West Corp
Escolhido entre os 10 melhores para o Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura Habit Sustentável.

Projeto West Corp

| O acesso principal possui um boulevard
elevado com lojas em formato de diamante,
onde as faces inclinadas valorizam sua forma
e visibilidade. A transparência e sua
volumetria unem
arte e tecnologia
possibilitando o melhor uso da luz, revelando
leveza e luminosidade nos espaços.

| A logística do canteiro de obras foi pensada
com a construção primeiro das lojas,
localizadas na parte frontal do terreno,
possibilitando o uso dessa edificação para o
escritório de engenharia e áreas de apoio
para uso dos funcionários.

| O formato quadrado da torre foi
projetado visando redução de
custos, pois possuí um melhor
aproveitamento dos materiais e
modulação nas fachadas.
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| O projeto tira partido de uma arquitetura funcional com
conceitos estéticos que consideram ao máximo a área útil,
valorizando o uso dos espaços da edificação no dia a dia. O fluxo
de pessoas, veículos, ônibus e bicicletas também fazem parte do
conceito de funcionalidade da edificação. Essas premissas foram
realizadas conforme as normas técnicas vigentes e
conhecimentos de soluções técnicas construtivas.

A estrutura adotada de laje
protendida com 4 pilares centrais
proporciona grandes vãos livres,
flexibilizando
o
layout
dos
pavimentos.

| A altura da torre foi
calculada para que não
fosse necessário o uso
de dutos de extração
de fumaça.
Foi adotado solução
estrutural compatível
com as instalações,
possibilitando um pé
direito confortável.

Setorização
Setorização
Boulevard
Lojas
Áreas Técnicas
Core
Previsão Restaurante
Escritórios

Recepção Vallet

Sanitários

Recepção Torre

Edifício Garagem
Heliponto
Vagas na Torre
Bicicletário

1 Core
2 Hall
3 Lojas
4 Previsão Restaurante
5 Boulevard

Pavimento Térreo
012

5

10

6 Áreas
Técnicas
7 Garagem
8 Sanitário
9 Bicicletário

Fluxos
Fluxo de Pedestres
Fluxo de Pedestres
Fluxo de Veículos
Fluxo de Ônibus
Fluxo de Serviços

A implantação do empreendimento
considerou os usos do edifício e
fluxos de circulação. O boulevard de
lojas voltado para a rua, cria uma
praça com espaço de convivência
para o público desta região.

Boulevard/Lojas

Edifício Comercial

Fluxo de Helicópteros

|A circulação de pedestres
é valorizada no eixo central
da edificação, permitindo a
integração entre todos os
ambientes.

|A via interna possibilita o trânsito
de ônibus, incorporando a área de
embarque e desembarque de
passageiros
no
interior
da
edificação, minimizando o trânsito
nos horários de pico.

Edifício Garagem
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Bicicletário

Boulevard

|O edifício possuí fechamento
independente das áreas de
lojas, boulevard , bicicletário e
vagas de visitantes que ficam
abertas para o uso público.

Boulevard para uso público
Telhado verde das lojas
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| A planta permite a ampliação
das áreas de sanitários junto ao
core do pavimento, possibilitando
a expansão e alteração dos usos
ao longo da vida útil do edifício,
sem a necessidade de grandes
obras de reforma.

Pele de Vidro – Amplitude da Visibilidade do entorno
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| Os pavimentos de escritório
com 2.000,00m² de área livre,
permitem a flexibilidade de
layout, podendo dividir-se em
salas com áreas de 500,00m²,
1.000,00m², 1.500,00m² e/ou
2.000,00m².
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| O formato da loja permite a
criação de sombras na
circulação do boulevard. O
uso do telhado verde com
jardim cria um isolamento
térmico
auxiliando
no
conforto dos ambientes.

Det. Insolação
Det. Equipamentos Ar
Condicionado Lojas

| Nas lojas do boulevard
foram considerados nichos
para
locação
dos
equipamentos, que integram
no formato da fachada,
proporcionando a liberação
de calor para o externo,
mantendo o ambiente interno
da loja com conforto térmico.

Área interna da loja

| A utilização de vidros refletivos com
proteção solar garante melhoria no
conforto térmico e possibilita uma
amplitude visual de todo o pavimento
para o entorno.

Det. Telhado Verde - Lojas

| A iluminação artificial foi distribuída nos escritórios
respeitando a modulação do forro removível e de
acordo com a quantidade de lux necessária para
atender as especificações das normas.

|No edifício garagem está
localizada a Estação de
Tratamento de Esgoto
(ETE), projetada para que
do esgoto utilizado no
empreendimento
seja
removido
as
cargas
poluentes, devolvendo ao
ambiente o produto final,
efluente tratado.
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Det. Equipamentos de
Ar Condicionado da Torre

| Na torre os equipamentos de
climatização foram locados na
cobertura, proporcionando aos
usuários conforto térmico e
acústico.

|Na área dos Geradores da Torre foi
colocada uma parede de Cobogó
para fechamento, que possibilita a
ventilação natural da área sem
exaustão forçada, além de se tornar
um elemento arquitetônico da
Recepção Vallet.

| A utilização de forro removível e piso
elevado garante flexibilidade de layout
e ajuda no conforto acústico nos
andares dos escritórios.

| O espelho d´água auxilia no
conforto térmico, pois permite
refrescar o ambiente do
boulevard e também através
do seu formato cria bancos
para o uso dos visitantes e
funcionários.

Det. Luminância

Det. Isolamento Acústico

| O edifício garagem se interliga a torre
através de um pergolado metálico.
Foi criada recepção exclusiva para o
acesso entre edifícios, proporcionando a
segurança dos usuários da torre.

1
2
| A distribuição das vagas
visa o aproveitamento
máximo da área.
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| Durante a concepção do projeto optou-se pela utilização
do edifício garagem, para que não houvesse necessidade de
criação de um subsolo para este fim; com isso reduziu-se o
impacto ao meio ambiente, pois não houve movimentação
de terra e otimizou o tempo da obra. Essa solução também
possibilitou a utilização da ventilação natural entre as vagas e
circulações deste.

| Abaixo do pergolado há um local para a
parada do ônibus proporcionando
desafogamento do trânsito na via principal
de acesso ao edifício coorporativo.

| O projeto foi concebido considerando as
diretrizes da norma NBR 9050; Desde as
áreas do boulevard até o heliponto, foi
garantido acesso livre a todos os usuários.

Mapa Tátil

Vagas reservadas no Edififício
Garagem

Rampa Boulevard

Os elevadores atendem as normas de acessibilidade.

Det. Rampa de Acesso Boulevard/Lojas

Rampa de Acesso ao Heliponto

Plataforma Elevatória de Acesso ao Heliponto

Foram considerados WC´s
para uso comum, vestiários
de funcionários atendendo as
premissas da norma.

| FACHADAS
• Pele de vidro inclinada e caixilhos
com vidro refletivo suave na cor
prata Silver 20, On Clear-Série
Solar;
• Detalhes em ACM Branco;
• Pintura nas cores U01106D
Branco e Leds Máximo 929A0A.

| PAVIMENTOS TIPO – ESCRITÓRIOS
• Piso elevado;
• Paredes com pintura látex PVA sobre
massa-A Clássica Maxx Branco Neve;
• Teto com forro modular -Feinstrato
Complete SK 62,5 x 62,5 cm AMF e
complementos em forro de gesso
acartonado tabicado com pintura
látex PVA na cor branco.

| RECEPÇÃO E HALL ELEVADORES
ENTRADA DA TORRE

| LOJAS
• Piso elevado;
• Paredes com pintura látex PVA sobre
massa-A Clássica Maxx Branco Neve;
• Teto com forro modular -Feinstrato
Complete SK 62,5 x 62,5 cm AMF;
• Caixilharias inclinadas e portas de
abrir das vitrinis em vidros Neutral 70
–PVB Incolor Float Clear;
• Cobertura das lojas frontais em laje
com impermeabilização e teto verde
Skygarden Slim – forração em
gramado.

• Piso em granito Branco- Piracema paginado;
• Painel em vidro serigrafado sobre pintura
acrílica fosca- Papel Jornal;
• Painel de vidros espelhado e inclinado – Silver
20 On Clear;
• Painel Dyamante - cor Branco (45x60cm);
• Pórtico revestido com painel em madeira
Cumaru com rastreabilidade de origem
florestal pelo Ibama;
• Teto em pintura látex -A Clássica Maxx Branco
Neve, sobre forro de gesso liso;
• Pórtico dos elevadores em granito Preto São
Gabriel;
• Portas dos elevadores com acabamento em
aço inox escovado;
• Piso tátil -Discreet PU Revestido com Aço
Inox,250x250x3mm - cor Natural Inox.

| HALL ELEVADORES PAVIMENTOS TIPO
• Piso em granito Preto São Gabriel;
• Piso tátil -Discreet PU Revestido com Aço Inox,250x250x3mm - cor
Natural Inox;
• Paredes com pintura-Papel Jornal;
• Teto em pintura látex -A Clássica Maxx Branco Neve sobre forro de
gesso liso;
• Pórtico dos elevadores em granito Preto São Gabriel;
• Portas dos elevadores com acabamento em aço inox escovado.

| BOULEVARD
• Deck Castelato Madeyra Vecchia na cor
Canela;
• Espelho d’água em granito verde Labrador
e faixa de seixos rolados soltos na cor
Arenito Terra.

| HELIPONTO
| BICICLETÁRIO DO BOULEVARD

| FACHADA EDIFÍCIO GARAGEM

• Piso Intertravado retangular na cor
Legardê - Braston com a paginação tipo
“escama de peixe”;
• Equipamento Bicicletário R Individual
com Chumbador AL-56 Galvanizado

• Pintura nas cores UO1106D - Branco e 929A0A –
Leeds Máximo;
• Pergolado metálico na interligação com a torre.

• Piso em laje impermeabilizada,
com acabamento em pintura
para demarcação do heliponto;
• Guarda-corpo com tela e retrátil
em ferro, com acabamento em
pintura eletrostática Branca;
• Tela de proteção metálica, com
malha em arame galvanizado.

| EDIFÍCIO GARAGEM INTERNO

| RECEPÇÃO HALL VALLET

• Piso em concreto liso desempenado com pintura
para delimitação de vagas, áreas de manobras e
informações cabíveis;
• Parede com pintura látex Branca sem massa com
faixa amarela de sinalização em pintura esmalte
sintético brilhante e base em pintura látex cor
Concreto na h=1,00m;
• Teto em laje com pintura na cor de Concreto;
• Rampas com piso em concreto vassourado.

• Piso em granito Branco-Piracema apicoado e
paginado;
• Painel em madeira Cumaru com rastreabilidade
de origem florestal pelo Ibama;
• Painel em vidro serigrafado, sobre pintura
acrílica fosca-Papel Jornal;
• Cobogó Bandeira –Preto esmaltado;
• Teto com pintura látex -A Clássica Maxx Branco
Neve, sobre forro de gesso liso.

Obrigada!

