
Acesso veículos
Circulação público
Circulação usuário prolongado
Circulação usuário dia
Acesso serviços

.ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS

O programa de necessidades foi                        
organizado em dois fluxos principais: 
o   primeiro do Usuário Dia, que pas-
sa pela recepção e direcionamento, 
tendo então acesso à todas as salas 
de atendimento do setor de Saúde e 
Bem Estar. Já o segundo, do Usuário 
Prolongado, tem acesso às mesmas 
salas, além do acesso aos alojamentos, 
que se dá por núcleo de circulação 
restrito.  O público é recebido por O público é recebido por caminhos onduladocaminhos ondulados, que conduzem pela s, que conduzem pela 

praça e para o interior do Enlace. A área é projetada com apraça e para o interior do Enlace. A área é projetada com a  curiosidadecuriosidade  ee  

aproximaçãoaproximação à natureza à natureza  em mente: em mente: desde o início pacientes e visitantes desde o início pacientes e visitantes 

devem sentir-se bem-vindos e seduzidos a explorar.devem sentir-se bem-vindos e seduzidos a explorar.

  O “corta-caminho” visou a revitalização da área em conjunto com a O “corta-caminho” visou a revitalização da área em conjunto com a 

ideia de geraideia de gerar r visibilidadevisibilidade  ee  aproximaçãoaproximação  da comunidade com a da comunidade com a 

causa. Por isso, as salascausa. Por isso, as salas de uso con de uso contínuo e convidativotínuo e convidativo foram voltadas ao atalho  foram voltadas ao atalho 

urbano, afim de atrair eurbano, afim de atrair e  conectar o públicoconectar o público  com o Enlace.com o Enlace.        

ALOJAMENTOS COLETIVOS

acompanhantes

ALOJAMENTOS INDIVIDUAIS

pacientes + acompanhantes

SALA DE FISIOTERAPIA

SALAS DE ATENDIMENTO

SALAS MULTIUSO 

oficinas

PÁTIO INTERNO PRIVATIVO

.POR DENTRO DO ENLACE

 Os dois terrenos foram considerados para a implantação do projeto: enquanto um              

comporta a edificação do Enlace, o outro abriga o café e uma praça, ambos apontados 

como carências no diagnóstico da área. Importante ressaltar, porém, que os terrenos aten-

dem os índices de maneira separada, considerando a posição privilegiada dos mesmos em 

relação à cidade. Sem descartar a possibilidade de uma futura ocupação, foi elaborado 

um plano de massas para o terreno auxiliar, garantindo que se mantenha a integridade e 

habitabilidade do projeto.

pré-existencia recuperada 
para espaço culturalsistema de 

drenagem

caminhos em piso 
semi-permeável e 

grama plano de massas

T.O.T.O.

I.A.I.A.

T.I.T.I.

AlturaAltura

80%80%

2,52,5

80%80%

16 pavimentos16 pavimentos

2973m2973m22

9290,75m9290,75m22

2973m2973m22

Área Terrenos: 3716,30mÁrea Terrenos: 3716,30m2 2 

1724m1724m22

3016,4m3016,4m22

2019,9m2019,9m22

44  pavimentospavimentos

7.719m7.719m22

1935,5m1935,5m22

5072,8m5072,8m22

2230m2230m22

10 10 pavimentospavimentos

9.834m9.834m22

Efetivo Efetivo 
projeto+pré-exist.projeto+pré-exist.

Previsto Previsto 
plano de massasplano de massas

Área real construídaÁrea real construída

  “OLHOS DA RUA” “OLHOS DA RUA” 

APROXIMAM QUEM TRANSITA DA APROXIMAM QUEM TRANSITA DA 
REALIDADE DO CENTRO.REALIDADE DO CENTRO.

Fachada comercialFachada comercial

Atalho urbano - permeabilidade visual com o EnlaceAtalho urbano - permeabilidade visual com o Enlace

Acesso principal do edifício - angulação para Acesso principal do edifício - angulação para receberreceber


