VISTA GERAL DO CONJUNTO COMPLETO

VISTA GERAL DO CONJUNTO - ETAPA 1

NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MARANHÃO
A organização administrativa de um Governo Estadual, para cumprir adequadamente sua
missão, deve adequar-se continuamente às transformações sociais vividas pela população à
qual presta contas. Da mesma maneira, o suporte físico/espacial que abriga esta instituição,
para ser eficiente, deve possibilitar que essas transformações se acomodem de forma orgânica
e estruturada. Além disso, esse suporte deve ser pensado no tempo, com um conceito claro e
uma identidade capaz de nortear sua forma de crescimento e sua lógica de expansão.
O Novo Centro Administrativo do Maranhão aqui proposto se organiza como uma árvore.
Um edifício-tronco articula as múltiplas ramificações - existentes, novas e futuras - e, no
momento em que toca o chão, em que finca suas raízes, configura o acesso público a todo o
Centro.

IMPLANTAÇÃO GERAL - ETAPA 01
ESCALA 1/500

A implantação do complexo foi planejada em etapas, de modo a atender às demandas iniciais
por novas áreas e deixar claramente configuradas as possibilidades de expansões futuras, até
o limite do potencial construtivo disponível. Além disso, procurou-se conformar ao final de
cada etapa, um conjunto resolvido, íntegro e coeso.
A primeira etapa inclui a implantação do Edifício-Tronco do Bloco de Eventos (auditório,
restaurante e salas multimídia) e de uma torre de escritórios (Torre 02) que abriga a Governadoria
e um conjunto de secretarias. Estas três edificações totalizam aproximadamente os 13.500 m2
de novas áreas solicitadas no Termo de Referência. Ao conectar-se aos três edifícios existentes
(E1 / E2 / E3) através de passarelas, conformam um conjunto funcionalmente integrado na
escala do usuário.
As expansões futuras se somam organicamente a este conjunto inicial. A Torre 01 se acopla
ao tronco sem grandes interferências. O prolongamento do tronco no sentido sul, com a
substituição das instalações da Escola de Governo, permite interligar o edifício da SEFAZ e
abre espaço para a implantação das torres 03 e 04. No intervalo entre as torres, garagens em
rampa, de baixa altura, resolvem a demanda por vagas adicionais de estacionamento.
Em sua configuração completa, o conjunto alcança o limite do potencial construtivo (98.500m2)
respeitando a taxa máxima de ocupação (30%) e o gabarito máximo de 15 pavimentos.
Oconjunto de edificações confere ao Centro uma presença marcante na paisagem urbana que
ressalta o seu caráter público e sua dimensão simbólica.

ETAPA 0

ETAPAS DE
IMPLANTAÇÃO

ÁREA DO TERRENO: 65.681,00 m2
C.A. : 1,50 (máx. 98.521,00m2)
T.O. : 0,30 (máx. 19.704,00m2)

ETAPA 0:
ÁREA CONSTRUÍDA: 31.560,00 m2 (C.A. = 0,48)
ÁREA DE PROJEÇÃO: 8.040,00 m2 (T.O. = 0,12)

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 1 : +13.820,00m2
ÁREA CONSTRUÍDA 45.380,00m2 (C.A. = 0,69)
ÁREA DE PROJEÇÃO 10.550,00m2 (T.O. = 0,16)

ETAPA 3

ETAPA 2 : +20.800,00m2
ÁREA CONSTRUÍDA: 66.180,00m2 (C.A. = 1,00)
ÁREA DE PROJEÇÃO: 13.710,00m2 (T.O. = 0,21)

ETAPA 4

ETAPA 3 : +17.860,00m2
ÁREA CONSTRUÍDA: 84.040,00m2 (C.A. = 1,28)
ÁREA DE PROJEÇÃO: 16.450,00m2 (T.O. = 0,26)

ETAPA 4 : +14.190,00m2
ÁREA CONSTRUÍDA: 98.230,00m2 (C.A. = 1,50)
ÁREA DE PROJEÇÃO: 19.240,00m2 (T.O. = 0,30)

VISTA A PARTIR DO RESTAURANTE - ETAPA 1

VISTA A PARTIR DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE - ETAPA 1

VISTA A PARTIR DA INTERSECÇÃO - CONJUNTO COMPLETO

ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS
Para simplificar a organização dos fluxos e a comunicação entre
os edifícios, os espaços destinados à circulação e atendimento
ao público externo foram elevados ao primeiro pavimento (Nível
57,50), liberando o térreo para a organização dos serviços de
apoio, localização das áreas técnicas e circulação exclusiva de
funcionários. Neste “térreo” elevado, o Edifício-Tronco abriga os
setores de recepção, orientação e atendimento ao público bem
como os espaços de encontro e convivência gerais do conjunto.
Os fluxos de funcionários ocorrem no térreo, para acessar o
estacionamento e as praças de convivência externa propostas,
e também no primeiro pavimento do Edifício-Tronco, quando se
encontram com o de público geral. Na cobertura deste mesmo
edifício (segundo pavimento dos demais) um circuito exclusivo
permite a ligação entre as secretarias e com o restaurante por
meio de um percurso aberto junto a jardins e espelhos d’água.
A circulação de serviços, no nível térreo, se estrutura a partir da
via paralela ao Edifício-Tronco, para a qual se voltam os depósitos,
arquivos, espaços de manutenção, centrais de climatização e etc.

PÚBLICO

FUNCIONÁRIOS

SERVIÇOS

PLANTA GERAL DO 1O PAVIMENTO (NÍVEL PÚBLICO) - FASE 01

PLANTA GERAL DO 2O PAVIMENTO - FASE 01

ESCALA 1/400

ESCALA 1/400

EDIFÍCIOS EXISTENTES - E1/E2/E3
A estratégia de intervenção nos edifícios existentes consiste na adequação
das infraestruturas, através da inserção de novos volumes de serviços no
interior dos pavimentos e de elevadores externos; na ampliação das aberturas
para criar melhores condições de iluminação natural nos setores de trabalho
e a proteção das fachadas com elementos de controle da incidência solar
similares aos utilizados nas novas edificações. Com a reorganização geral
dos fluxos proposta, os térreos destes edifícios são destinados aos arquivos,
áreas de apoio e acolhimento dos funcionários. Os primeiros pavimentos são
destinados à recepção de público, salas de reuniões e multimídia e ambientes
de trabalho e os superiores abrigam exclusivamente ambientes de trabalho
das diversas secretarias.

TORRES
Para abrigar a expansão dos espaços de trabalho, conciliando a implantação
em etapas e a restrição da taxa de ocupação, desenvolveu-se um modelo
de torre com os 15 pavimentos permitidos pela legislação e uma planta tipo
extremamente flexível. As fachadas recebem planos de controle da incidência
solar que, ao desvelar as varandas e terraços criados, conferem uma
identidade específica a cada uma das quatro torres. A Torre 02, construída
na Fase 01 de implantação, abriga nos seus andares superiores os programas
da Governadoria. A presença desse programa é destacada por uma variação
cromática dos quebra-sóis e por uma varanda contínua que a destaca
visualmente do volume total. Vistas em conjunto, estas edificações conferem
ao Centro Administrativo uma presença marcante na paisagem urbana que
ressalta o seu caráter público e sua dimensão simbólica.

E3

E2

E1

E3/E2/E1 - ESQUEMA DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS*

TORRE - POSSIBILIDADES DO PAVIMENTO TIPO

*em vermelho os elementos adicionados / em cinza claro as demolições

*planta da direita: Governadoria

ESCALA 1/400

ESCALA 1/250

EVENTOS (EXTERNOS)

TORRE 02 - VARANDA DA GOVERNADORIA

CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/250

TRONCO - ACESSO PÚBLICO

CORTE LONGITUDINAL
ESCALA 1/250

EDIFÍCIO TRONCO - SEÇÃO AMPLIADA
ESCALA 1/100
TRONCO - INTERIOR DO NÍVEL PÚBLICO

TORRE - SEÇÃO PARCIAL AMPLIADA
ESCALA 1/100

