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Coletivo Boa Mistura volta ao Brasil e realiza intervenção paisagística  

com trabalho cromático em favela da Vila Brasilândia, na capital paulista

Arquitetos e programadores compõem o DUS, responsável pela  

fabricação digital de fachada do Europe Building, em Amsterdã

Ponte The Lucky Knot, em Changsha, na China, tem projeto  

do  Next Architects baseado em laços de cordão

O velho e o novo juntos:  
Labics requalifica espaço urbano  

em Roma com complexo 
contemporâneo de uso misto
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PRÊMIO PINI

Estão abertas as inscrições para o novo Prêmio PINI.  
A edição deste ano reconhecerá inovações tecnológicas,  
melhores obras e cases da indústria da construção

MATERIAL ESCOLAR

O que algumas cidades estão fazendo para alcançar  
a mobilidade urbana sustentável

COMO ESPECIFICAR

Com uma variedade cada vez maior, os pisos para espaços 
corporativos precisam atender a algumas exigências, a fim  
de simplificar a manutenção e evitar problemas de acústica  
e desgaste. Confira as orientações de especialistas e veja  
um raio x com as soluções de quatro projetos bem pensados
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A pele monocromática de brises 

reveste a fachada de um dos 

volumes da Cidade do Sol, do 

Labics, em Roma. 

Foto: Fernando Guerra
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Ao privilegiar passeios e espaços públicos, o Labics promove  
a vida urbana e integra o complexo da Cidade do Sol à Roma
POR VALENTINA FIGUEROLA  FOTOS FERNANDO GUERRA E MARCO CAPPELLETTI

LIÇÃO DE CONVIVÊNCIA:
O VELHO E O NOVO JUNTOS

CIDADE DO SOL
Labics. Roma, Itália. 2016
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ExEmplo para as cidadEs quE  
sofrEm com a ocupação monotônica  
dos Espaços urbanos, o complExo  
dE uso misto na capital italiana  
trabalha volumEs E altErna  
atividadEs Em conjunto dinâmico

O complexo de uso misto 

Cidade do Sol foi criado 

com o objetivo de requalificar 

a região em que foi erguido, no centro 

de Roma, na Itália. A dimensão 

urbana do projeto levou os arquitetos 

Maria Claudia Clemente e Francesco 

Isidori, ambos do escritório Labics,  

a estudar minuciosamente o entorno 

para projetar uma obra cuja virtude  

é a permeabilidade determinada pelos 

percursos e caminhos que cruzam  

o terreno triangular de 17.300 m2.  

Com 13.500 m2, o conjunto edificado é 

composto de construções de diferentes 

alturas e usos como biblioteca, 

escritório, habitação e comércio. 

O projeto do Labics foi o grande 

vencedor de um concurso promovido 

pela prefeitura de Roma, em 2007, 

para revitalizar áreas em desuso 

da Atac, empresa que gerencia o 

transporte público da capital italiana. 

A proposta escolhida tinha como 

virtude a volumetria rica e “porosa”, 

concebida de acordo com o traçado 

urbano do entorno, no qual se 

destaca o grande conjunto residencial 

popular ICP Tiburtino II, projetado 

por Giorgio Guidi e Innocenzo 

Sabbatini, que ocupa toda uma 

quadra e foi construído em 1926. 

Nos arredores da Cidade do Sol 

também estão o cemitério Campo 

di Verano, a Piazzale delle Province 

e a estação ferroviária Tiburtina.
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Projetada em 1937 pelo 

engenheiro Mário Loreti, a 

construção avermelhada, na ponta 

do lote triangular, foi mantida pelo 

projeto do Labics. “Decidimos 

manter o prédio antigo e ocupá-lo 

com uma biblioteca blica  afinal, 

ele já fazia parte da identidade da 

vizinhança. Já o volume suspenso 

obre a anti a edifica o é o edi cio  

de escritórios”, explicam  

os arquitetos, que projetaram 

para o complexo duas tipologias 

di tinta  de edifica e  re idenciai  

as Urban Villas e as Tall Houses. 

Implantado na porção leste 

do lote, o edi cio re idencial de 

nove pavimentos, batizado de Tall 

ou e , di e de  a artamento  

de 40 m  a  m . Brises horizontais 

de vidro presos em painéis criam 

um efeito dinâmico e permeável, 

adjetivos que, por sinal, se aplicam  

a todas as fachadas da Cidade 

do Sol, dentre elas a do volume 

suspenso de escritórios, cujo 

envelope é coberto por brises 

de alum nio a ru ado  em 

quatro di erente  combina e  

geométricas, criando uma original 

e marcante composição. 

O Urban Villas, no centro do 

lote, é um bloco residencial baixo, 

com dois pavimentos e um terraço, 

composto de oito apartamentos 

dúplex de luxo, que variam de 100 

m  a 160 m . Nas fachadas, painéis 

de alum nio ro orcionam um 

sombreamento ajustável, lúdico 

e e vel, que con ere movimento 

e transformação constantes 

 u er cie, que também e 

destaca em todo o conjunto.

Diálogo paisagístico entre as 
construções preexistentes e o volume 

vertical proposto pelo labics traDuzem  
o momento sui generis Da capital italiana
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Contraste entre o skyline da Cidade  
velha e o volume Contemporâneo: 

ConvivênCia profíCua de estilos

CORTE LONGITUDINAL
0 20
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CORTE TRANSVERSAL CORTE TRANSVERSAL

SuSpenSo Sobre o velho, o bloco 
funcional parece flutuar Sobre a 
eStrutura generoSa de concreto

0 20 0 20
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A praça central, além de agregar 

os edifícios, consolida a dimensão 

pública do projeto, aglutina os 

caminhos que permeiam os espaços 

comerciais do térreo, integrando o 

complexo ao entorno e promovendo 

espontaneamente a vida urbana.  

Assim como a Cidade do Sol, os 

demais projetos do Labics se integram 

às cidades por meio de espaços 

abertos, acessos e circulações. Em 

outro projeto famoso do escritório,  

o complexo da instituição cultural  

e filantr ica do a t, na olon a,  

na Itália, rampas e passeios 

convidam os transeuntes a 

adentrar para conhecer os espaços 

destinados à arte e à tecnologia, 

passando pelo jardim, pela sala 

de exposições e pela cafeteria. 

A “porosidade” buscada pelo 

projeto levou à concepção de fachadas 

permeáveis e volumes arquitetônicos 

vazados, ocupados por terraços que 

dão continuidade às áreas públicas 

do térreo. Situados sobre as lojas, 

esses vazios convidam as pessoas a 

descobrir o complexo em diferentes 

n vei , a fim de que de rutem da  

vistas variadas da cidade e de um 

espaço que reúne descobertas 

arqueológicas feitas em 2010, 

durante a obra. Isso inclui um mitreu 

Em movimEnto análogo ao CEntrE 
gEorgEs PomPidou, imPlantado Por  
rEnzo Piano no Coração dE Paris,  
a CidadE do sol Contrasta Com o  

Conjunto arquitEtôniCo PrEExistEntE

– construção análoga a uma caverna, 

geralmente subterrânea, comumente 

encontrada em ruínas romanas – , 

pisos de pedra e mosaicos. 
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DADOS DA OBRA

LOCAL Roma, Itália
CONCLUSÃO DO PROJETO 2007
CONCLUSÃO DA OBRA Novembro de 2016
ÁREA CONSTRUÍDA 13.500 m2

ÁREA DO TERRENO 17.300 m2

FICHA TÉCNICA

ARQUITETURA Labics   
(Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori)  
COLABORADORES Luigi Panetta  
(chefe de projeto), Paola Bettinsoli, Chiara 
Capriulo, Gaia Maria Lombardo, Michele Morganti,  
Giorgio Pasqualini, Filippo Pesce 
ESTRUTURA Studio Pagnoni Vita
SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS
 3TI  Progetti Site
CONSTRUÇÃO Eideo Servizi d’Ingegneria 
(Stefano D’Ambrosio) 
CLIENTE Hines Italia SGR Spa  
(INPGI Hines Fund)

au.pini.com.br 

Veja mais fotos e comente este projeto

Sobre pilotiS, o volume SuSpenSo 
é blindado pela diScreta pele 
de briSeS monocromáticoS

28_37.indd   29 23/06/17   15:30



JULHO 2017 ARQUITETOS72

Arquitetos

Labics
Fundado em 2002, em Roma, na Itália, pelos arquitetos Maria Claudia  

Clemente e Francesco Isidori 2 , o escritório Labics atua na macro e na 

microescala da arquitetura. Seus projetos, independente da complexidade ou  

do tema, surgem de uma intensa pesquisa feita pela dupla de arquitetos, que  

se dispõe a transformar o entorno por meio de uma arquitetura aberta à cidade 

e contextualizada. Exemplos de projetos que refletem essa filosofia são a Cidade 

do Sol, em Roma, na Itália, publicada nesta edição; Mast, na Bolonha; e o Novo 

Centro Urbano de Torre Spaccata, também em Roma. O escritório foi convidado 

para expor na 11a, 12a e 14a Bienal de Arquitetura de Veneza.

Next Architects
Desde 1999, o escritório holandês  

Next Architects – dos sócios Bart 

Reuser, Michel Schreinemachers e 

Marijn Schenk 3  (da esq. para a dir. 

na foto) – desenvolve projetos que 

englobam as áreas de planejamento 

urbano, arquitetura, interiores e 

infraestrutura. Nos últimos anos, 

uma incrível série de pontes tem se 

destacado no portfólio da equipe, que 

possui sede em Amsterdã e Pequim. 

Além da estonteante ponte vermelha 

ondulada, batizada de The Lucky Knot, 

recém-construída na cidade chinesa de 

Changsha, o escritório é responsável 

por projetos como uma ponte 

concebida para servir também de 

habitat de uma colônia de morcegos,  

e outra que fica parcialmente submersa 

em determinada época do ano, ambas 

no interior da Holanda.

Boa Mistura 
O Boa Mistura 4  é um coletivo com 

raízes no grafite nascido em 2001, 

em Madri. Os cinco jovens artistas 

espanhóis (da esq. para a dir., no alto: 
Pablo Purón Carrillo de Albornoz, 

Pablo Ferreiro Mederos e Javier 

Serrano Guerra; embaixo: Juan Jaume 

Fernández e Pablo García Mena)  

se conheceram na adolescência, 

quando pintavam os muros do bairro 

em que viviam. Hoje, ostentam um 

portfólio com intervenções urbanas 

realizadas em diversas partes do 

mundo, como África do Sul, México, 

Geórgia, Argélia, Noruega, Reino 

Unido, Estados Unidos, além de  

Brasil e Espanha. “Nossos trabalhos 

têm como objetivo transformar a rua  

e criar vínculos entre as pessoas. Temos 

responsabilidades com as cidades e  

com o nosso tempo”, resume o quinteto.

DUS 
Especialistas em arquitetura e design 

paramétrico, os profissionais que 

integram o time do escritório holandês 

DUS (da esq. para a dir.: Hedwig 

Heinsman, Inara Nevskaya, Hans 

Vermeulen e Martine de Wit 1 ) buscam 

continuamente expandir os limites do 

uso da impressão 3D na construção 

civil. O escritório é conhecido por 

desenvolver pesquisas tecnológicas, 

construções experimentais, obras 

de interesse social, e por perseguir 

o firme propósito de contribuir para 

mudanças reais de paradigmas:  

“A nossa maior ambição é democratizar  

a arquitetura, libertá-la de padronizações 

e acelerar a evolução do modo de 

construir mais sustentável para as 

cidades”, declaram.
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