
Forma e coroamento diferenciam prédio na avenida Paulista 
Fernando Serapião 
 
Localizado no trecho da avenida mais próximo do bairro do Paraíso, o edifício Santa Catarina, 
projetado por Ruy Ohtake, utiliza a volumetria e o coroamento como elementos para destacar-
se no entorno. O recuo na porção inferior da edificação pretende evidenciar o esforço da 
estrutura, com apenas quatro pilares e vãos de 20 metros. 
 
Os projetos de novos edifícios comerciais na Paulista, depois que a avenida perdeu o título de 
centro financeiro da cidade, ficaram cada vez mais sem graça. Até mesmo horríveis 
exemplares neoclássicos já ocupam alguns terrenos. Contudo, a via ainda guarda parte de seu 
charme, como um dos símbolos da capital. Por isso, qualquer coisa que ali for edificada ganha 
justificado destaque, pois - imagina-se - construtores e incorporadores devem adotar projetos 
diferenciados, tal como se a avenida fosse uma vitrine. 
 
 

 
O recuo na primeira porção de torre diferencia a volumetria. 
 
Chamado para projetar um edifício na Paulista, Ruy Ohtake (que também é autor da reforma 
do prédio incendiado da Cesp, em frente do Conjunto Nacional) pretendeu criar mais um 
marco na história arquitetônica do local. “As épocas da Paulista estão assinaladas por uma 
série de construções: os casarões de comerciantes enriquecidos e de cafeicultores do início do 
século passado; os primeiros edifícios residenciais e comerciais, da metade do século - com 
destaque para o Conjunto Nacional, de uso misto -, e os mais recentes. Quis marcar o lugar 
com uma edificação do século 21”, explica. 
 

 
Com acesso independente, os três primeiros andares foram ocupados por uma única empresa. 
 



O edifício Santa Catarina está localizado no trecho da avenida que fica mais próximo do bairro 
do Paraíso, na esquina com a rua Teixeira da Silva. O terreno em que ele está implantado era 
de propriedade do Hospital Santa Catarina, que fica na esquina transversal oposta. 
 
O novo prédio possui térreo com pé-direito duplo mais 17 andares destinados a escritórios (o 
18° é ocupado por um auditório comum, com 80 lugares). Estruturado em apenas quatro 
pilares com vãos de 20 metros, o edifício possui o core voltado para o fundo do lote, dentro da 
planta quadrada (32,5 metros de lado) com quinas arredondadas. A solução das quinas remete 
tanto ao Hotel Renaissance (1993/97) quanto ao Berrini 500 (1997), ambos de Ohtake. Por 
fora, a curvatura é acentuada por frisos vermelhos, que ritmam a caixilharia. Mas a volumetria 
do Santa Catarina é diferenciada em relação aos exemplos citados: do quarto ao sexto piso, os 
escritórios foram recuados, deixando 6,5 metros de balanço nas três extremidades. Enquanto 
os andares maiores possuem 1.070 metros quadrados, os menores medem 542. 
 

 
Para o arquiteto, o recuo da caixilharia evidencia o esforço estrutural. 
 

 
No térreo há dois halls de elevadores. 
 
Para Ohtake, o recuo na porção inferior do edifício foi imaginado a fim de evidenciar o esforço 
estrutural, uma vez que, apesar de os pilares não estarem visíveis por fora, os caixilhos dos 
pavimentos recuados encontram-se alinhados à estrutura. No projeto, esses três andares eram 
circundados por abas, que deixariam menos evidente esse desejo. Por outro lado, ainda em 
relação à volumetria, o topo do prédio de 81 metros de altura é coroado com caixilharia em 
forma de cúpula, assemelhando-se a um foguete. Lá em cima, a curvatura esconde o 
heliponto. Nesse aspecto, a edificação relembra projetos de arranha-céus construídos 



recentemente na Europa, como o Swiss Re, em Londres, de Norman Foster, e a torre Agbar, 
em Barcelona, de Jean Nouvel. 
 
 

 
No alto do prédio, de 81 metros, caixilho forma uma espécie de cúpula de vidro. 
 
Outra particularidade do projeto são os acessos. Como o terreno originalmente era de 
propriedade do Hospital Santa Catarina, na negociação com a incorporadora o lote foi trocado 
por alguns andares do empreendimento. De início, o hospital desejava ocupá-los com um 
centro clínico, ampliando assim suas instalações. Como se trata de um uso específico, com 
trânsito de pacientes, por exemplo, criou-se um acesso independente para esses pisos. Por 
isso, há no térreo dois halls: um maior, para o prédio em si (do quarto ao 18° pavimento); e 
outro menor, à esquerda, para os três andares do centro clínico proposto, com elevadores 
independentes (um deles até com dimensões que permitem acomodar uma maca). 
 

 
No alto da cúpula, o vidro é substituído por chapas metálicas perfuradas. 
 
Contudo, o hospital resolveu alugar seus espaços para uma única empresa, que, assim, 
ganhou um grande diferencial, com entrada exclusiva e logomarca no térreo. 
 



 
No térreo há dois halls de elevadores. 
 
 

 
Croquis de Ruy Ohtake para o Edifício Santa Catarina. 
 

 
Pilotis têm pé-direito duplo. 
 



 
Detalhe do hall principal. 
 

 
Quina de um dos pavimentos, com cantos arredondados. 
 

 
Vista do interior da cúpula de vidro. 
 



 
Do topo do edifício se avista grande parte da cidade. 
 

 
Vista do interior da cúpula de vidro. 
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