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UM DIÁLOGO COMPLEMENTAR E DIVERSO COM O ENTORNO 

Para quem viu a inauguração de Brasília aos nove anos 
de idade, e ali sentiu nascer o desejo de ser arquiteto, 
trabalhar em um projeto de Oscar Niemeyer talvez fosse 
apenas um sonho de menino. Mas eis que, décadas 
depois, o talento de Ruy Rezende o levou a desenvolver 
um projeto do mestre da arquitetura modernista 
brasileira: o exuberante edifício Eco Sapucaí, ao lado do 
Sambódromo, na Cidade Nova da capital carioca. 

O projeto original de Niemeyer previa um edifício para a instalação de um hotel e um 
centro comercial, no mesmo terreno. Adaptado pelo escritório de Ruy Rezende para 
funcionar como empreendimento corporativo, o edifício já foi cogitado para abrigar o novo 
centro administrativo do governo do Rio de Janeiro. 

Com oitenta metros de altura 
e fachada em vidros de 
controle sol ar da 
GlassecViracon, o Eco Sapucaí 
tem certificação Leed Gold e 
promete ser mais um marco 
arquitetônico da cidade. A 
construção do 
empreendimento esteve a 
cargo da HTB, antiga Hochtief 
do Brasil. 

Em entrevista ao Boletim do 
Vidro, Ruy Rezende fala sobre 
o desenvolvimento dessa obra
arquitetônica de enorme fôlego
e a experiência de trabalhar
num projeto de Niemeyer.

QUISEMOS SABER de que forma esse grandioso edifício com fachada envidraçada 
dialoga com o Sambódromo e o seu entorno, caracterizado por construções baixas e 
antigas. "Penso que muito bem", responde Ruy Rezende, oferecendo os detalhes. "Com o 
Sambódromo, um projeto do próprio Oscar, o diálogo é complementar. Já com o entorno, 
dialoga pelo diverso da proposta arquitetônica àquele ambiente, porém de maneira 
harmônica, dentro das melhores práticas de intervenção em áreas históricas." 





ESPECIFIQUE 

O FASCINIO DA ARQUITETURA 

A iluminação natural fascina a arquitetura. A 
satisfação estética, o conforto do usuário e o 
imperativo contemporâneo de obter o máximo de 
eficiência energética são peças estratégicas desse 
xadrez, que o arquiteto movimenta de acordo com 
a necessidade do projeto. E o xeque-mate se dá 
com a especificação correta dos vidros. 

O desafio lógico e sustentável é atingir o equilíbrio 
entre a quantidade de luz natural adequada ao 
ambiente interno e a energia que o edifício 
consome. Sabemos que o índice ideal de 
transmissão luminosa se situa entre 28% e 35%, 
oferecido por vidros com revestimentos de 
controle solar - mas esse conhecimento apenas 
não basta. Outras variáveis devem ser ponderadas 
para a funcionalidade do edifício em operação. 

A equipe da GlassecViracon é expert em ponderar essas variáveis. Entre em contato 
conosco e saiba mais sobre nossas soluções customizadas em vidros . 

O MUNDO DE CORES 

Que cor você deseja para sua obra? Qualquer que seja 
a sua opção. nós podemos atendê-la 

Consulte o aplicativo da GlassecViracon e veja diversas 
possibilidades de cores aplicadas em nossos projetos. 
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