
Vista Cafeteria Vista interna do atrium

Vista escritórios
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SUBSOLO 02 (-12.00)
Área Total: 5.100m²
-Auditório para 500 pessoas
- 4 auditórios para 120 pessoas cada
- Exposições
- Cozinha
- Depósitos
- Subestação/Áreas técnicas

SUBSOLO 01 (-6.00)
Área Total: 17.810m²
-Recepção, atendimento e controle de acesso 
principal
- Cafeteria 
- Consultórios
- Logística de apoio
- Estacionamento
- Taxi e acessos para carros de emergência

NÍVEL 1 - PAVTO TÉCNICO/
ESTRUTURAL(+20.00)
Área Total: 1.000m²
- Arquivo

NÍVEL 3 (+28.00)
Área Total: 13.910m²
- Recepção 
- Escritório em “andar corrido”
- Núcleo do Andar: biblioteca central, sanitários  
- Refeitório e copa

NÍVEL 2 (+24.00)
Área Total: 6.955m²
- Gabinete do prefeito e do vice-prefeito, 
  salas de trabalho acessores, recepção pessoal
- Recepção
- Refeitório e copa
- Escritório e apoio 
- Sanitários

NÍVEIS 04 a 13 (+32.00 a +68.00)
Área Total: 60.990m²
- Recepção 
- Escritórios em “andares corridos”
- Núcleo do Andar: biblioteca e arquivo local,              
  estoque, salas de reunião, sanitários de acordo                
  com as especifi cidades de cada unidade,                  
  refeitório     e copa

NÍVEL 15 - PRAÇA ELEVADA 
(+76.00)
Área Total: 1.505m²
- Salão de eventos 
- Áreas de convivência
- Área técnica/depósito
- Apoio ciclistas

NÍVEL 14 - PAVTO TÉCNICO /
ESTRUTURAL(+72.00)

NÍVEL 16 - EVENTOS (+79.50)
Área Total: 1.105m²
- Salas de reunião
- Área técnica/depósito
- Cozinha

COBERTURA (+83.00)
HELIPONTO

PRAÇA COBERTA/ESPLANADA (0.00)

ORGANIZAÇÃO DO PAVIMENTO TIPO

O layout foi pensado de maneira a gerar nos pa-
vimentos tipo, atmosferas variadas, interativas, 
fl uidas. Os fl uxos são direcionados, mediados por 
elementos marcantes: os pilares/átrios e os núcleos 
de apoio e uso comum. A amplitude do pavimento 
favorece a comunicação entre os setores e os usu-
ários, além de reduzir os deslocamentos verticais.
   

DIAGRAMA PROGRAMÁTICO/
LISTA DE ÁREAS   

PAVIMENTO TIPO 
(+32.00 a +68.00)
1. Biblioteca  
2. Cozinha
3. Cafeteria/Copa/Refeitório

16° PAVIMENTO
(+79.50)
1. Salão de eventos
(paredes deslizantes)
2. Cozinha
3. Depótsito 
4. Acesso Heliponto

COBERTURA/
HELIPONTO
(+83.00)
1. Heliponto

15° PAVIMENTO
(+76.00)
1. Salão de eventos.  
2. Apoio ciclistas. 
3. Cozinha 
4. Área técnica

2° PAVIMENTO
(+24.00)
1. Gabinete Prefeito
2. Acessores Prefeito
3. Secretária Prefeito
4. Gabinete Vice-prefeito
5. Secretária Vice-prefeito
6. Acessores Vice-prefeito
7. Gabinetes e salas de Reunião
8. Cozinha
9. Cafeteria/Copa/Refeitório

2° SUBSOLO
(-12.00)
1. Auditório 500 pessoas
2. Auditório 120 pessoas 
3. Exposições 
4. Foyer
5. Camarim
6. Camarins Individuais
7. Sala de descanso
8. Hall de serviços
9. Cozinha/Copa
10. Subestação
11. Depósito

1° SUBSOLO
(-6.00)
1. Logística de Apoio:
 Carga/descarga; Doca
 Almoxarifado
 Manutenção e serviço
 Lixo
 Cozinha
 Vestiários
 Monitoramento
 Primeiros Socorros
 Brigada de incêndio
 ADM Centro Administrativo
 Protocolo geral de malote
2. Hall de acesso
3. Consultórios
4. Cafeteria
5. Atendimento ao público
6. Acesso estacionamento
7. Manutenção bicicletário
8. Vestiários
9. Estacionamento moto/bicicleta
10. Estacionamento
11. Rota de acessibilidade

DISTRIBUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS

O contato do público com o edifício do Centro Administrativo se dá inicialmente pela grande praça 
coberta. Entre os vultosos pilares metálicos que elevam em 20m o primeiro pavimento-tipo, desenha-se a 
geometria dessa praça que se abre livremente para a população, podendo abrigar transeuntes, ambulantes, 
performances, manifestações, celebrações, cujos movimentos são refl etidos no teto espelhado, em uma 
alusão à valorização da identidade na apropriação coletiva do espaço público.   

Na esplanada situada no nível da rua há uma grande escada que se apresenta para quem se aproxima pela 
Av. Afonso Pena e desce para o 1º subsolo, que também pode ser acessado por uma extensa rampa lateral 
que atende às pessoas com mobilidade reduzida. O 1º subsolo constitui uma grande praça subterrânea que 
comporta as funções de acolhimento, credenciamento e encaminhamento do público aos demais pavimentos 
do Centro Administrativo. Somente por esse pavimento os funcionários e o público em geral têm acesso aos 
ambientes internos do edifício, sem confl itos de fl uxos com os usuários da grande praça coberta. 

Além do hall de acesso e atendimento ao público, também compõem o 1º subsolo espaços destinados a 
consultórios, banheiros, cafeteria e logística de apoio ao Centro Administrativo, como protocolo, malote, 
almoxarifado, manutenção e serviços, primeiros socorros, brigada de incêndio, vestiários para funcionários, 
monitoramento eletrônico, doca, copa, resíduos sólidos e a administração do edifício. Nesse pavimento há 
ainda o estacionamento, cujo acesso se dá pela Rua Paulo de Frontin, à esquerda do edifício, e a conexão 
com a futura estação da Linha 3 do Metrô.

No 2º subsolo, atendendo ao programa de necessidades para o Centro Administrativo, encontram-se: um 
auditório para 500 pessoas, com completa área de apoio, quatro auditórios para 120 pessoas cada e com 
possibilidade de integração circunstancial, foyer, área de exposições, cozinha, depósitos, áreas técnicas e 
subestação. Essa confi guração do 2º subsolo destina-se a ampliar a relação com a população por meio da 
oferta de espaços de convivência e intercâmbio cultural.

No 1º dos 12 pavimentos-tipo está prevista a instalação do gabinete do prefeito, mais perto da rua, dando 
“suporte” a toda a estrutura organizacional do serviço público municipal distribuída nos demais andares. 
Esses pavimentos-tipo, embora se diferenciem por seus condicionantes de uso, apresentam espaço orgânico 
e fl uido, reproduzindo internamente a transparência que, nas fachadas, aproxima o edifício da cidade. Em 

todos esses níveis, são reservadas áreas para salas privativas e salas de reuniões, isoladas acusticamente, 
de modo a garantir a privacidade necessária a postos e assuntos estratégicos. Os pavimentos-tipo são 
atravessados verticalmente pelos pilares metálicos vazados, que funcionam como generosos dutos de 
iluminação e de comunicação entre os andares, cujas aberturas internas os tornam acessíveis visualmente 
e criam possibilidades infi nitas de intercâmbio – desde um convite para um cafezinho até, num futuro não 
muito distante, a circulação de drones cumprindo a função de pombos-correio. 

Os pilares vazados, protegidos por cobertura transparente no topo sobre a qual se pode caminhar, comunicam-
se com os pavimentos por meio de átrios também vazados. Essa condição, que já favorece a iluminação 
natural, é complementada pelo revestimento das fachadas em vidro transparente, o que garante acesso 
visual ao ambiente externo e iluminação natural a uma porcentagem signifi cativa (75-90%) dos usuários 
do edifício. A pista da ciclovia que contorna toda a edifi cação, andar por andar, funciona como brise 
soleil de proteção semi-horizontal, controlando a incidência do sol no pavimento inferior, e como bandeja 
de iluminação, rebatendo a luz para o pavimento “aberto” para a pista. A ciclovia sobe continuamente 
contornando o edifício, numa inclinação suave de 3,5%, criando uma dinâmica de sombreamento e 
refl etância da luz difusa, que é equilibrada/complementada por um sistema de cortinas automatizadas que 
se adaptam ao nível externo de iluminação, para controle de ofuscamentos. Essa solução contribui para o 
conforto térmico e para a economia de energia elétrica na edifi cação, especialmente em sua fachada norte.

Dois pavimentos técnicos são previstos para organizar instalações, cablagem, tubulações e condutos e 
para comportar treliças espaciais que conduzem as cargas verticais aos três pilares/torres metálicos e 
funcionam como vigas de transição. Uma cobertura e um terraço completam a distribuição vertical dos 
espaços do edifício. O terraço se converte em uma grande praça suspensa arborizada, ponto 
fi nal da ciclovia e mirante que descortina visadas múltiplas sobre a cidade. O amplo espaço 
da esplanada coberta, situada no térreo do edifício, se reproduz verticalmente em todos os pavimentos, 
oferecendo fl exibilidade em sua ocupação e reverberando os princípios de intercomunicação e transparência 
que regem a concepção do projeto para o Centro Administrativo do Município de Belo Horizonte.

ÁREA TOTAL - 
101.510M²
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