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Museus e galerias de arte, em Marselha, Belo Horizonte e Salvador, 
resgatam no espaço as memórias de tempos passados
Lugares se transformam em novos centros de encontro e aprendizado

ARTE NO TEMPO
E NO ESPAÇO



Caixa transparente

sobre máquinas

COM O ESGOTAMENTO DA CAPACIDADE DE SUA ANTIGA FÁBRICA NA 
ZONA SUL DE SÃO PAULO, A KNORR-BREMSE ADQUIRIU UM GRANDE 
TERRENO EM ITUPEVA A FIM DE IMPLANTAR SUA NOVA UNIDADE 
INDUSTRIAL. O PROJETO DE ROBERTO LOEB E LUÍS CAPOTE COLOCOU 
O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SUSPENSO SOBRE A ÁREA DE 
PRODUÇÃO E LANÇOU MÃO DO VIDRO PARA MANTER TODOS OS 
ESPAÇOS VISUALMENTE INTEGRADOS E, AINDA, TIRAR O MÁXIMO 
PARTIDO DA VISTA PANORÂMICA PARA A SERRA DO JAPI.

FLUTUA

Telhas perfuradas e coesas, na cor branca, contrastam com o vermelho intenso
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► LoebCapote Arquitetura e Urbanismo
► Indústria, Itupeva, SP

Fabricante de sistemas de frenagem para veículos 
comerciais e ferroviários, com mais de 30 
fábricas espalhadas pelo mundo, a Knorr-Bremse 
inaugurou recentemente sua planta em Itupeva, a 
75 quilômetros da capital paulista. O terreno em 
declive e de grandes dimensões fica às margens 
da rodovia SP-300, que liga Itu a Jundiaí. 
Com cerca de 35 mil metros quadrados de área 
construída, a edificação praticamente quadrada tem 
dois pavimentos e fachada principal voltada para 
o sul, o que viabilizou a criação de extensa faixa de 
vidro transparente para explorar a visão panorâmica 
para a serra do Japi. “Foi uma sorte ter a melhor vista 
nessa face”, comenta Luís Capote, um dos autores do 
projeto. Simples e elegante, a volumetria é marcada 

pelo contraste de materiais, pela proeminência do 
reservatório de água, com forma cilíndrica, e pela 
inserção de cor em detalhes da arquitetura, como a 
sinalização das saídas de emergência em vermelho. 
O sistema construtivo adotado é misto, com 
lajes alveolares pré-moldadas, pilares de concreto 
moldado in loco, cobertura e fechamento metálicos. 
O projeto estrutural conseguiu estabelecer vãos de 
35 metros, o que gerou apenas três linhas de pilares 
ao longo de 105 metros de largura, livrando o setor 
de produção de interferências construtivas. “A 
ausência de pilares e sistemas funcionais nessa área 
garante total flexibilidade de layout”, destaca Roberto 
Loeb, também autor da proposta arquitetônica. 
O grande diferencial do prédio fabril é a integração 
visual entre produção, suporte e administração, 
que ocupam o grande volume e são delimitados 
por vidros. Aproveitando o pé-direito de 12 metros, 
os arquitetos criaram, longitudinalmente sobre 
a área central da fábrica, um extenso mezanino 

A edificação combina fechamentos de alvenaria e telhas metálicas. O pequeno volume lateral abriga sanitários e cafeteria 

61
Caixa transparente flutua sobre máquinas



NÍVEL 5 M
1 Engenharia de produção
2 Bloco E - administração 

NÍVEL 0
3 Bloco A - produção e estoque
4 Bloco B - remanufatura
5 Bloco D - testes de freios
6 Teto-jardim
7 Bloco H - portaria de cargas
8 Docas
9 Sanitários e cafeteria

NÍVEL -6,55 M
10 Bloco G - ônibus 
fretados e portaria
11 Bloco C - utilidades e ETE
12 Bloco F - serviços
13 Túnel de acesso
14 Jardim

1 A ponte liga o bloco de 
escritórios ao teto-jardim 

do setor de serviços. Por 
trás da escada vermelha, 

telhas perfuradas fazem o 
fechamento da área de testes

2 O percurso do túnel leva 
primeiramente ao bloco de 

serviços, com vestiários e 
refeitório dos funcionários, 
e depois à área de produção

3 A vegetação frontal oculta 
a cobertura do bloco de 

serviços, que é semienterrado

NÍVEL 5 M

1 1

2

2

BLOCO  C 11
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1

2 3

CORTE  AA

CORTE  BB 0         10                                                    50
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1 A escada faz um dos 
acessos ao mezanino. 
No bloco de escritórios, 
domos pintados de amarelo 
parecem estar acesos

2 A cobertura do conjunto 
emprega telhas do tipo 
sanduíche e aberturas que 
deixam entrar a luz natural

3 As salas de reuniões 
do mezanino estão 
posicionadas perto da 
ponte que faz a conexão 
com o bloco de escritórios

4 A ponte com cerca de 35 
metros de extensão liga o 
mezanino ao volume com 
sanitários e cafeteria1

3

4

2
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LOEBCAPOTE ARQUITETURA 
E URBANISMO

Roberto Loeb(FAU/Mackenzie, 1965) e Luís Capote 

(FAU/ Mackenzie, 1998) são sócios desde 2004. 

Em 2012 fundaram o escritório LoebCapote 

Arquitetura e Urbanismo e a Ybyraa, empresa de 

gerenciamento de projetos e obras. O estúdio atua 

em diversos segmentos, com projetos coordenados e 

compatibilizados por uma equipe técnica que inclui 

profissionais de todas as especialidades da engenharia 

FICHA
TÉCNICA
KNORR-BREMSE 
LOCAL  Itupeva, SP 
ÁREA DO TERRENO 150.000 m2 

ÁREA CONSTRUÍDA  35.000 m2 
DATA DO INÍCIO DO PROJETO 2010
DATA DA CONCLUSÃO DA OBRA  2013 
ARQUITETURA E INTERIORES  LoebCapote 
Arquitetura e Urbanismo - Roberto Loeb 
e Luís Capote (autores);  Damiano Leite e 
Chantal Longo (coordenadores);  Nicola 
Pugliese, Francisco Cassimiro, Maria 
Carolina Simões, Giuliano Ghini, Ludovica 
Leone, Mariana Pierobon Gomes, Cecília 
Mesquita e Jenniffer Reis (colaboradores) 
GERENCIAMENTO  Ybyraa 
CONSTRUÇÃO Construtora Ribeiro Caram 
TERRAPLENAGEM Terram e Egus 
ESTRUTURA  Statura 
AR CONDICIONADO  Thermoplan 
FUNDAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO  MGA 
INSTALAÇÕES  Jpinha 
ILUMINAÇÃO  Studio Ix 
PAISAGISMO  André Paoliello Paisagistas 
Associados 
COZINHA INDUSTRIAL  Studio Ino 
PISO INDUSTRIAL  LPE 
ACÚSTICA  Akkerman 
ACESSO Interact 
COMUNICAÇÃO VISUAL DEA Design 
FOTOS  Leonardo Finotti
FORNECEDORES  Medabil,  Estrutel (estrutura 
metálica);  Qualienge (instaladora); Prinstarc 
(ar-condicionado); Ace Revestimentos (piso 
vinílico); Design On, Dimoplac (divisórias); 
Lumini (luminárias);  Flexiv, Marelli 
(mobiliário de escritório); Mais Design, 
Casa 21 (mobiliário decorativo); Art’smad 
(marcenaria);  Uniflex (persianas);  Kojima 
(comunicação visual);  Owa (forros)

metálico, onde funcionam escritórios para os cerca 
de 250 funcionários da engenharia de produção. 
Além desse mezanino, cuja área de circulação 
forma uma ponte até o setor administrativo, 
a fábrica é cortada pela passarela metálica que 
conduz ao bloco com cafeteria e sanitários. 
Apesar das grandes dimensões, as áreas internas 
recebem farta iluminação natural por meio de 
aberturas zenitais e do fechamento envidraçado, 
que ocorre até a altura de 1,10 metro ao longo 
do setor produtivo. O conforto é assegurado por 
telhas metálicas termoacústicas e correntes de ar 
que promovem ventilação natural e troca de ar 
no nível desejado, sem o uso de ar-condicionado. 
Para dar visão do exterior para a equipe do bloco 
de testes, o setor recebeu fechamento externo com 
a mesma telha metálica usada nas outras áreas, 
porém em versão perfurada. Tons vivos de amarelo 
e laranja contrastam com o azul e o cinza, que são 
as cores da empresa, e criam uma ambientação 
mais leve, que visa o bem-estar dos funcionários. 
Aproveitando os desníveis do lote, o bloco de serviços 
é semienterrado na face sul e tem acesso por meio 
de um túnel que se comunica também com a fábrica. 
Imperceptível aos olhos dos visitantes, essa área abriga 
vestiários e restaurantes e é marcada pelo teto verde 
com deque de madeira, que fica de frente para a serra 
do Japi e ao qual os funcionários têm acesso através 
de ponte que parte do setor administrativo. Para 
aproveitar a lei da gravidade no descarte de resíduos 
da produção, as caçambas de armazenamento 
estão localizadas no bloco de utilidades, também 
enterrado na parte posterior, junto das docas 
instaladas no nível mais baixo da construção. 
O gerenciamento da obra e dos interiores ficou a cargo 
da Ybyraa, empresa criada pelos próprios arquitetos 
para aumentar sua atuação em etapas decisivas. 
“A vantagem está em participar da escolha do terreno, 
da construtora e poder fazer as mudanças pedidas 
pelo cliente ao longo do processo. Se delegadas a 
outro profissional, muitas vezes acaba se alterando 
o conceito”, explica Loeb. “O gerenciamento nos 
dá o controle dos processos, o que garante bom 
resultado final, equipes enxutas e execução dentro 
do prazo”, finaliza Capote. (Por Nanci Corbioli)
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