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QUADRO DE ÁREAS
Nome da Zona

ADMINISTRATIVO
ÁREA COMUM
ED.EXISTENTE
EDUCACIONAL
SERVIÇO

Área Medida
352,96
1.244,07
40,46
1.157,11
723,99
3.518,59 m²

ESQUEMA DA FORMA

CORTE ESQUEMÁTICO DE PERMEABILIDADE VISUAL

SITUAÇÃO
Escala: 1:1000

ESQUEMA DE VENTOS E SOL

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO........2,57
TAXA DE OCUPAÇÃO.................70%
ALTURA DA EDIFICAÇÃO....26,66 metros
8 PAVIMENTOS....6 PAV+TÉRREO+SUBSOLO

Apresentação
As diversas tradições que existem em São
Francisco de Paula, ou São Chico, como
dizem as pessoas de lá, estão expressas
em suas calçadas e na arquitetura de suas
edificações. Andando pelas ruas da cidade
é possível perceber que todos que
passaram por ali deixaram suas marcas. Se
iniciou pelos índios de tradição Taquara,
depois vieram os portugueses, alemães,
italianos, franceses, espanhóis,
ingleses, sírio-libaneses e brasileiros
de outros locais do sul e do sudeste
brasileiro. A arquitetura reflete os
processos construtivos de seus
colonizadores europeus e brasileiros e
mostram em suas ruas a cumplicidade com
os comerciantes e produtores agrícolas
que trafegavam pela avenida Júlio de
Castilhos. Portanto, permear a cidade e
conectar o uso dos edifícios com o
entorno imediato é algo que precisa ser
mantido em qualquer projeto de grande ou
médio impacto.

Conceito
Para uma cidade com horizonte linear e
escalas baixas de edificação, construir
um edifício, mesmo que de pequeno porte,
pode se tornar um grande problema
paisagístico, e as pessoas que ali vivem
podem não aceitar e a arquitetura se
tornar um grande peso na sensação de
pertencimento da população. Pensando
nessa lógica e na grande necessidade de
não romper a conexão das edificações com
a rua, criamos um projeto com
características que permeiam a visão para
a cidade e da cidade. Se tornar um
edifício vivo e ter seu uso visto por
quem passa pela rua de pedestre e pelo
entorno imediato é um dos direcionamentos
que buscamos expressar nesse projeto.
Além da implantação voltada para auxiliar
no aquecimento solar e resfriamento
passivo da edificação, a partir das
orientações do sol e dos ventos, o
projeto cria uma conexão direta com a rua
José Bonifácio e com a Praça Capitão
Pedro da Silva Chaves.

Por se tratar de uma região com altos
índices pluviométricos, buscamos fazer a
drenagem desta rua como uma espécie de
pequenas represas de água entre os
desenhos, possibilitando brincadeiras e
mudança de paisagem ‘caminhável’. Além
disso foram criados pontos de permanência
que possibilitam as pessoas viverem a
cidade nos tempos chuvosos, sem a
necessidade de permanecerem em casa ou
dentro das edificações. O volume de apoio
a permanência conversa com o processo
monolítico criado para a edificação, pois
se trata de uma casca de concreto com
bancos em granilite.
Também é possível identificar o acesso
direto ao campus como uma extensão da
cidade, é a cidade junto a universidade e
ao conhecimento cientifico e foram
criados espaços para comércios
itinerantes ao longo da rua para locação
de barraca, Food Trucks, e demais
veículos ou estruturas removíveis.

A conexão visual entre os blocos,
divididos pelos usos, fazem parte da
construção base deste projeto, pois a
comunicação entre as áreas comuns
permite que se visualiza boa parte das
áreas administrativas e educacionais.
Por sua vez, as áreas comuns estão
conectadas por meio de escadas, rampas e
elevadores e sua comunicação com a
cidade é direta, fisicamente e
visualmente.
Criar um projeto que seja integrado a
paisagem, nos fez acreditar que todo
aquele programa de necessidades seria
possível se deixássemos a luz permear de
um lado a outro, transformando o
edifício numa espécie de vitrine fosca,
tendo acesso visual ao contorno de quem
ali habita. É como se quem estivesse
passeando, pudesse ver as atividades das
salas de aula acontecendo sem ter a
impressão que existe um edifico
bloqueando a vista da cidade e a
proximidade que tinha com as demais
edificações.

Permear a cidade com a visão é algo que
predomina no horizonte da cidade e buscar
não interromper a continuidade da vida da
casa do vizinho, da padaria, do mercado e
afins, pensamos na continuidade da vida,
por mais alto que edifício seja.

Rua de Pedestres
Conectar a cidade às novas formas de vida
dos novos tempos e trazer fácil acesso ao
dia a dia das pessoas é um direcionamento
que todo o mundo tem seguido para
melhorar suas cidades e a qualidade de
vida das pessoas. Por mais que a vida
urbana de São Chico seja pacata e
simples, comparada a médios e grandes
centros urbanos, quanto mais áreas
caminháveis e de apoio a permanência
garantindo segurança e a qualidade de
vida da cidade.
O rompimento da monotonia da pavimentação
das ruas para conexão com a sensação
lúdica de quem transita e permanece pelo
local. As linhas e seu ritmo permeiam
cores terrosas e que fazem alusão ao solo
que já foi vivido e cultivado por várias
culturas e diferentes pessoas. Buscamos
fazer uma conexão entre as rampas
internas do campus com o logotipo da
Universidade que possui suas linhas e
seus encaixes de forma reta, bem como
representado na paginação de piso da rua
de pedestre vista junto a planta de
implantação.

Legislação
Pautado na legislação municipal n° 3.499 de 21 de novembro de
2019, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
e Ambiental Integrado de São Francisco de Paula, buscamos
atender os limites estabelecidos.
Para os afastamentos, por mais que esteja isento, mantemos 1
metro para a criação de uma pequena área de jardim e ampliação
da calçada. Isso aconteceu tanto para a fachada da rua José
Bonifácio quanto para a rua 3 de maio. Deixamos as vagas
estabelecidas pelo termo de referência localizadas na rua 3 de
maio e vagas para automóveis e demais veículos privados não
locamos nenhuma, pois não era uma exigência da legislação
municipal e nem do programa de necessidades do TR.
O índice de Aproveitamento (IA) ficou em 2,57 e a Taxa de
Ocupação (TO) ficou em 70%. Já a altura do edifício ficou com
26,66 metros (do subsolo até o topo), sendo permitido o gabarito
de até 27 metros. O Bloco principal, voltado para a Rua José
Bonifácio, possuí 06 pavimentos + o Térreo que está 1m abaixo do
nível da rua e possuí de frente 23m de altura. Já o bloco
voltado para a rua 3 de maio, possuí 03 pavimentos + Térreo +
Subsolo. O bloco que está colado no afastamento lateral/fundo
possuí o Térreo + 1º Pavimento. Os bicicletários foram locados
na rua José Bonifácio e ao lado da cantina com acesso a rua 3 de
maio. O edifício foi pensado para atender os parâmetros de
conforto ambiental e manutenção exigidos pela NBR 15.575.
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