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A academia da Unileão está integrada ao Campus Lagoa Seca e é destinada 
aos alunos e quadro de funcionários da instituição. O programa solicita inte-
gração visual ao mesmo tempo que se faz necessário setorizar as diferen-
tes atividades.

Com base nisso, se distribui em planta cinco círculos, como células que se 
conectam. A circunferência do meio abriga a recepção e a cantina, articulan-
do em cinco direções os demais setores de musculação, atividades aeróbicas, 
vestiários, área administrativa e os acessos externos.
Em decorrência da topografia, o projeto foi orientado na direção Leste-Oes-
te, significando que está em maior parte exposto à incidência solar todos os 
dias do ano. Como contrapartida, o edifício foi concebido a partir de camadas 
de proteção solar e resfriamento passivo.

Nas paredes externas, os tijolos maciços estão assentados de forma al-
ternar cheios e vazios, funcionando como elemento vazado, permitindo a cir-
culação do vento e filtrando a luz natural sem excessivo ganho térmico. Essa 
parede vazada delimita o jardim interno e envelopa os ambientes. O resulta-
do é uma conformação que pulveriza a luz do sol e garante o resfriamento 
evaporativo através da vegetação. Para também viabilizar o uso de ar-con-
dicionado, o interior é vedado com folhas de vidro.

O projeto valoriza os materiais em sua característica bruta: a cor natural 
dos tijolos de barro e o concreto aparente nos pilares e marquises confe-
rem identidade marcante ao edifício. Outras soluções foram adotadas pela 
adequação técnica, como piso laminado, revestimentos de parede em ladrilho 
hidráulico e instalações elétricas com tubulação aparente.
Em síntese, o edifício se propõe a racionalizar a distribuição espacial, pro-
movendo uma leitura fácil da setorização, ao mesmo passo que explora os 
estímulos tátil e visual através dos materiais, dos efeitos de luz e sombra e 
da vegetação, contribuindo com o conforto e permanência dos usuários.
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PLANTA BAIXA

CORTE A CORTE B

FORRO DE GESSO ACARTONADOMARQUISE EM CONCRETO APARENTE

ALVENARIA VAZADA DE TIJOLOS 
MACIÇOS

ESQUADRIA DE VIDRO INCOLOR 
PIVOTANTE

MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA 
CARIRI

COBERTA EM TELHA METÁLICA 
TERMO-ACÚSTICA (I=10%)

LAJE IMPERMEABILIZADA DE CONCRETO 
APARENTE

PEITORIL EM TIJOLO MACIÇO APARENTE

JARDIM INTERNO

CALHA IMPERMEABILIZADA
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