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LEGENDA
  1.JARDIM
  2.TERRAÇO
  3.ESCRITÓRIO
  4.BANHOS
  5.CIRCULAÇÃO VERTICAL
  6.COPA

  
  7.ÁREA TÉCNICA
  8.GARAGEM
  9.ESPELHO D’ÁGUA
10.DEPÓSITO
11.BANHO SERVIÇO

 A premissa deste projeto foi obter o maior aproveitamento 
de área (m²) para futura locação sem perder a qualidade 
natural do edifício. O projeto adotou lajes apoiadas nos 
dois eixos longitudinais do limite do terreno, possibilitando 
grandes vãos livres, com maior liberdade e flexibilidade para 
a adaptação do interior do conjunto. 

 O edifício é composto por três pavimentos de idênticas 
dimensões. Cada um desses pavimentos é dividido em dois 
setores de permanência e, entre estes setores, definiu-se a 
circulação vertical e o pátio vazio que corre igualmente por 
todos os andares. Nesta conexão foi utilizada uma cobertura 
translúcida permitindo a entrada da luz natural que segue 
até o pavimento térreo, iluminando o hall de circulação que 
também pode ser utilizado como ambiente de convívio e 
descompressão. No restante da cobertura utilizou-se telhas 
sanduíche para proteção termo-acústica, o que possibilitou 
manter o último pavimento sem forro, ganhando altura no 
pé-direito e mantendo a eficiência nos espaços de trabalho. 
Ainda na cobertura, foram instaladas todas as unidades 
condensadoras para garantir a climatização do edifício. 

 O recuo frontal de 15m torna o edifício mais convidativo 
aos usuários e visitantes, e concebeu uma praça interna 
ao lote gerando um ponto de encontro das mais variadas 
funções. 

 Para o melhor aproveitamento dos conjuntos o 
estacionamento se encontra no subsolo, bem como a 
entrada de pedestre acolhida por uma marquise metálica em 
destaque no térreo e que direciona os usuários para o ‘cubo 
de vidro’ no subsolo.

 No muro ao fundo do lote com altura de 10m as 
artistas da Leopardi Esperante criaram o ‘painel chuva’, 
possível de ser visto em todos os pavimentos valorizando a 
vista dos conjuntos. Nas fachadas frontal e posterior foram 
criados painéis metálicos de portas-camarões perfuradas 
que possibilitam a proteção solar ao mesmo tempo em 
que valoriza a transparência e o contato visual dos usuários 
com a vida pública externa ao edifício. Como consequência, 
conseguimos trazer para o edifício de uso inicialmente 
indefinido uma fachada dinâmica e visualmente interessante.


