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  O projeto em questão parte da proposta de “reciclar” um 
edifício na cidade de Fortaleza que se encontrava sem uso 
pleno, com o objetivo de criar um exercício projetual que 
evidencie as possibilidades de intervenção na preexistência, 
considerando os menores impactos ambientais e baixa ge-
ração de resíduos sólidos neste processo. 

  Enquanto objeto de estudo, temos o antigo Centro de Es-
pecialidades Médicas José de Alencar (CEMJA), construído 
em meados da década de 50 para sediar o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Esse edifício deixou de abrigar um 
uso deste que o centro médico foi fechado em 2014 para re-
formas, após incidentes de princípios de incêndio

  Com a finalidade de estabelecer diretrizes de projeto, foi 
feito uma análise da infraestrutura preexistente dentro de 
cinco conceitos de obsolescência (conforme definições de 
Maciel em seu trabalho “Arquitetura como Infraestrutura”, 
2015), sendo indicado um plano de ação para cada um.

    Além disso, conceitos de flexibilidade na arquitetura 
(como camadas do edifício e espaços fixos e genéricos, ba-
seados no livro “Frame and Generic Space” de Bernard 
Leupen) foram importantes para o desenvolvimento do par-
tido do projeto, ao compreender que essa metodologia teria 
influência em prolongar a vida útil do edifício e evitar um 
processo de obsolescência em um curto espaço de tempo
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  O terreno vizinho foi incorporado à proposta para que 
fosse possível expandir a área construída com um edifício 
que proporcionasse qualidades que não são presentes na 
preexistência, tais como vãos livres maiores e pé direitos 
duplos.

    A volumetria resulta de dois blocos retangulares, unidos 
por uma de suas faces e deslocados para que possam ser 
percebidos isoladamente. Importante ressaltar que a face 
do edifício preexistente que está unida com o novo é a única 
que não possui o conjunto de brises verticais, que foram pre-
servados a fim de manter a estética original.

  Próximo à circulação vertical existente, foram propostas 
áreas de sanitários e uma escada de emergência dentro de 
normas atuais. Dessa forma, criou-se um bloco fixo central 
de acesso e serviços, permitindo que a flexibilidade da área 
restante do pavimento pudesse ser explorada de forma 
mais livre.

    O programa de necessidades inclui praça com anfiteatro, 
auditório para 155 pessoas, miniauditório para 50 pessoas, 
área de exposições, biblioteca, salas multiuso (divididas por 
painéis móveis), administração e restaurante com mirante.
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  O conceito de flexibilidade na arquitetura foi 
explorado em duas situações: nas decisões para 
novo projeto da ampliação e na busca por quali-
dades flexíveis existentes na preexistência. 

  Com o objetivo de distinguir materialmente 
as construções e para garantir vãos livres maio-
res, foi utilizada na ampliação uma estrutura me-
tálica na cor preta. Para o sistema de vigas, além 
das principais, foram previstas vigas secundárias 
mais delgadas, com a função de diminuir os vãos 
da laje steel deck e permitir a construção mais 
ágil sem necessidade de escoramentos.

  Nas áreas de pé direitos duplos, a estrutura foi 
planejada de forma a permitir expansão interna 
com criação de mezaninos e novos pavimentos, 
caso haja necessidade futura dos usuários.

    O mirante rodeia o edifício, permitindo uma 
vista da cidade a partir de todos os ângulos, e é 
protegido por uma estrutura metálica com per-
golados de madeira, para filtrar raios solares, e 
uma placa acrílica com inclinação de 2%, para 
proteção na época chuvosa. 

  A praça permite uma área de recepção ao pú-
blico, convivência e conexão direta com a Igreja 
do Patrocínio, vizinha ao terreno.
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