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O Ponto de Partida 

A solução global adotada no projeto responde a um só tempo às condicionantes impostas pelo 
site, pelo marco legal existente, pelas premissas que compõem os termos do edital, ao caráter 
da arquitetura que se pretende para a Sede da Fatma – Fapesc. O que se propõem não é so-
mente um edifício, mas um somatório de soluções que confi guram um conjunto arquitetônico. 
Conformam um todo coeso e relacionado entre suas partes e com a cidade. 

Desenvolvemos o projeto arquitetônico para atingir a máxima efi ciência em todos âmbitos: 
ambiental, estrutural e funcional .

As questões daadequação climática, o conforto ambiental e a efi ciência energética foram incor-
poradas ao projeto desde análise do terreno de intervenção que infl uenciaram decididamente 
o lançamento do partido, o posicionamento dos itens do programa,a coerência na escolha dos 
materiais em função das demandas de desempenho energético entre tantas outras escolhas 
e estratégias.

Plano Conceitual de Implantação Geral

Compreendendo a importância de promover uma melhoria ambiental, paisagística e de mo-
bilidade de todo o complexo do condomínio tecnológico elaboramos um plano que agrega 
inúmeras medidas que articuladas promoverão a valorização da paisagem natural, a integração 
do ambiente construído e com a paisagem local, o aproveitamento do potencial paisagístico 
para o usufruto da população do condomínio, a criação e qualifi cação de áreas para per-
manência e lazer, a criação de alternativas para a mobilidade interna vinculada ao sistema de 
transporte coletivo local  e a criação de vagas extras de estacionamento. 

Segue o detalhamento das principais estratégias:

a. Tratamento paisagístico entre os Edifícios Existentes e o Plantio de Árvores
Analisando retrospectivamente os levantamentos aerofotogramétricos do terreno de inter-
venção entre os anos de 2002 a 2011, observamos que ocorreu no ano de 2009 uma extensa 
poda e corte da vegetação existente nas áreas intersticiais aos edifícios. Propomos criteri-
osamente repovoar o terreno com extensa cobertura vegetal, rasteira, arbustiva e arbórea, 
fazendo uso de espécies autóctones da Floresta Ombrófi la, característica da região.  Muito 
especialmente os espaços residuais entre edifícios qualifi ca-los com áreas de permanência e 
estar contemplativo. 

A zona de estacionamentos que permitirem se situarão sob uma densa área arborizada. Os 
veículos estacionarão organizadamente nas sombras juntos aos percursos. Se plantará veg-
etação arbustiva nos locais impróprios à permanência de automóveis. Nos momentos que não 
houver veículos estacionados, a imagem será de uma pequena mata nativa. Evitamos assim a 
aridez habitual dos estacionamentos.

b. Os Pocket Parks e os Estacionamentos Verticais
Propomos a criação de estacionamentos verticais nos bolsões de estacionamentos existentes.  
O que permitirá a criação de aproximadamente 300 vagas e a eliminação de todas as vagas 
localizadas ao longo da via de interna de circulação. Esta estratégia é inclusive contemplada na 
convenção do condomínio no capítulo 5 art. 23. Os estacionamentos poderão ser explorados 
comercialmente, gerando de recursos para o condomínio aplicar nas suas benfeitorias.

No topo destas novas edifi cações se criarão “Pocket Parks”. Praças elevadas que ampliarão 
consideravelmente os espaços de estar, permanência e contemplação. Prevemos a criação de 
3 estruturas desta natureza. Junto aos parques elevados se criarão cafés e extensas pérgolas 
fotovoltaicas para geração de energia para o complexo. 

c. Percursos, Acessibilidade e Mobilidade
Quanto aos percursos e acessibilidade distinguimos os três tipos de percurso e qualifi camos:
Percurso de Pedestres – Formado pela calçada ao longo da via interna e as inúmeras conexões 
que podem haver entre os edifícios.Unicamente para o uso dos caminhantes, protegidos sob 
uma plantação de vegetação autóctone de palmáceas e iluminação de percurso através do 
destaque de elementos vegetais.

Percurso de Veículos –Consiste na via existente com perfi l redimensionadocom fl uxo de veícu-
los em ambos sentidos e que conduz desde o pórtico de acesso até o topo do condomínio. 
Terá marcação de faixas de pedestres e sinalização horizontal e vertical apropriada. Seu de-
senho será todo refeito para contemplar vagas de carga e descarga, vagas de portadores de 
necessidades especiais onde for requerido e zonas de embarque e desembarque junto aos 
edifícios. 

Percurso de Bicicletas - Via segregada para o fl uxo de bicicletas devidamente sinalizada e 
conectada a extensa rede de bicicletários. 

Quanto a mobilidade propomos:
Bonde Funicular - A criação de uma linha de Bonde Funicular movido a energia solar. Ocupa 
a lateral sul do terreno e conecta o ponto de chegada do transporte público municipal aos 

diversos pontos do complexo do condomínio. Nesta lateral pode também passar a atender 
a extensa quantidade de edifi cações do parque tecnológico vizinho. Visa estimular o uso do 
transporte coletivo e o deslocamento igualitário e facilitado internamente ao ParcTec Alfa. 

O Edifício

a. A Solução e o Programa

O Edifício esta concebido para que se imponha como uma referência positiva no contexto de 
toda a cidade.  Também, desde dentro do condômínio, que sua presença fosse respeituosa e 
harmônica no contexto geral.
Seus Subsolos receberam atividades de apoio comum a ambas instituições, bem como de-
manda de veículos solicitada de 25 vagas para cada metro quadrado de área utilizada pelas 
atividades administrativas. Sua confi guração foi concebida para que seu afl oramento atendesse 
aos requisitos do Plano Diretor local. Foi mimetizado com a solução de paisagismo de modo 
a desaparecer visualmente.

O Embasamento esta constituído pelo Pavimento Térreo, Mezanino e Pilotis. Possuirá caráter 
público e esta concebido para permitir múltiplos usos, espaços de conforto, estar e permanên-
cia. Estendem-se entre espaços fechados e abertos e convidam para a sua apropriação. No 
térreo estará o salão de recepção e foyer que é o âmbito de chegada e através dele se poderá 
acessar o complexo de eventos constituído pelo auditório e mini-auditório e ao núcleo de cir-
culação vertical. No mezanino localiza-se o café que partindo do espaço interno, lança-se por 
sobre o auditório em amplo plano para contemplar a paisagem. No pilotis, igualmente dotado 
de terraços abertos a biblioteca concebida para poder ser utilizada igualmente por todos os 
usuários do Parctec Alfa.

A Torre constituída por 6 pavimentos recuamos ao máximo além do recuo frontal mínimo. 
Destaca-se da massa construída ao apoiar-se em somente 4 pilares. Receberá os programas 
específi cos da FATMA nos 4 primeiros pavimentos e da FAPESC nos dois últimos. Sua fachada 
Oeste, que debruça-se às vistas mais exuberantes possuem espaços de permanência que quali-
fi cam os seus espaços interiores.

A Cobertura é também um espaço contemplativo e de estare foi assim concebida.

b. Aspectos Plásticos e Espaciais

Visualmente são duas peças: 

a. O Embasamento
b. A Torre

A Torre “pousa sobre quatro pilares”o Embasamento faz a costura entre a topografi a e revela a 
operação realizada para manter visualmente natural a maior parte do terreno de intervenção.

A “pele”da Torre é abstrata, rigorosamente modulada. Seus panos de brises se descontinuam e 
revelam o módulo da estrutura. Assim criamos uma escala intermediária entre as pessoas e o 
próprio edifício. Muitas vezes observamos os edifícios que empregam soluções de brises, que o 
repetem sem matiz nenhum. Por isto revelamos o módulo da estrutura nas fachadas, para criar 
nuances, dar matiz, e facilitar sua compreensão e intelecção visual por parte de quem o con-
templa.  Sempre refl etimos o que aconteceria ao nosso edifício se ele fosse 100 metros mais 
longo e cinco pavimentos mais alto... repetiríamos o que propomos sem mais contemplações. 
Provavelmente teríamos que aumentar os módulos dos brises transformando-os em múltiplos 
do módulo da estrutura e assim ir perseguindo sempre a melhor visualidade. A forma mais 
forte, mais harmônica, mais coesa, mais moderna, mais sintética.

O tratamento da fachada com os brisescerâmicosagrega ao conjunto dois aspectos marcantes: 
a) o fato de conceder às fachadas uma aparência sempre cambiante ao irem passando as horas 
do dia e mudando a incidência do sol na fachada. b) sua perfuração permite que o aspecto 
monolítico da Torre durante o dia, mude e se transforme numa caixa luminosa durante a noite, 
quandoa iluminação interior ultrapassa a iluminação exterior. 

c. O Sistema Construtivo e Instalações

No embasamento e subsolo foram utilizadas lajes nervuradas com 40cm de espessura.

No Pilotis a estrutura de concreto fi ca reduzida a 4 pilares de secção circular com 80cm de 
diâmetro, apoiando a torre de 6 pavimentos concebida em estrutura metálica. As fachada lat-
erais são conformadas com treliças de aço em pavimentos alternados vencendo vão de 24m e 
nas duas pontas balanços de 13,80m. O contraventamentoserá realizado com perfi s de 62 cm 
de altura a cada 3 m vencendo um vão de 12m. A laje da torre é do tipo Steel Deck com 11cm 
de espessura e piso elevado com 15cm.

O núcleo de circulação vertical funciona como um módulo rígido em concreto armado para 
estabilizar a estrutura, recebendo os esforços através de um contraventamento em treliça por 
debaixo da laje Steel Deck.

Sua modulação permite o emprego de módulos de caixilharia múltipla de 1,50 m. que nos 
garante ótimo aproveitamento dos perfi s de alumínio e das chapas de vidro que perfazem a to-
talidade do perímetro da Torre. Integram-se bem aos módulos de forro acústico. E dos módu-
los de brisessoleil. Viabilizam também boa solução para as vagas de estacionamento no subsolo. 

A estrutura proposta permitirá que se alcance a fl exibilidade e a reversibilidade almejada. 
Manterá os horizontes abertos para futuros usos e retrofi ts que pode necessitar sofrer o 
complexo. Muito especialmente por facilitar a mudança de paredes sem comprometimento 
do comportamento estrutural. Poderá ser incorporado a todos os pavimentos o sistema de 
piso elevado, para facilitar a passagem de cabeamento caso venha, um dia a transformar-se em 
edifício de escritórios com planta livre. Também as soluções de forro e iluminação poderão 
sofrer facilmente revisões. 

A organização dos encaminhamentos das instalações também caminham neste sentido. Preve-
mos prumadas para os encaminhamentos vertical das instalações prediais junto ao núcleos de 
circulação vertical. Shafts visitáveis para as prumadas de água potável e águas servidas, insta-
lações elétricas e de telecomunicações. Também o encaminhamento específi co para os dutos 
do sistema de ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica. Garantiremos que toda rede 
que mantém “vivo” os edifícios possam ser constantemente vistoriados, facilitando muito a 
dinâmica das manutenções preventivas que deverão ocorrer durante a vida útil do complexo.

A rede de encaminhamentos conecta sem transições o subsolo à cobertura. No subsolo fi cam 
localizadas a Subestação, Cisternas que atendem a demanda de RTI e aproveitamento de água 
das chuvas, Bombas de recalque e um dos chillers do sistema de ar-condicionado. Na cobertura 
do edifício é realizada a coleta de água das chuvas através do telhado verde com sistema de 
alvéolos e substrato com vegetação sobre laje impermeabilizada.

O sistema de ar condicionado da torre será de água gelada com tratamento do ar por ambi-
ente pelo sistema de vigas frias (ChilledBeams) e o tratamento do ar primário com recupera-
dor de calor total.
No auditório, Hall de acesso e Foyer será utilizado o sistema de tratamento de ar secundário 
convencional com climatizador central e distribuição de ar por dutos.

No auditório o ar será insufl ado pelo piso por debaixo dos assentos e o retorno acontece 
pela parede dupla lateral.

d. Conforto Ambiental e Eco Efi ciência

Prestamos atenção a todos os conceitos atuais que permitam diminuir, suavizar e até mesmo 
eliminar os impactos negativos dos edifícios no  ambiente em que se insere, como também 
visando o bem estar do usuário. Dividimos em cinco grandes tópicos de atenção:

Planejamento sustentável do sítio
Proteção e uso efi ciente da água
Efi ciência energética e energia sustentável
Conservação de materiais e recursos
Qualidade do ambiente interno

Planejamento sustentável do sítio - Entendimento adequado das condicionantes ambientais 
encontradas, orientação solar, ventos predominantes, condições e preexistências do entorno 
antropizado, etc. 

Proteção e Uso efi ciente da água - A água da chuva será captada, armazenada e reaproveitada 
na lavagem das áreas externas, irrigação e o excedente será reutilizado, após tratamento ad-
equado como água não potável para os vasos sanitários. Planejamos também o uso disposi-
tivos sanitários que permitam a economia no consumo de água, tais como vasos sanitários, 
mictórios e lavatórios.

Efi ciência energética e energia sustentável - A Torre foi organizada de modo a minimizar o uso 
de iluminação artifi cial e potencializar a abrangência da iluminação natural durante o dia. Neste 
sentido regulamos e ajustamos a profundidade útil dos espaços em relação ao pé-direito de 
modo a e garantir a quantidade adequada de luz natural para o desenvolvimento das inúmeras 
atividades. Os caixilhos de alumínio foram modulados a 1,50m.  e ocupam os vãos da fachada. 
Propomos o emprego de vidros de controle solar seletivo, que aliam  transparência,  ausência 
de cor e a baixa refl exão. Além de aumentar signifi cativamente a proteção contra o calor 
radiante, permite a percepção irrestrita do entorno circundante  bem como a percepção do 
edifício e suas atividades pelo entorno.

O sistema de iluminação artifi cial  fará uso de lâmpadas e luminárias de alto desempenho 
e rendimento, integradas às soluções dos forros modulados acústicos. Serão organizadas e 
sistematizadas em circuitos para permitir o acionamento por zonas de acordo com as necessi-
dades de iluminação requeridas.

A solução da fachada da Torre foi elaborada para fornecer a proteção contra a incidência direta 
da luz solar nas épocas do ano que é indesejável. Regular a entrada de luminosidade excessiva, 

evitando o ofuscamento. Proteger o edifício dos fenômenos climáticos e intempéries. Facilitar a 
manutenção e conservação das fachadas. Esta composto: a) pelo prolongamento horizontal das 
lajes dos pavimentos formando uma bandeja perimetral. Protege a fachada norte da incidência 
direta do sol com ângulo alto dos meses de verão, protege todas as fachadas da incidência 
direta da chuva.  O prolongamento horizontal das lajes colabora muito também para o uso da 
ventilação cruzada ao longo do ano, principalmente nos dias chuvosos, que nesta região do país 
giram em torno de 50% dos dias anuais. b) as faces das fachadas norte e sul complementa-se 
sua proteção através da instalação de brises-soleilconformados em perfi s cerâmicos extru-
dados. Evitam a incidência direta do sol da meia estação e do início e fi nal do dia. Permitem 
customizar a incidência direta do sol nos meses frios do inverno, além de tamizarem a luz e 
evitarem o ofuscamento. c) As faces leste o oeste serão protegidas por brisesautomatizados. 
As fachadas protegidas pelos sistemas de brisessoleil diminuem muito favoravelmente a carga 
térmica e em consequência todo a sobrecarga do sistema de climatização. 

Teremos posicionado na cobertura da Torre placas de aquecimento da água por meio da ener-
gia solar para o uso nos vestiários, cozinha, etc. Também placas fotovoltaicas para a iluminação 
funcional e cênica das áreas exteriores.

Conservação de materiais e recursos - Buscamos o menor nível possível de consumo de 
insumos básicos através de rigorosa modulação e coordenação dimensional, ondeos variados 
materiais serão utilizados respeitando suas melhores dimensões a aproveitamento ideal, mini-
mizando as perdas e desperdícios da produção e posta em obra. Sabemos também que parte 
ponderável da efi ciência de uma edifi cação é garantida durante sua vida útil e por este motivo 
mantivemos fi rme decisão de aferir funcionalidade, durabilidade e baixos custos operacionais 
e de manutenção ao complexo ao longo de sua vida útil.

Qualidade do ambiente interno - Amplas vistas para o entorno circundante, no primeiro plano 
o próprio parque tecnológico e da metrópole ao fundo mais afastado, garantem alta qualidade 
do ambiente interno. Os recuos da fachada Oeste em andares alternados conformando es-
paços de estar com vegetação, convidam para a contemplação da paisagem circundante. 

CONVÍVIO - USO RESTRITO FATMA/FAPESC

CONVÍVIO - PERMEABILIDADE PÚBLICA

FLUXO PEATONAL

FLUXO DE VEÍCULOS

FLUXO DE VEÍCULOS

ÁREAS DE USO RESTRITO - FATMA/FAPESC

ÁREAS DE USO COLETIVO - PERMEABILIDADE PÚBLICA

IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO

PLANO ESTRATÉGICO GERAL

ITENS VALOR GERAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA /CANTEIRO  409.596,00 

2 DESPESAS GERAIS  1.401.048,00 

3 TRABALHOS EM TERRA  616.308,00 

4 FUNDAÇÕES / SUBSOLO  3.276.768,00 

5 ESTRUTURA  3.615.546,00 

6 ALVENARIA  398.112,00 

7 COBERTURA   403.854,00 

8 ESQUADRIAS / FERRAGENS E VIDROS  3.567.696,00 

9 INSTALAÇÕES  5.358.927,00 

10 REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS  1.952.280,00    

11 REVESTIMENTOS EXTERNOS  631.620,00 

12 CONFORTO AMBIENTAL  765.600,00 

13 PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  277.530,00 

14 AGENCIAMENTO EXTERNO  229.680,00 

VALOR TOTAL  19.140.000,00 

FATMA

FAPESC

NUCLEO DE CIRCULAÇÃO E SERVIÇO

VAZIO

DECK

COBERTURA VERDE

BIBLIOTECA

CAFÉ

AUDITÓRIOS

RECEPÇÃO/FOYER

PRAÇA DE ACESSO

VESTIÁRIOS

USOS GERAIS E APOIO

ESTACIONAMENTO


