadas na cobertura. Para a biblioteca situada no 9o 

andar, prevê-se o reforço das estruturas existentes no pavimento.
Considera-se que o equilíbrio entre cargas removidas e cargas adicionadas não ultrapassa a 
margem de segurança estimada para as estruturas e fundações existentes.

CLARABÓIA CENTRAL
A Claraboia central é construída por meio de uma trama contraventada de perfis tubulares leves, 
apoiados sobre vigas metálicas (perfis W) vinculadas aos apoios existentes. O fechamento da 
peça é montado com painéis duplos e recheio interno de isolamento, atendendo às premissas 
técnicas de compartimentação e isolamento termoacústico.

ELEVADORES
O fosso dos elevadores é ampliado no sentido longitudinal às vigas principais para atender 
ao dimensionamento mínimo necessário para a instalação de cabines acessíveis e para o 
funcionamento de um sistema atualizado e eficiente de transporte vertical. Verifica-se, a partir 
do levantamento feito sobre os desenhos existentes, que o sentido de apoio das vigas permite 
a ampliação do fosso com a demolição pontual um segmento de laje de 20cm (1.12m²) por 
pavimento. A intervenção é pontual e não deverá implicar na interferência com elementos 
portantes.

NOVA ESCADA
A estrutura da nova escada é montada por meio de peças tubulares leves apoiadas sobre 
fundação própria, situada no nível do subsolo. O vínculo com a estrutura existente em todos 
os pavimentos permite que a nova estrutura seja travada no plano horizontal pela estrutura de 
concreto. Estima-se, considerando o dimensionamento das cargas e as condicionantes próprias 
do local, que a fundação da nova escada deverá ser direta.
Os degraus e pisos dos patamares são montados com peças autoportantes de chapa dobrada 
perfurada recalcada de ¼” apoiadas sobre a estrutura tubular.
O sistema de fechamento é montado nas faces interna e externa da estrutura, com as camadas 
e proteções necessárias para a compartimentação corta-fogo do conjunto, em atendimento ao 
Anexo D da IT-09. A fachada externa é protegida das intempéries com painel metálico industrial 
corrugado próprio para fechamentos externos, garantindo-se maior durabilidade e a facilidade de 
manutenção das maiores superfícies externas da construção.

estrutura da clarabóia central

CLARABÓIA CENTRAL: ELEMENTOS CONTRUTIVOS NOVA ESCADA: ELEMENTOS CONTRUTIVOS

cargas das adicões junto à cobertura modelo da estrutura metálica / adições junto à cob.
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INSTALAÇÕES E SEGURANÇA

PAISAGISMO

INSTALAÇÕES, PRUMADAS E ENCAMINHAMENTOS
Verifica-se, a partir das bases técnicas fornecidas e das vistorias realizadas no edifício, que a 
organização atual das principais prumadas de instalações – situadas junto à face Oeste das 
caixas de corrida dos elevadores, atende adequadamente ao dimensionamento e à centralidade 
necessária para a organização da distribuição horizontal dos encaminhamentos em cada 
pavimento. 

O desenho proposto para os shafts parte da premissa do aproveitamento de parte significativa 
dos encaminhamentos e equipamentos preexistentes, uma vez que estes se mostraram em 
grande parte passíveis de reaproveitamento. 

ELÉTRICA 
Verifica-se, pelas informações obtidas em vistoria, as instalações elétricas estão funcionando 
adequadamente, havendo entretanto irregularidades de ordens diversas que deverão ser objeto 
de intervenções específicas, sem que haja a necessidade de substituição de todo o sistema 
preexistente: 

- Regularização da entrada de energia existente
- Adequação dos painéis elétricos
- Proteção mecânica das fiações
- Execução de um sistema adequado de aterramento
- Substituição dos condutores e infraestruturas obsoletos. 

A entrada de energia existente está dimensionada adequadamente e atende à demanda 
proposta. Será entretanto necessária uma manutenção corretiva, com limpeza na área técnica 
e adequações dos circuitos e modernização do sistema de proteção. Será também necessária 
instalação de dispositivo protetor de surto (DPS) Classe I na caixa de proteção da entrada de 
energia e interligação com a malha de aterramento. O circuito alimentador realiza-se através de 
barramentos blindados, derivando-se a partir deste ponto através de plug-in a alimentação de 
painel elétrico parcial. A situação verificada atende à demanda proposta, sendo necessária a 
manutenção preventiva e corretiva.

Os painéis elétricos vistoriados apresentam irregularidades. Para adequação as normas vigentes, 
todos os painéis deverão ser adequados, prevendo o atendimento a todos os itens citados acima.
Falta interruptor diferencial residual (IDR) nos painéis, consideramos a falta desse dispositivo de 
proteção uma falta grave que compromete a segurança pessoal dos usuários e patrimonial da 
edificação. 

Falta Dispositivo Protetor de Surto (DPS) nos condutores neutro, consideramos a falta desse 

Notas sobre a planilha orçamentária

Para a elaboração da planilha apresentada utilizou-se a metodologia FEL (Front-End Loading), 
que se baseia na premissa de que a melhoria nas atividades de definição do projeto reduz o 
número de claims que podem ocorrer durante a execução, quando os custos para alterações 
são elevados. Neste processo, um projeto complexo é analisado a partir de três estágios básicos 
de aprovação, chamados de FEL1, FEL2, FEL3. Em cada etapa são apresentadas as questões 
críticas que podem causar algum impacto em relação ao objetivo daquela fase.

FEL 1: Implica na definição do escopo e os objetivos do empreendimento, bem como uma 
estimativa inicial do montante de investimentos, prevendo uma faixa de variação do custo entre 
-25% e +40%.

FEL 2: Nessa etapa são feitas análises das soluções tecnológicas e construtivas associadas 
ao empreendimento, terminando com a seleção de uma dessas soluções e com as definições 
básicas (briefing de projeto) das instalações, incluindo as edificações, prevendo uma variação 
nos custos entre –15% e +25%.

FEL 3: Nessa fase, a solução de projeto selecionada em FEL2 é detalhada a nível executivo. 
Dessa forma é possível obter uma variação nos custos entre –10% e +10%

Seguindo essa metodologia, a etapa FEL1 corresponde às definições indicadas nas bases do 
concurso. A planilha ao lado corresponde à etapa FEL2, ou seja, com variações de custos 
entre -15% e +25%. O valor total calculado deixa uma margem de ajuste confortável para o 
posterior desenvolvimento do projeto executivo.

Para a formação dos preços foram considerados:

1. Parâmetros de preços de mercado e de obras semelhantes com base em tabelas referenciais 
públicas (SINAPI/EMOP);

2. Composição de preço e BDI sem desoneração com base nos acordãos do TCU;

3. Prazo de execução de 18 meses;

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL

QUADRO DE ESPÉCIESTERRAÇO
ESC. 1/20

FACHADA LESTE
ESC. 1/20

JARDIM TÉRREO
ESC. 1/20

compartimentação um pavimento
compartimentação dois a três pavimentos (IT-09)
compartimentação da fachada posterior com viga/peitoril

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Classificação: Grupo D / Divisão D1

Os sistemas atuais de Proteção e Segurança contra Incêndio deverão ser mantidos, atualizados 
e complementados de forma a se constituir uma rede atualizada e integrada de Sprinklers, 
Hidrantes e Detecção em todos os pavimentos. O projeto prevê a manutenção das áreas técnicas 
do sistema de sprinkler, com ajustes de encaminhamentos e atualização dos equipamentos e 
peças obsoletas.

O projeto conta com uma nova escada (PF) pressurizada de emergência para 2 UPs – em 
atendimento à ocupação prevista para os pavimentos e conforme as distâncias regulamentares 
máximas de 55m previstas na Tabela 2/ Anexo B da IT-11/19. 

A compartimentação vertical das novas fachadas é garantida pelas alturas de viga e peitoril 
(anteparo vertical) e por meio de abas horizontais com a mesma resistência ao fogo (TRRF) 
prevista para a edificação conforme Anexo A da IT-09/19

Os setores em que os andares estão interligados internamente por meio de núcleos de dois 
a três pavimentos atendem aos parâmetros estabelecidos pelo item 6.5 da IT-09, respeitando 
a área máxima de 2000m² de compartimentação para cada núcleo programático, conforme o 
Anexo B da IT-09. 

A altura máxima da edificação, para saídas de emergência, é de 35.20m considerando o último 
pavimento ocupado (nível 783.19m) até o pavimento de escoamento (nível térreo - 747.99m), 
conforme os parâmetros do Decreto Estadual n° 63.911/2018. A escada projetada de 2UPs 
atende às especificações e parâmetros para rota de fuga conforme a Nota J da tabela 3/ Anexo 
C da IT-11/19. 

TRAJETO APARENTE DO SOLROSA DOS VENTOS (São Paulo-SP)

SIMULAÇÃO DA VENTILAÇÃO NATURAL

SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATURAL (5º pavim. - 21/03 - 09:00hs)

situação Atual

situação Proposta

PREMISSAS
O conjunto de intervenções propostas tem como ponto de partida a obtenção de uma melhoria 
significativa das condições naturais de conforto ambiental do edifício por meios passivos, 
reduzindo a necessidade de  utilização do sistema de condicionamento de ar e de iluminação 
artificial, dos quais o edifício atualmente depende. Para tanto, o projeto foi balizado por um 
conjunto de simulações em modelagem computadorizada do edifício e seu entorno (software IES 
VE versão 2022.2.0.0.), realizadas a partir dos seguintes parâmetros: 

- Simulação de trajeto aparente do sol;
- Simulações de carga térmica no edifício;
- Simulação de ventilação natural com abertura da fachada Leste, vazios centrais e claraboia;
- Simulação de incidência solar e do índice de ofuscação seguindo a NBR ISO 8995;
- Análise comparativa de eficiência energética e custos de operação entre o sistema atual e um 
alternativo;
 
A partir dos ajustes feitos nas esquadrias, clarabóias e vazios, as simulações apontam melhorias 
significativas de vazão (ventilação natural) e de conforto térmico para o calor, com decréscimo de 
1.5° a 2.0°C na temperatura média interna dos ambientes, podendo-se controlar o fechamento 
das aberturas em dias de frio.

solstício
de verão

equinócios solstício
de inverno

Da mesma forma, verificou-se uma distribuição mais homogênea dos índices de Iluminância dos 
pavimentos, tornando-os menos dependentes dos sistemas de iluminação artificial durante o uso 
diário. Tomando-se como base a simulação realizada para o 5° Pavimento – Gerência Técnica, 
verifica-se que a posição das claraboias, em associação com as aberturas situadas na Fachada 
Leste permitem uma melhoria significativa do conforto térmico e luminotécnico dos ambientes de 
trabalho como um todo, de forma distribuída ao longo do pavimento.

CONDICIONAMENTO DE AR
O projeto elaborado permite trabalhar com dois cenários. O Cenário 01 considera a reutilização 
do sistema atual, em chiller com torre de resfriamento, que apresenta um custo menor de 
implantação, mas implica em custos significativamente maiores de operação além de um pior 
desempenho ambiental. O Cenário 02 envolve a implantação de um novo sistema, em VRF, com 
custo de implantação um pouco superior, mas com custos de operação muito menores e grande 
melhora no desempenho ambiental do edifício.
 
Cenario 01
O projeto desenvolvido permite a reutilização do sistema atual. A central de resfriamento pode ser 
relocada na cobertura técnica, os nichos para os fancoils em cada pavimento foram preservados 

e os ajustes em dutos e infraestruturas capilares são todos factíveis. Neste cenário, o custo de 
implantação/adequação é menor, mas não desprezível.

As grandes desvantagens desta alternativa são seu alto custo de operação/manutenção 
e o seu baixo desempenho ambiental. Torres de resfriamento apresentam muita perda de 
água. Desde a crise hídrica de 2014, que atingiu de forma mais severa a região Sudeste e 
principalmente o Estado de São Paulo, a preocupação com as perdas de água nos processos 
industriais e comerciais vem aumentando significativamente. A perda de água em torres de 
resfriamento não deve ultrapassar, em tese, o limite de 2% da água em circulação, mas, na 
prática, costuma atingir de 5 a 15% da vazão. As condições climáticas tropicais, presentes em 
São Paulo, favorecem o resfriamento por evaporação (calor latente), o que torna este sistema 
especialmente desvantajoso. Para o chiller atualmente instalado estima-se uma perda na ordem 
dos 20m3/dia.

Cenario 02
A partir das considerações sobre o sistema atual e da nova condição criada pelo aprimoramento 
da ventilação natural a partir das intervenções junto à fachada leste e clarabóia central, foi 
desenvolvida uma proposta alternativa considerando um novo sistema VRF contemplando 
exclusivamente os ambientes de demanda específica. Trata-se de um sistema mais eficiente, 

econômico e adequado às condições de funcionamento do edifício. As unidades externas – de 
menores dimensões, mais leves e que não demandam coberturas adicionais como as atuais – 
serão situadas na cobertura técnica proposta, utilizando os shafts existentes para distribuição 
dos encaminhamentos verticais. As reduzidas dimensões das tubulações horizontais distribuídas 
em cada pavimento oferecem grande flexibilidade, permitindo ajustes e remanejamentos futuros 
de forma simples e econômica.

O conjunto de simulações realizadas permite afirmar que, com os aprimoramentos ambientais 
propostos e utilizando o sistema de VRF nos ambientes definidos, é possivel obter uma redução 
de 77% nos custos anuais relacionados à operação da climatização do edificio.

Deixando aberta a opção pelo Cenário 01, a proposta foi aprofundada nesta segunda fase do 
concurso de modo a comprovar a viabilidade técnica e orçamentária do Cenário 02. Partimos 
da premissa de que os investimentos com o objetivo de melhorar o desempenho energético e 
a qualidade ambiental do edifício devem ser priorizados, além de serem amortizados no médio 
prazo pela redução dos custos de operação apontados acima.

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 590.114,46R$         3,15
02. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 499.723,73R$         2,66
03. FUNDAÇÕES PROFUNDAS (não haverá) -R$                     0,00
04. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 110.026,23R$         0,59
05. SUPERESTRUTURA 2.285.545,54R$      12,19
06. ALVENARIAS 352.882,30R$         1,88
07. DIVISÓRIAS E ELEMENTOS FIXOS DE LAY OUT 249.116,82R$         1,33
08. ESQUADRIAS DE MADEIRA 61.298,16R$           0,33
09. ESQUADRIAS METÁLICAS 248.729,47R$         1,33
10. ESQUADRIAS ORIGINAIS (conservação e restaro) 215.685,66R$         1,15
11. VIDROS 288.109,26R$         1,54
12. COBERTURA 779.534,70R$         4,16
13. IMPERMEABILIZAÇÕES 125.559,57R$         0,67
14. REVESTIMENTOS INTERNOS 580.285,12R$         3,09
15. FORROS 131.300,39R$         0,70
16. REVESTIMENTOS EXTERNOS 468.046,58R$         2,50
17. FACHADA RUA XV DE NOVEMBRO ( manutenção / restauros) 736.871,54R$         3,93
18. PINTURAS 303.549,39R$         1,62
19. PISOS INTERNOS 652.954,14R$         3,48
20. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (água fria, esgoto, água pluvial, prot contra incêndio, outros) 1.037.033,05R$      5,53
21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (inclusive luminotécnica, SPDA, outros) 3.442.690,03R$      18,36
22. INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES, LÓGICA E SEGURANÇA 256.378,14R$         1,37
23. TRATAMENTOS PARA CONFORTO AMBIENTAL 708.577,99R$         3,78
24. AR CONDICIONADO 2.203.602,61R$      11,75
25. ELEVADORES 805.888,96R$         4,30
26. DESPESAS CORRENTES 1.620.690,34R$      8,64

TOTAL GERAL 18.754.194,17R$    100,00

Item Descrição Total %

QUADRO DE ÁREAS ORÇAMENTO

dispositivo de proteção uma falta grave que compromete a segurança pessoal dos usuários e 
patrimonial do edifício. 

Atualmente a edificação não é dotada de sistema de aterramento e equalização de potenciais.
Visando garantir proteção mais eficiente contra descargas atmosféricas, sugerimos a execução 
de um sistema tipo gaiola de Faraday conforme recomendações da NBR 5419.

O sistema de aterramento a ser executado será composto de malha em cobre nu #50 mm² 
enterrada a uma profundidade de 0,50 m, hastes em cobre distribuídas no sub solo da edificação 
distanciadas entre si a cada 10 metros e sistema de captação e descidas com fitas em cobre ou 
alumínio, os sistemas de captação, descida e aterramento deverão ser totalmente interligados, 
garantindo desta forma equalização de potenciais, será necessário ainda acrescentar malha 
de aterramento nas áreas adjacentes, aterrar escadas metálicas, corrimão, equipamentos de 
ar condicionado, estruturas metálicas, todos os painéis, bombas e interligar rufos e calhas na 
malha superior.

HIDRÁULICA
Verifica-se que, para atender à nova demanda hidráulica do edifício, abrangendo além do consumo 
dos usuários as reservas para combate a incêndios, é necessário que existam reservatórios 
com capacidade de armazenamento maior do que os reservatórios atuais comportam. Foi 
previamente calculado um volume total de 100.000L, dos quais propõe-se que 60% do volume 
(compreendendo 60% do consumo e a reserva para o sistema de chuveiros automáticos) esteja 
situado no reservatório inferior.

No subsolo, verifica-se que os reservatórios existentes não atendem às exigências normativas 
de afastamento com relação à cortina, razão pela qual deverão ser demolidos e substituídos por 
reservatório do tipo modular com dimensões totais de 4,5m x 5,4m x 2,5m, resultando em maior 
capacidade e melhor aproveitamento do espaço.

O volume restante deverá estar dividido em 8 reservatórios de 5.000L, dispostos na cobertura 
técnica, compreendendo 40% do consumo e o volume necessário para o sistema de hidrantes 
do edifício.

Quanto às prumadas, captações e encaminhamentos principais de esgoto, prevê-se que podem 
ser mantidos e apropriados no sistema hidráulico que atenderá às novas demandas, uma vez 
que os vestiários dos funcionários (localizado no subsolo) e todo o núcleo de sanitários/copa 
(localizado na torre a nordeste) ocuparão as áreas já utilizadas para este fim. Pontualmente, 
em cada pavimento, pode haver necessidade de algum traçado horizontal novo para usos mais 
específicos como do refeitório.

O projeto da nova sede do CAU-SP tira partido da possibilidade de se valorizarem os espaços 
intermediários e transicionais, situados entre o prédio do CAU e seu perímetro urbano imediato: o 
recinto conformado pelas empenas laterais, o vazio-corredor formado pelo alinhamento fronteiriço 
dos edifícios na Rua XV de Novembro, e o espaço situado entre as fachadas posteriores, no 
miolo de quadra, para onde se voltam todos os “fundos negligenciados” dos edifícios vizinhos. 
Trata-se de valorizar, pelo uso cotidiano, espaços por vezes considerados residuais e não 
apropriáveis – mas que compõe, em seu conjunto, elementos expressivos de uma paisagem 
urbana rica, densa e vital. 

Os elementos paisagísticos propostos tomam partido da apropriação da verticalidade dos vazios 
existentes, colonizando-os com espécies vegetais próprias para o desenvolvimento vertical junto 
às empenas: trepadeiras e “caideiras” em cascata, e espécies complementares a elas vinculadas. 

Tratam-se de elementos que requerem pouca manutenção e pouco volume de substrato, com 
pouca sobrecarga nas estruturas existentes, e suportadas por elementos metálicos leves de fácil 
manutenção. A rega pode ser feita por meio de sistema de irrigação por gotejamento, com pouco 
consumo de água e baixa manutenção. 

Propõe-se que os elementos paisagísticos assumam um caráter informal e prosaico, onde as 
variações de escassez e exuberância sejam assumidas como parte integrante de um conjunto 
diverso, dinâmico e cambiante.  

PAVIMENTO EXISTENTE A DEMOLIR A CONSTRUIR RESULTANTE PAVIMENTO CIRCULAÇÃO AT. PÚBLICO ADMIN/FUNC. APOIO TÉCNICAS DESCOBERTAS SUBTOTAL

SUBSOLO 486,00 0 0 486,00 SUBSOLO 88,5 0 0 200,87 143,17 0 432,54

TÉRREO 468,29 33,29 20,83 455,83 TÉRREO 30,9 347,29 0 18,37 10,59 43,82 450,97

1º ANDAR 282,57 32,31 7,80 258,06 1 ANDAR 79,66 98,64 0 17,97 10,59 0 206,86

2º ANDAR 475,37 32,17 14,23 457,43 2 ANDAR 26,97 0 342,76 29,01 10,59 0 409,33

3º ANDAR 347,86 170,2 12,78 190,44 3 ANDAR 26,98 0 90,61 17,73 10,59 0 145,91

4º ANDAR 464,10 31,98 30,21 462,33 4 ANDAR 105,81 0 273,83 17,73 10,59 0 407,96

5º ANDAR 467,21 31,86 18,32 453,67 5 ANDAR 41,63 0 338,09 17,73 10,59 0 408,04

6º ANDAR 443,82 62,69 18,98 400,11 6 ANDAR 68,37 0 248,12 17,73 10,59 0 344,81

7º ANDAR 418,27 75,82 41,31 383,76 7 ANDAR 55,26 0 259,94 18,2 10,59 0 343,99

8º ANDAR 238,70 84,29 45,34 199,75 8 ANDAR 28,16 0 156,68 17,09 15,03 0 216,96

9º ANDAR 180,81 42,59 135,37 273,59 9 ANDAR 28,53 165,25 0 18,2 11,72 198,82 422,52

10º ANDAR 0 0 249,18 249,18 10 ANDAR 59,75 143,68 0 18,2 11,72 0 233,35

COB. TÉC. 0 0 0 0 0 177,67 177,67

TOTAL 4273,00 597,2 594,35 4270,15 TOTAL 640,52 754,86 1710,03 408,83 266,36 420,31 4200,91

QUADRO DE ÁREA CONSTRUÍDA (m²) QUADRO RESUMO DE ÁREAS ÚTEIS PROPOSTAS (m²)

zamia furfuracea aspargus densiflorus sprengeri aspargus densiflorus aspidistra elatior

cymbopogon citratus philodendron xanadu philodendron bipinnatifidum philodendron undulatum

hedera helix hedera canariensis clusia fluminensis monstera deliciosa

philodendron martianum pandano racemosus rhipsális lbaccifera phlebodium aureum

floreira posicionada 
entre apoios 
metálicos da pérgola 
e nivelada com o 
piso elevado

placa de piso 
elevado do 
terraço

espécies 
trepadeiras

malha metálica 
vertical entre 
apoios da pérgola

floreira metálica 
posicionada 
sobre o muro 

muro junto à 
divisa leste 
do lote

espécies 
pendentes

floreira metálica em 
chapa de aço 1/8”
H total 30cm

berço em chapa de 
aço 4mm dobrada 
e fixada na viga de 
concreto existente

espécies 
pendentes
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