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A análise busca identificar basicamente três questões através da verificação do

projeto e da interlocução com o próprio arquiteto: desde que momento as relações

funcionais estiveram presentes na concepção do projeto arquitetônico, de que maneira

isto refletiu em um melhor desempenho e a influência no aspecto morfológico da edificação.

Foram muitas as condicionantes ao partido deste projeto como por exemplo o desnível

do lote ou os conflitos para as exigências do programa acerca das áreas necessárias

frente às permitidas pela lei de zoneamento, entretanto as relações funcionais deste edifício

(sistemas prediais) fizeram parte destas condicionantes interagindo em todos os momentos.

Para entender o momento em que as questões técnicas, referentes aos sistemas

prediais se tornam parte do processo projetual deste edifício, faz-se necessário observar

a configuração do terreno e seu entorno.

Verifica-se no terreno, de esquina, um desnível de mais ou menos 6 metros entre as

ruas, interligadas por uma escada pública, e as construções no alinhamento da rua nas

outras três esquinas. Para melhor aproveitamento do potencial de área livre para o salão

de escritórios, a solução foi iniciada pelo pavimento tipo, momento em que o conhecimento

técnico do arquiteto foi de extrema importância.

A solução seguiu a forma do terreno, retangular, tendo-se como uma das premissas

básicas, como já dito, a de se conseguir o melhor aproveitamento das áreas úteis para os

escritórios e segundo o arquiteto Eduardo Nogueira, já neste momento as relações

funcionais do edifício se fizeram presentes, pois as questões técnicas foram pensadas

em conjunto com a implantação no terreno.
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Uma das maneiras que possibilitou a maior disponibilidade de área livre no salão, foi

a locação externa, a este volume principal, das circulações verticais, dos sanitários e das

máquinas. Estes foram organizados em um retângulo, que compõe um volume anexo

(uma torre lateral), independente do corpo principal, tornando possível duas plantas, uma

totalmente livre para a área de escritórios e a outra com os pequenos ambientes

(circulações, sanitários e máquinas). Estes ambientes da torre lateral tiveram sua definição

a partir do dimensionamento mínimo de suas áreas, se tornando assim, parte ativa e

determinante na formação da morfologia desta edificação.

Figura 50 - Fonte: Revista Projeto nº 70. Dezembro de 1984, página 67.
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Em depoimento ao autor, o arquiteto Eduardo Nogueira descreve:

A posição da torre é a questão principal da implantação desta na forma especial do

terreno. Na realidade a esquina não se configura por duas razões: uma passa por

cima da outra e onde se encontram existe uma escada pública que as conectam.

Esta situação dá esse caráter de lateral para a torre, que de fato se apropria do

centro do terreno se considerar a escada e os recuos. O resultado foi a conquista

visual da esquina para a cidade.

Figura 51 - Fonte: Revista Projeto n.º70. Dezembro de 1984, página 66.
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Esta análise é de grande importância para a percepção da formação da morfologia

da edificação no decorrer do processo projetual, uma vez que as questões técnicas e

seus pré-dimensionamentos já estiveram presentes na definição do partido arquitetônico.

Desta maneira os sistemas prediais tornaram-se parte integrante e determinante desta

etapa do projeto e conseqüente expressão morfológica adquirida por esta edificação e

sua relação com a inserção em um contexto urbano, fato este, onde o “repertório técnico”

do arquiteto teve papel fundamental.

Verifica-se, portanto claramente os dois estágios que compõem o processo

arquitetônico segundo Mahfuz57, que se inicia na criação das partes conceituais até a

síntese das mesmas e formação do todo conceitual definindo-se o partido. Neste caso, as

questões referentes às relações funcionais do edifício, mais especificamente aos sistemas

prediais, foram muito precisamente conceituadas já no primeiro estágio - inclusive pela

forte necessidade de dispor da área máxima disponível para os escritórios em um terreno

de difíceis soluções - participando ativamente do segundo estágio formando um todo

onde as relações funcionais e morfológicas são muito bem consolidadas existindo uma

harmonia.

Esta citação do arquiteto Eduardo Nogueira em depoimento ao autor reflete muito

bem o que foi dito: “o resultado é um edifício que todas as formas consideram as funções

e seus percursos ideais entre si. Como no corpo dos animais, a estrutura de sustentação

do edifício tem poucos apoios e foi pensada junto com todos os percursos das instalações

prediais.”

57 MAHFUZ, E. da Cunha. Ensaio sobre a razão compositiva. Viçosa: UFV. Belo Horizonte, A.P. Cultural, 1995.
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Isto é perceptível analisando as soluções técnicas a partir das relações funcionais

do edifício que fizeram parte da seqüência do processo projetual, nas quais se observa a

atuação do arquiteto frente a estas questões, pois segundo o próprio, todos os sistemas

de engenharia foram concebidos em conjunto, com o apoio da consultoria conceitual e

dimensional dos especialistas.

Nos subsolos, o 1º e o 2º foram destinados a estacionamento e o 3º subsolo é na

verdade um andar técnico, onde estão a central de água gelada, caixas d’água,

transformadores, quadros elétricos, e aqui um fator de extrema importância para o

Figura 52 - Fonte: Revista Projeto no 70. Dezembro de 1984, página 67.
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desempenho do edifício, projetados dispostos de maneira a proporcionar o máximo de

economia no trajeto das tubulações na seqüência do edifício.

O pavimento térreo faz um contraponto às demais esquinas através de sua transparência

e do recuo do alinhamento da rua. No entanto esta intenção não afeta o percurso das tubulações

e vice-versa, pois a torre lateral faz a transposição das instalações dos andares inferiores para

os superiores, mantendo os menores percursos possíveis.

Isto se nota na seqüência das plantas, pois no pavimento térreo e nos pavimentos

tipos, as salas de ar condicionado, medidores, elevadores, instalações hidráulicas sempre

se sobrepõem andar sobre andar na torre lateral (uma parte conceitual do partido

Figura 53 - Fonte: Revista Projeto no 70. Dezembro de 1984, página 67.
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arquitetônico) de modo que na vertical as prumadas seguem ortogonalmente desde o 3.º

subsolo até a cobertura técnica e a distribuição destas nos pavimentos é feita através de

canaletas e conduites.

O arquiteto Eduardo Nogueira lembra que nesta época, a tecnologia de piso elevado

ainda não era utilizada em edifícios de escritórios brasileiros. Atendo-se as instalações

hidráulicas que foram totalmente concentradas na torre lateral, verifica-se que além da

sobreposição exata destas nos andares, possibilitando maior racionalização do projeto

de instalações, a laje deste perímetro não contém vigas para facilitar o percurso das

tubulações, ou seja, um conceito dos sistemas prediais refletindo em uma postura estrutural

adotada.

Figura 54 - Fonte: Revista Projeto no 70. Dezembro de 1984, página 67.
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Outro conceito das instalações prediais que refletem no projeto estrutural é

observado na figura 50, onde se nota a influência e o prévio tratamento dado aos sistemas

prediais no conceito estrutural. A estrutura foi concebida de maneira a permitir a livre

circulação de dutos de ar condicionado através dos vigamentos e balanços, o que permitiu

uma grande flexibilidade nas plantas dos pavimentos tipos, já que são várias as

possibilidades de instalações dos escritórios, sem que sejam necessários futuros reparos

ou alterações físicas nestas instalações.

Figura 55 - Fonte: Revista Projeto no 70. Dezembro de 1984,  página 66.
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No último pavimento, é feito um coroamento do topo do edifício, identificando a

área de lazer e a lanchonete, e mais uma vez esta intenção plástica não é fragmentada

pelas relações funcionais do edifício, que continuam o ocorrer através da torre lateral.

Portanto, o que se observa nitidamente, é que desde sua concepção, foi dado ao projeto

um enfoque expansionista (abordagem sintética), onde o todo (edificação) foi considerado

um sistema e as suas partes (arquitetura, estrutura, instalações prediais) foram os

subsistemas que sempre se integraram. Isto ocorreu tanto na definição do partido

arquitetônico como nas interfaces do desenvolvimento do projeto, levando a um melhor

desempenho da edificação, uma definição consistente das relações funcionais e

morfológicas.

Figura 56 - Fonte: Revista Projeto no 70, Dezembro de 1984, página 67.
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Por fim, analisando em uma escala maior, onde edifício torna-se um subsistema do

sistema urbano, as interfaces deste processo ocorrem de maneira coerente e harmoniosa,

proporcionando uma positiva inserção no meio urbano.

O arquiteto Eduardo Nogueira relata que o projeto nasceu de um estudo e profunda

reflexão dos projetos do arquiteto Rino Levi, tendo o edifício Sul-Americano do Brasil

(conforme capítulo 2.2c), como principal referência. Para ele, uma vez comparados e se

levada em consideração a distância temporal tecnológica de mais de vinte anos entre os

projetos do edifício Sul-Americano e o edifício da agência em Pinheiros do Banco Itaú,

fica nítida a influência de um bom exemplo de arquitetura para a produção de novos

edifícios e também como se seguindo os mesmos princípios pode-se chegar a resultados

diferentes.

Figura 57 - Fonte: Revista Projeto no 70, Dezembro 1984, página 67.
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