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O vazio central articula as circulações 
verticais e as relações visuais entre 
os pavimentos.

A Sede é organizada em três 

etapas: barra, esplanada e 

base. A esplanada organiza 

as circulações horizontais do 

complexo, o átrio organiza as 

circulações verticais da Sede.
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A Nova Sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Sorocaba busca traduzir através do partido arquitetônico a 
missão da instituição de desenvolver e difundir conhecimento 
científico. O desenho pretende equilibrar a sensação da escala 
monumental, da escala urbana e da escala humana. A obra 
pretende ser um local para experiências técnicas e de mate-
rialidades, de modo a ser ela mesma a exposição permanente 
das soluções estudadas e aplicadas.

A implantação considera a construção em fases. O Edifício 
Sede será implantado paralelamente à avenida. Dessa forma, 
a via pública sempre terá a percepção da condição plena do 
complexo, mesmo sem a finalização do auditório e da torre, 
que ocuparão o miolo da quadra. 

A escala do pedestre é respeitada através da composição dos 
volumes e do posicionamento do bloco horizontal voltado para 
a avenida e do bloco vertical recuado, sem agredir a escala 
pública.

A Sede é organizada em três etapas: barra, esplanada e base. 
A barra, em estrutura metálica apoiada em pilares de concreto, 
flutua sobre o espelho d’água e organiza de forma racional os 
ambientes de trabalho. Na cota da cidade, a esplanada busca 
o visitante desde a calçada para um caminhar linear e direto, 
sem deixar de lado as sensações promovidas pelo percurso, 
que corta o espelho d’água e oferece visuais generosas. A vis-
ta para a cidade e para o Morro Ipanema se mantém pública. 
A base, em concreto, acolhe ambientes mais fechados, mas 
sempre articulados por pátios e vazios.

O átrio central articula as circulações. A partir do térreo, o visi-
tante nota os programas dos níveis inferiores e superiores. Ex-
ternamente, a barra se fecha em painéis de vidro e tem como 
proteção solar uma tela tensionada composta por poliéster e 
PVC, material que remete à história de Sorocaba como polo da 
indústria têxtil.
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A implantação do complexo preserva os 

recuos exigidos pela legislação.

A base, em concreto, acolhe ambientes 

mais fechados, como garagem, 

depósitos e auditório, mas sempre 

articulados por pátios e vazios, com café, 

foyer e a praça cívica.

A esplanada busca o visitante desde 

a calçada para um caminhar linear e 

direto, sem deixar de lado as sensações 

promovidas pelo percurso que corta 

o espelho d’água e oferece visuais 

generosas. 

Área reservada para 

expansão e torre

Perímetro previsto 

para futura torre

Perímetro previsto 

para futura torre

Auditório

Praça Cívica

Conexão prevista

para futura torre

Portaria central de 

controle do complexo

Planta organizada de forma racional, 

concentrando áreas de apoio junto à 

face norte, de maneira a permitir maior 

flexibilidade do layout dos andares

As salas têm fechamentos em 

drywall e vidro, de modo a facilitar 

possíveis necessidades de 

rearranjo dos layouts.

Área reservada para continuidade 

da rampa do estacionamento e para 

acesso necessário para as obras das 

etapas seguintes.

O auditório se fecha com painéis 

recolhíveis, possibilitando sua abertura 

total para eventos maiores.

Controle de acessoSede AEAS

A barra, em estrutura metálica apoiada 

em pilares de concreto armado, flutua 

sobre o espelho d’água e organiza de 

forma racional os ambientes de trabalho. 

A implantação considera a construção 

em fases. A partir da implantação do 

primeiro edifício, paralelo à avenida, a 

via pública sempre terá a percepção da 

condição plena do complexo, mesmo 

sem a finalização do auditório e da torre, 

que ocuparão o miolo da quadra. 

A torre recuada, posicionada no miolo da 

quadra, respeita a escala do pedestre.
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SISTEMA CONSTRUTIVO

ESTRUTURA MISTA

BRISES VERTICAIS

FACHADA MICROCLIMÁTICA

ESTRUTURA MISTACOBERTURA ÁTRIO

RESERVATÓRIOS E 
CONDENSADORES

RESERVATÓRIO E 
MAQUINÁRIO ELEVADOR 
(sem casa de máquinas).

Niveis inferiores e 
pilares excecutados 
em concreto.

caixilhos horizontais 
envidraçados e 
brises para filtrar a 
luz natural incidente.

Níveis superiores 
excecutados em 
estrutura metálica.Formados por tela 

tensionada composta 
por poliéster e PVC,  
material que remete à 
história de Sorocaba e 
sua produção textil.

Proteção solar formada por 
tela tensionada composta por 
poliéster e PVC,  material que 
remete à história de Sorocaba e 
sua produção textil.


