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ARQUITETURA
ENGENHARIA

Projeto vencedor de concurso
público realizado em 1984

CONCEITUAÇÃO

11 felt rhe bullding should foi be sirnplv a
place of work, but tha: ii slzould inspire lo-
raltv to 1/te cit'",

LOUJSI.KAHN

Nossa busca ecoaria o profundo sen-
tido desta m±çiIna de um dos maiores ar-
quitetos e pensadores da arquitetura.

SOLUÇÃO

Da análise do sítio do projeto, perce-
bemos a forte atração da Praça da Assem-
bléia, à qual uievitàvelrnentc teríamos que
capitular, corno premissa de um mais rico
convívio do nosso prédio corri o espaço ur-
bano.

Nesta linha de pesquisa. afastamos ao
máximo o volume do prédio do seu vizinho
CREA, resultando um vão corrrespondente
ao da próxima rua Dias Adorno.

Obtivemos então uma condiçcão espa-
cial de "esquina", para soltar a volurnetna e
os interesses do nosso projeto.

A partir daí surge cxpontfwcamente
um eixo diagonal Praça/ Terreno, bissetriz à
esquina', daqui para a frente eixo de co-

mando das ações de disciplinamerito dos
espaços da arquitetura do nosso prédio.

Dado o tipo de programação dos pa-
vimentos, este eixo insinuou-se também re-
ferência de simetria, articulando engenho-
samente os cinco gabinetes por pavimen-
to-o máximo razoável - de maneira equitati-
va, (são absolutamente iguais), também
com qualidade de luz e ambientação para os
espaços comuns (ha-11 dos elevadores/tria-
gem, circulação, etc.). participantes agora
do espaço urbano pelo vazaitiento visual
nos módulos vazios (reentrõncias).

Essas reentrâncias nada mais são do
que o denso vazio espacial de dois pórticos,
geminados a partir do acesso principal e da
cobertura pergolada.

Gostaríamos de chamar a atenção para
o desempenho pleno desses pórticos:

1) sua forma contém a dinâmica das
passagens da transição exterior- interior na
cobertura para a compressão vertical e des-
ta para o excitante e "misterioso" encontro
na entrada principal:

2 seu "espaço totiI". na sua relação
de volume com os "cheios" do prédio, está
naturalmente equilibrado (simetria) dentre)
da sua dinâmica:

3) sua marca assim descrita traz a car-
ga simbólica de dinamismo e equilíbrio, re-
lacionados ao espaço urbano público, a sin-
tomatizar as atividades públicas abrigadas
na casa: caráter do prédio.

Assim a estruturação da forma arqui-
tetônica assume urna disciplina geométrica,
favorecendo a simplicidade de estrutura e
espaço.

Gostaríamos ainda de chamar ,a
atenção para as condições espaciais e psl-

cológicas de aproximação do prédio, cmii
que existe uni grande apelo motivado pelo
detalhe do pórtico de entrada (encontro dos
dois pórticos totais), scnu-protcizido por
Uni WieflSO "l)dur" de esquina, esatainenle
no vértice bissectado pelo 'eixo diaiieirial',
pórtico este, que também abriga uni quê de
misterio, que resguarda a intimidade e a
multi-iinportãncia simbólica do Cirande
Hall.

Técnicaniciitc o prédio apresenta unta
estrutura convencional em concreto arma -
do, disciplinada pelas próprias condições
espaciais da arquitetura, com os pilares
propiciando vãos médios e vigamentos

contínuos, favorecendo a rigidez e o di-
miterisiolianientO economico das peças: "pie-
num' para as passagens de todas as tubu-
lações das instalações, trazendo com Isto
mitais urna "liriipcza' construtiva: peitoris
cm alvenaria, economizando caixilhariaivi-
dros e diminuindo a incidência de raios so-
lares no interior, com a conseqüente eco-
nontia de ar condicionado/energia.

No nosso entcmidiiiiettto, a nossa meta
foi alcançada: o prédio possui uma postura
diçna de reverência ao espaço urbano, pela
perleita simbiose dos seus cheios e vazios,
com sua marca simbólica, e suas relações de
força de assimilação mútua prédio/urbano.
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l 'PA V. TÉRREO
/ - Elevador
2 - Espaço comercial

- Estar motorsr(cz
4 - Estar seeurança
5 - Acesso interno
6 - Porrarw
7 - Copa
8 - Medidores
9 - Arntdrio

10 - Praça
11 - Hall privairvo
12 -Hall principal
13 - Pórtico de entrada
14 - Galena
15 - Aceiro garafem
16 - Controle
17- Jardim

PA V. TIPO - 3'!/24'
1 - Elevador
2 - Sanitáno5
3 - Gabinete deputados

- 4-Hall
5 - Copa
6 - Medidores
7 - Cti-cuLação

- Ar coro hcionado
9 - Material limpeza

/0- Vaso

2' PAWMENTO
1 - Elevadores
2- Espaço apoio adniinisrraiivo
3 - Acesso terraço
4 - Medidores
5 - Terraço
6-Pilotis

SUBSOLO
1 - Elevadores
2 - Garagem
3-Hall elevador
4 - Banho
5 - Medidores
6- Tanque/lavagem
7 - Armários
8 - Compactador fixo
9 - Hall privativo deputados

10 - Subsraçáo

COBERTURA
1 - Casa das nldquDias
2 - Cu-c. p/torre resfriamento
3-Terraço
4 - Torre resfna,nenxo
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