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A
 partir das portas principais,                          
se abre uma praça que convida a entrar 
e permanecer. Um caminho marca o piso 

e dá a idéia de movimento, convida a percorrer 
a praça até a recepção e espera, por onde se 
consegue  acessar os outros pavimentos.
Logo na entrada o bicicletário é colocado como 

um equipamento importante, favorecendo a 
acessibilidade. Em seguida uma obra de arte 
fixa o olhar e marca o pé direito duplo. Ainda 

pelo caminho a galeria dos presidentes e 
diretoria, e um grande painel de led comunica e 

interage com o visitante do local 

O
 café é um aconchego,                                 
com três tipos de ambientes, os  
visitantes que passam 

rapidamente, podem tomar um café no 
balcão, os que estão com tempo para uma 
conversa, podem se sentar em poltronas 
no espaço do pergolado, ou ainda, podem 
se acomodar em mesas e cadeiras 
distribuídas pela praça, nas proximidades 
do café.

A
 recepção e espera, localizadas 
próximo ao hall de elevadores e 
escada, com um balcão de 

atendimento que segue a forma do caminho 
no piso, é um espaço que acolhe e ainda 
preparado para a acessibilidade, com um 
local no balcão feito para atendimento de 
portadores de necessidades especiais e 
também um  acesso nas catracas 
automatizadas.
Proximo ao atendimento também estão os 
sanitários (feminino, masculino, de portador 
de necessidades especiais/não binário), 
sala de ordenha, ouvidoria e sala de 
reuniões.

 
“A criação do CAU representará o reconhecimento pela sociedade brasileira 
da importância dos serviços que nós, Arquitetos e Urbanistas, temos 
prestado à Nação”. (Oscar Niemeyer)

L
ocalizado no centro de 
São Paulo, na rua 15 de 
novembro, o edifício é um 

b e m  t o m b a d o ,  e  c o m 
arquitetura que leva os estilos 
colonial e barroco.

O arquiteto tem também como 
p a p e l  a c o l h e r,  a g r e g a r, 
transformar ideias em espaços 
físicos, onde, ali por vezes 
e s t a r ã o  r e p r e s e n t a d o s 
sentimentos, expectativas, 

historias pessoais e coletivas. 
A proposta de reforma do  edifício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo, aqui apresentada, ousa  trazer a 
missão de igualmente acolher o arquiteto e a 
comunidade de São Paulo, seja para um bate-
papo no café, num espaço confortável e 
democrático localizado na praça de acesso no 
térreo;  ou para uma exposição, no espaço 
localizado no segundo piso com biblioteca e 
exposições interativas, com terminais de consulta 
e espaço multimídia; ou para eventos no auditório, 
localizado no subsolo, com divisórias com painéis 
moveis, podendo assim ser um grande auditório 
ou a opção de 2 ou 3 salas menores;  ou atender 
aos arquitetos em seus espaços exclusivos, 
localizados no mezanino, onde acontecem os 
atendimentos presenciais, coleta de biometria, 
salas de reuniões e colegiado. 
A equipe que cuida também recebe cuidados, com 
um vasto espaço de escritórios, áreas de apoio, 
áreas de descanso e descompressão, a proposta apresenta espaços 
confortáveis e eficientes para os colaboradores, ocupando desde o terceiro 
até o sétimo piso.
A diretoria ficou localizada no piso administrativo mais alto, o oitavo piso, por 
sua postura natural de imponência e grandes responsabilidades, além de 
suas áreas de apoio, ainda poderão contar com um pequeno terraço 
humanizado, para um alivio durante o dia de trabalho. 

auditório com capacidade
para receber 188 pessoas
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1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO

4º PAVIMENTO



 

U
m espaço de jardim, com fonte 
permeia entre os pavimentos 5º, 6º, 
7º  e 8º. No meio do prédio um 

vazio foi aproveitado para este espaço de 
descompressão, no dia a dia do trabalho, 
considerando que estes são os 
pavimentos administrativos.

No oitavo pavimento, destinado a diretoria, 
alem da áreas administrativas solicitadas 
no programa, foi aproveitado um espaço 
de terraço para acesso dos colaboradores 
e visitantes do local.   
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5º PAVIMENTO

6º PAVIMENTO

7º PAVIMENTO

8º PAVIMENTO



 o FLUXO -  A proposta é que os pavimentos de maior fluxo fiquem 
mais próximo da saída do edifício, facilitando assim a rota de fuga 
e priorizando a segurança das pessoas. Foi eliminado uma escada 

com largura que não atende a legislação de rota de fuga e acrescentado 
uma nova escada para o subsolo (piso dos auditórios), onde as pessoas 
tem acesso a duas escadas e dois elevadores. Os elevadores permeiam 
todo o prédio, sendo que estamos sugerindo que um dos elevadores seja 
maior para receber macas, no caso de necessite de de algum atendimento 
de emergência de manutenção à saúde das pessoas que ali circulam e 
permanecem.

Escada existente (todo o edificio)
Escada para fluxo do subsolo
Escada para acesso técnico
Elevador (com capacidade para macas)
Elevador fluxo social/serviços
Pavimentos com maior fluxo de pessoas
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A
OCUPAÇÃO -  Para a ocupação do edifício considerou se os controles de acesso, fluxos verticais e horizontais, processos de trabalho interdependentes e as rotas de fuga de segurança. Priorizou se para os pavimentos 
maisbaixos, as ocupações com maior fluxo de pessoas.

 S ÁREAS TÉCNICAS

A
 foram, em sua maioria, mantidas em suas infraestruturas atuais, tais como 

reservatórios superior e inferior, casas de bombas de incêndio, elevadores e shafts existentes. Considerando 
o alto custo e o grande transtorno de se modificar este tipo de infraestrutura já construida, afentando muitas 

vezes em questões estruturais.

As instalações de climatização sofreram alterações, de acordo com o layout  proposto. Os sanitários foram 
localizados em sua maioria em área com possibilidade de ventilação, e, para os sanitários que não tem essa 
condição, receberão troca de ar mecânica.

Para os pavimentos com terraços sugerimos a instalação de pisos permeáveis para coleta de água das chuvas, com 
aproveitamento na limpeza dos ambientes do edifício, vasos sanitários , irrigação de jardins e fonte. 

Na fachada posterior, onde aparecem pequenas lajes nos pavimentos, foi criado um elemento na fachada e um 
jardim vertical com um bela vista a partir do interior e espaços de descompressão nas pequenas lajes.

10º PAVIMETO

9º PAVIMENTO 

8º PAVIMENTO

7º PAVIMENTO

6º PAVIMENTO

5º PAVIMENTO

4º PAVIMENTO

3º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO

TÉRREO
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9º e 10º PAVIMENTOS - PAVIMENTOS TÉCNICOS

FACHADA 

A
 

A fachada, bem como a rua 15 de novembro são bens 
tombados, então propomos conservação e manutenção na 
fachada. Permanecendo as cores aproximando do original, e 
a alteração em pequenas partes, com a retirada da cor 
existente nos pilares das entradas,  e a aplicação de cor que 
remeta ao padrão do CAU.

O prédio tem um desnível da rua para o piso térreo, vencido 
com degrau. A proposta sugere um marco com sinalização na 
rua e um caminho que convida a entrar, e este caminho segue 
com rampa na porta central. Garantindo acessibilidade de 
portadores de necessidades especiais.
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