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A expertise da HTB Engenharia e Construção em edificações para educação foi determinante 
na sua escolha para desenvolver um ambicioso projeto educacional: a construção do primeiro 
campus fora dos Estados Unidos da escola bilíngue Avenues The World School, conceituada 
instituição norte-americana. Por que a capital paulista? Porque além de tratar-se de um centro 
altamente cosmopolita, financeiro, cultural em expansão e uma cidade extremamente vibrante, 
os idealizadores detectaram em São Paulo forte demanda de um modelo como o seu. Ou 
seja, um espaço internacional que representa o mundo cosmopolita. “Quando abrimos em 
Nova York, pensamos na cidade mais influente da América do Norte. E o mesmo princípio 
foi aplicado aqui, na América do Sul”, revela Alan Greenberg, cofundador da instituição de 
ensino.

FOTO AÉREA AVENUES SÃO PAULO
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LOCAL DO FUTURO RETROFIT
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Mais do que alunos fluentes em um segundo idioma, a Avenues tem a arrojada missão de 
formar cidadãos globais. A meta era preparar o estudante para enfrentar os desafios de um 
mercado de trabalho em mutação. A escola se propõe a oferecer ao aluno as habilidades para 
que aprenda por conta própria. Em vez de esperar que todo o conteúdo seja apresentado 
apenas pelo professor em aulas expositivas, parte das disciplinas é aprendida na prática, em 
laboratórios equipados com impressoras 3D, equipamentos de corte a laser e discussões em 
grupo, entre outras opções. A carga horária diária gira em torno de 8 a 10 horas, pois meio 
período não é suficiente para oferecer a formação proposta.

LABORATÓRIOS

SALA DE MÚSICA
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Com um portfólio que inclui trabalhos para as escolas paulistanas do porte do Colégio Visconde 
de Porto Seguro, da Escola Britânica, da Graded School e Colégio Miguel de Cervantes, a 
HTB desembarcou no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, em 2017. A empresa assumiu 
um compromisso de altíssima responsabilidade: transformar um antiquado prédio datado do 
começo dos anos 1990 em um espaço espetacular, vanguardista não só do ponto de vista 
arquitetônico como também de sustentabilidade e tecnologia, para sediar a Avenues no Brasil. 
O foco central foi criar uma instalação nos mesmos moldes do campus localizado no bairro 
nova-iorquino do Chelsea, onde estudam herdeiros de clãs poderosos e de celebridades.

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA EM EXECUÇÃO
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A área do terreno paulistano com mais de 60 mil m² ultrapassa o dobro de tamanho da sede de 
Nova York. Quis o acaso que o prédio paulistano escolhido para receber a escola, guarde depois 
do retrofit, inequívoca semelhança arquitetônica com a unidade de Nova York projetada na 
década de 1920. O antigo prédio da seguradora SulAmérica às margens da Marginal Pinheiros 
foi idealizado no ano de 1992 e assinado pelos arquitetos Edson Musa e Jaci Hargreaves. Para 
tornar realidade os anseios da marca global, foram contratados os escritórios de Arquitetura, 
Design e Cálculo Estrutural que frequentam topo da lista dos mais requisitados do país são 
eles: aflalo/gasperini, Dante Della Manna e a Cia. de Engenharia Civil (CEC).

ARQUIBANCADA DE INTERAÇÃO 

VISTA AÉREA 



A construção da Avenues São Paulo, primeira 
a ultrapassar as fronteiras norte-americanas 
não só segue o rigor arquitetônico da 
matriz, mas também se posiciona como 
importante exemplo para as próximas vinte 
outras unidades previstas para ocupar 
pontos globais estratégicos, entre eles 
Pequim, Mumbai, Miami, Doha, Londres 
e Washington. “Nosso objetivo sempre foi 
o de ser uma única escola com campus 
espalhados nas grandes cidades do mundo” 
diz Jeff Clark, presidente da instituição. 

FACHADA 



HALL DOS ELEVADORES
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PROBLEMA
OPORTUNIDADE

EXECUÇÃO DO NOVO PRÉDIO
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Dar início a um processo de retrofit é como abrir uma caixa de surpresas onde estão misturadas 
boas e más notícias. Em algum momento, as dificuldades aumentam e, em nome delas, o 
prazo de finalização do projeto pode sofrer alteração de dias ou até meses, a depender da 
complexidade das medidas a serem tomadas. O caso da revitalização do espaço ocupado 
pelo campus da Avenues São Paulo, que conjuga o prédio antigo a outro novo, tirou de 
cena toda e qualquer possibilidade de negociação do prazo de entrega. Dessa forma, não 
importava a proporção das dificuldades que os profissionais da HTB poderiam encontrar ao 
longo do trabalho na construção existente que seria revitalizada.  O prazo deveria ser cumprido 
à risca, do contrário, os 700 alunos já matriculados não poderiam iniciar o primeiro ano letivo 
da instituição, previsto para começar em agosto de 2018. A instituição segue o sistema 
educacional norte-americano em que as aulas vão de agosto a junho do ano seguinte. A HTB 
considerou também o tempo que a instituição demandaria para obter a licença de ocupação 
do prédio junto Ministério da Educação e a vistoria do Corpo de Bombeiros no local, o que 
tornou o prazo final para a execução dos trabalhos ainda mais exíguo. 

INÍCIO DO RETROFIT
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A revitalização do prédio deparou com dois grandes obstáculos incomuns a esse tipo de 
trabalho: a total inexistência de desenhos das armações e a impossibilidade de avaliar as 
estruturas da construção.

CONSTRUÇÃO

Foto: José Fulano

O trabalho previa a adequação da estrutura existente ao uso atual e a arquitetura contemporânea. 
Assim o projeto acrescentou 5 pavimentos com térreo e 3 subsolos, além de quadras 
poliesportivas, teatro, arquibancadas, geradores, jardins, pátios, aberturas de átrios, novas 
fachadas, lanchonetes, laboratórios, refeitórios, subestações, elevadores, novos reservatórios 
de água e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

PRÉDIO NOVO

PRÉDIO ANTIGO
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Ao chegar ao local, a equipe da HTB 
descobriu que seria necessário rever seu 
plano de ataque. A estrutura executada 
não correspondia às plantas originais. Os 
desenhos das fôrmas existentes estavam 
diferentes do que havia sido executado no 
edifício, o que exigiu o reestudo do projeto 
para alguns pavimentos. Havia pilares, vigas 
e lajes com dimensões diferentes e, em 
alguns casos, essas estruturas simplesmente 
não existiam. Foram encontrados consolos 
“desplacados” e muitos desses locais não 
dispunham de aparelho de apoio. No seu 
lugar, apenas um isopor. O que obrigou 
macaquear a estrutura para posicionar o 
Neoprene como criar um reforço para o 
consolo. Foram detectadas vigas apoiadas 
em pilares cujas barras de armação não 
atingiam o comprimento suficiente para 
realizar a ligação. Várias novas interferências 
para aumentar os reforços estruturais e 
de fundação se mostraram igualmente 
necessárias.

EXECUÇÃO DO RETROFIT
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Encontrar a área de 66 mil m² onde foi erguido o projeto paulistano exigiu um incansável 
trabalho por parte da sede americana. Era obrigatório que o gigantesco espaço estivesse 
integrado a áreas nobres, próximo do que a cidade oferece de melhor e dos bairros elegantes 
onde vivem seus potenciais alunos. Além da suntuosidade, o terreno tem a seu favor a invejável 
localização. De duas décadas para cá, muita coisa mudou naquele trecho do bairro Cidade 
Jardim às margens da Marginal Pinheiros. Hoje, ali se destacam vários empreendimentos 
residenciais, corporativos e shopping center que têm em comum luxo e sofisticação.

FACHADA PRINCIPAL 

QUADRA POLIESPORTIVA



SALAS DE ESTUDO 



ÁREA DE ESTUDOS
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DIAGNÓSTICO



ENTRADA PRINCIPAL
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Muito antes de subir as portas, a filial paulistana da escola nova-iorquina Avenues chamou 
a atenção de milhares de famílias interessadas em matricular os filhos na instituição. O 
plano diferenciado de estudos, que anuncia uma “educação global” chamou a atenção dos 
paulistanos. Em agosto de 2018 foram inauguradas as aulas das primeiras turmas – formadas 
por 733 alunos (15% deles estrangeiros).

Enquanto os telefones do escritório da instituição eram alvos de pais e mães interessados em 
matricular seus filhos, os profissionais da HTB davam forma ao duo que compõem o campus 
da Avenue: o retrofit do prédio que incorpora a área adquirida e o novo prédio interligado a ela.

PLAYGROUND 
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Avaliações cuidadosas realizadas pela HTB no espaço antigo a ser transformado mostraram 
que seriam necessárias várias adaptações. Suas condições estruturais não permitiriam o projeto 
a ser implantado. Entre os desafios impostos pela estrutura antiga destacam-se: demolições e 
acréscimo de lajes. Além da execução de novas escadas.

Em regiões menores que necessitavam de reforços localizados (como na parte das cozinhas 
profissionais), foi utilizado o processo de escarificação para a verificação das bitolas nas 
armaduras em determinada área, caso posteriormente ocorra necessidade do reforço.

REFEITÓRIO 



24

HTB

No caso das vigas onde se deram alterações estruturais tais como acréscimo de lajes, escadas, 
demolições em trecho invertidos ou mesmo alteração de sobrecarga por novo uso, foram 
efetuadas inspeções nas armaduras. Por meio de pequenas aberturas no concreto, foram 
levantadas as armaduras positivas, negativas, pele e estribo. O processo de investigação da 
armadura também foi realizado em cada um dos lances de todos os pilares da construção. 
Posteriormente foi verificada a comparação com as armaduras obtidas no novo modelo 
estrutural com a nova arquitetura para verificar a segurança estrutural destes elementos.

SUBSTITUIÇÃO DA LAJE DA COBERTURA
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Para determinar a resistência real do concreto do edifício, foram realizadas três extrações do 
material de cada pavimento e de pilares alternados de cada um deles. O valor da resistência 
global da estrutura foi obtido por meio de estatísticas conforme exigem as normas do retrofit. 
Pilares e vigas de cada um dos pavimentos foram verificados pelo método FCK (do inglês, 
Feature Compression Know) traduzida para o português como Resistência Característica do 
Concreto à Compressão, um conceito imprescindível para calcular com exatidão a medida de 
material com relação à estrutura que será utilizada. 

O projeto foi detalhado para identificar (ainda que de forma sutil) a união entre uma antiga 
construção com outra absolutamente contemporânea. O conjunto composto por esses dois 
períodos construtivos deram um visual surpreendente ao campus da Avenues.  

QUADRA POLIESPORTIVA

EXECUÇÃO DO NOVO PRÉDIO. 



QUADRA POLIESPORTIVA



LABORATÓRIOS 



QUADRA POLIESPORTIVA
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SOLUÇÃO
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Para acompanhar as exigências arquitetônicas na transformação do velho edifício em 
uma construção de última geração, a HTB realizou um marcante retrofit. O processo de 
reposicionamento da construção às exigências do mundo moderno incluiu a execução dos 
reforços estruturais para adaptar a edificação ao novo e exclusivo uso, assim como a construção 
de todas as fundações e estruturas do novo prédio ao do já existente. Nesse sentido, a HTB 
atuou em várias direções referentes ao projeto estrutural:

ESCADA DE ACESSO 
AO 1º SUBSOLO
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● Remodelação dos subsolos;

● Todos os capteis foram remodelados 
devido à inclinação existente;

● Os furos na estrutura de concreto foram 
remodelados e passou por verificações 
de interferências “Clashes” em relação às 
demais disciplinas – por meio do software 
Naviswork Manager;

● Foram usadas diversas metodologias 
para chegar aos grandes vãos no core 
da construção, que compõem a escada 
exclusiva desenhada no projeto arquitetônico;

● Diversos reforços com fibras de carbono 
percorreram lajes e vigas;

● Pilares receberam reforços com chapas 
metálicas e aumento de seção;

● As arquibancadas da praça poliesportiva 
foram modeladas em placas pré-fabricadas 
e apoiadas em muretas.
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O projeto englobou a execução de novos caixilhos, elevadores, instalações elétricas e 
hidráulicas, sistemas de ar condicionado, exaustão e combate ao incêndio. O novo sistema 
de drenagem vai de encontro às exigências do sofisticado conceito de paisagismo interno que 
abraça o empreendimento.

ÁREA TÉCNICA COBERTA 

HALL DOS ELEVADORES 
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O retrofit desenvolvido teve o desafio de projetar a nova configuração do espaço com foco no 
máximo aproveitamento das estruturas já existentes. A execução uniu tecnologia de ponta às 
características de um edifício sustentável.

CORREDOR DAS SALAS DE AULAS 

ALTERAÇÃO DE LAYOUT PARA 
EXECUÇÃO DAS ESCADAS METÁLICAS



IMPLEMENTAÇÃO
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Para chegar ao resultado alcançado no retrofit de um edifício antigo englobado por uma 
construção moderna, a HTB os permeou com soluções contemporâneas de construção 
sustentável. O projeto de arquitetura exigia a construção de um novo edifício na frente daquela 
já existente.

O contraste entre o edifício novo e antigo foi usado como ponto chave do projeto. A fachada 
construída a partir de painéis pré-fabricados dotados de isolamento térmico realça este contraste 
e dá imponente visibilidade dessa preocupação. O uso de brises horizontais para controle de 
iluminação, temperatura e ventilação, junto a chapas de tela metálica perfurada que garantem 
a proteção solar e ventilação natural necessária, além de uniformizar a volumetria e conferem 
um caráter contemporâneo à arquitetura. Ao partir do princípio que um ótimo campus não 
significa uma ótima escola, mas pode potencializar o aprendizado, os autores valorizaram a 
entrada da luz natural, a disposição das salas, a integração entre os estudantes de diferentes 
faixas etárias. Cada detalhe pensado de maneira sofisticada.

FACHADA PRINCIPAL 
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O novo edifício adjacente na parte central do empreendimento (espécie de prolongamento da 
construção original) reúne os grandes espaços complementares da escola, tais como teatro, 
ginásio, um pátio coberto, quadras e áreas ao ar livre. Átrios internos foram formados para 
permitir a visualização e circulação entre os pavimentos e dessa forma fomentar a comunicação 
e troca de experiências entre os alunos de diferentes idades.

TEATRO

PÁTIO COBERTO 



Ambientes com pés-direitos duplos dinamizam o projeto. O paisagismo, presente também no 
ambiente interno com jardins exuberantes completam e emolduram o espaço.

A justaposição do novo com o existente possibilitou maior proximidade e integração entre 
os andares das salas de aulas e os espaços de uso comum. A sequência de volumes em 
diferentes alturas cria um acesso direto a áreas externas, em vários níveis do edifício e enaltece 
a relação interior e exterior na escola. As coberturas do edifício, ocupadas com quadras e 
terraços possuem vista magnífica do skyline de São Paulo.

ARQUIBANCADA 
DE INTERAÇÃO 



INTERLIGAÇÃO DOS ANDARES 
- PRÉDIO ANTIGO
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INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 
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RESULTADOS
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O retrofit do prédio com mais de vinte anos combinado com uma nova edificação levou ainda 
mais nobreza ao imponente trecho da Marginal Pinheiros. A elegância da fachada em painéis 
pré-fabricados se destaca ao longe. A HTB traduziu no campus da Avenues The World School 
tudo o que a instituição buscava na sua chegada a São Paulo, ou seja, uma construção capaz 
de combinar sofisticação e sustentabilidade com algo igualmente valioso para ela: a saudável 
interação entre os alunos de todas as idades e habilidades.

Para uma escola que tem como foco a educação para a liderança e globalização, o espaço 
que ocupa é importante instrumento de interação e integração. Ele promove a convivência de 
diferentes talentos e o convite para que os mais velhos cuidem dos mais novos. Afinal, são os 
líderes que incentivam e participam da evolução dos membros de suas equipes. A construção 
de talentos passa pela qualidade do espaço em que ela ocorre. O atual edifício da Avenues 
São Paulo representa esse espírito.

REFEITÓRIO EXTERNO
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A prova de que tanto a Avenues como HTB trilharam o caminho certo na elaboração do espaço 
está no sucesso alcançado pela instituição em São Paulo.

FACHADA DE PAINEL 
PRÉ-FABRICADO

FACHADA EM CHAPA 
PERFURADA



43

HTB

As dificuldades em torno do curto prazo de entrega foras superadas com um ingrediente extra: 
a expertise da HTB em retrofit. O portfólio da empresa coleciona uma série de renovações 
arquitetônicas com alto índice de dificuldade, seja pelo prazo ou pelas condições estruturais 
em que se encontravam a estrutura da construção a ser reposicionada aos tempos atuais. A 
pedra de toque da HTB é aliar as transformações arquitetônicas com os mais modernos (e 
sofisticados) requisitos de sustentabilidade.

VISTA INTERNA DA 
FACHADA PRINCIPAL 

VISTA DO PÁTIO COBERTO 
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Crédito das fotos: Flavio Meyer e Equipe de obra



www.htb.eng.br


