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BMMM - NOVO EDIFÍCIO
Logitech

Com a adaptação e requalificação do edifício anexo à biblioteca, os usos do
setor infantil e do setor de memória foram realocados. Para abrigar este
programa de necessidades - além de constituir um marco contemporâneo
para o conjunto - decidimos pela construção de um novo edifício. Ele foi
concebido de forma respeitosa aos bens patrimoniais, desde a sua
implantação até a sua materialidade.

6 - BMMM (NOVO EDIFÍCIO): CORTE AA
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01 - Banheiros PCD
02 - Setor de memória
03 - Setor de livros raros
04 - Setor infantil
05 - Circulação
06 - Varanda
07 - Estrutura metálica
08 - Estrutura metálica

231,30m²
01 - Setor infantil
15,30m²
02 - Cozinha/copa
03 - Banheiro Masculino PCD 12,65m²
04 - Banheiro Feminino PCD 12,65m²
05 - Secretaria/administrativo 14,75m²

Logitech

Como um todo, a edificação cria uma nova atmosfera para o
estacionamento e o conjunto, agregando mais um espaço de planta
essencialmente livre para a apropriação conforme demanda futura.

6 - BMMM
(NOVO EDIFÍCIO):
SUBSOLO

Logitech

Nas questões técnicas e construtivas temos o aço como elemento central.
As estruturas metálicas aparentes com pintura preta mantém a identidade
industrial, fazendo referência à fábrica, porém também se comporta como
algo novo e contemporâneo. Os pisos em granilite são simples e compõem
a identidade com as paredes brancas e as cordas coloridas. As grandes
pérgolas com madeira promovem a proteção contra o sol nas fachadas,
além de criar um jogo de sombras e luz. A ventilação foi garantida em todos
os ambientes, através das grandes janelas verticais que estabelecem
ligação com o exterior e promovem o ritmo da fachada. Na cobertura foram
utilizadas platibandas com telhas metálicas em inclinação de 10%, sendo
capazes de receber as placas fotovoltaicas para a geração de energia limpa
para a biblioteca. As águas pluviais serão direcionadas para um reservatório
subterrâneo, garantindo a sua reutilização.

08 - Estrutura metálica
09 - Afastamento lateral

Logitech

Em termos legais, atendemos às prerrogativas normativas da Prefeitura,
Corpo de Bombeiros e Acessibilidade. O gabarito total do edifício ficou em
8m, além do afastamento lateral e de fundos, com 1,5m. A construção se
afasta ao máximo dos outros edifícios do conjunto, dando um grande
“respiro” ligado através do paisagismo, criando uma visada privilegiada da
biblioteca nova para o complexo. A varanda no andar superior teve o
objetivo de estabelecer uma área contemplativa que promove a integração
visual do espaço Mascarenhas.

164,20m²
01 - Setor de memória
66,85m²
02 - Setor de livros raros
15,30m²
03 - Sala de consulta
04 - Banheiro Masculino PCD 12,65m²
05 - Banheiro Feminino PCD 12,65m²
06 - Secretaria/administrativo 14,75m²
68,35m²
07 - Afastamento lateral

Logitech

Como prerrogativa de projeto, concebemos uma volumetria simples, com
materiais distinguíveis do conjunto preexistente. Assim, buscamos não
constituir um “falso histórico”, ressignificando uma área subutilizada: as
fachadas “posteriores” dos edifícios, o estacionamento e o entorno imediato
da caixa d´água e chaminé. A fachada da edificação foi construída com o
uso de cordas tensionadas em acordo com a concepção do projeto,
remetendo às intervenções propostas nos demais edifícios do complexo.

01 - Afastamento lateral
02 - Setor de memória
03 - Setor infantil
04 - Fechamento de cordas
05 - Estrutura metálica
06 - Varanda
07 - Circulação

6 - BMMM (NOVO EDIFÍCIO): CORTE BB
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6 - BMMM
(NOVO EDIFÍCIO):
TÉRREO
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Vãos verticais para integração com pequena área
externa possibilitando a iluminação e ventilação
natural do subsolo, além de criar um ritmo na
fachada.

6 - BMMM (NOVO EDIFÍCIO): SUBSOLO - SETOR DE MEMÓRIA

Figura: entro de Criação e Design da Tailândia Khon Kaen / Architects 49.
Fonte: Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/948732/centro-de-criacao-e-design-da-tailandia-khon-kaenarchitects-49?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects>. Acesso em: out.2020.

Edifício em estrutura metálica aparente
43,80m²
01 - Circulação
02 - Banheiro Masculino PCD 12,65m²
03 - Banheiro Feminino PCD 12,65m²
78,40m²
04 - Varanda

Caixa de elevador como elemento central. A ideia é
que ela seja uma tela em branco, podendo ser
apropriada artisticamente.
Escada em chapa metálica dobrada na cor azul. A
circulação
vertical
integra
visualmente
e
espacialmente os pavimentos, sendo também um
recurso para ventilação natural.
Jardim interno, com vegetação apropriada para área
sombreada.

6 - BMMM
(NOVO EDIFÍCIO):
2º PAVIMENTO
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6 - BMMM (NOVO EDIFÍCIO): PERSPECTIVA EXTERNA
Estrutura metálica aparente com fechamento em
madeira para compor a pérgola.

Guarda-corpo em vidro para fechamento da varanda.

Figura: Centro de Criação e Design da Tailândia Khon Kaen / Architects 49.
Fonte: Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/948732/centro-de-criacao-e-design-da-tailandia-khon-kaenarchitects-49?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects>. Acesso em: out.2020.

Cordas náuticas tensionadas funcionando como
segunda pele, trazendo a referência estética da
concepção do projeto e criando um jogo de luz e
sombra nas áreas internas.

Figura: Guha / RAW Architecture.
Fonte: Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/937417/guha-raw-architecture?ad_medium=gallery>.
Acesso em: out.2020.

6 - BMMM
(NOVO EDIFÍCIO):
COBERTURA
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Paisagismo retrabalhado para tornar mais atrativa o
percurso do pedestre próximo ao estacionamento,
convidando o público para o uso da edificação, além
de valorizar as fachadas atualmente menos
exploradas. O paisagismo também atrai o transeunte
para os elementos históricos que hoje não possuem o
devido destaque, como a chaminé e caixa d´água.
Estes elementos podem ser contemplados pela
varanda do novo edifício.
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