CASA DA SUSTENTABILIDADE
Nas premissas deste projeto há a convicção de que o ato de projetar
não opera somente entre as questões funcionais e estéticas, mas
também procura traduzir significado social e ambiental na forma
construída, demandando uma abordagem sensível e humana.
A presente proposta procura explorar a questão da sustentabilidade
de maneira a transcender o seu significado mais comumente associado
à arquitetura, ou seja, apenas um conjunto de procedimentos e
mecanismos tecnológicos ocultos por trás das paredes. Mais do que
isso, o projeto pretende resgatar a dimensão humana intrínseca à
sustentabilidade, focada nas experiências do usuário, em algo que
ele possa sentir e vivenciar, e por consequência, repensar sobre o
seu papel e sua maneira de se relacionar com o meio ambiente.
As ideias geradoras do partido arquitetônico proposto têm como base
um dos conceitos atemporais da arquitetura: o passeio arquitetural,
o percurso como gesto estruturador do projeto. A valorização do
percurso como uma estratégia conceitual é evidenciada desde
a chegada ao lugar, onde se inicia a experiência de fruição ao
longo do passeio proposto e que conduz a descoberta do conjunto
arquitetônico integrado com a paisagem.

O partido arquitetônico teve como objetivo ressaltar a dimensão humana na interação
entre arquitetura e paisagem. Com a intenção de transformar o projeto em uma
plataforma turística de visitação ao Parque, foi proposto um percurso que transcorre
e desenha a própria edificação culminando em um passeio elevado na cobertura,
concebida para ser uma matriz visitável das soluções sustentáveis do projeto.
Arquitetura e percurso se fundem para transcender a mera condição de objeto,
tornando-se um organismo dinâmico que permite que o visitante seja sensibilizado
por meio da contemplação.

As exigências programáticas estão organizadas em três blocos principais, que
são dispostos linearmente ao longo do alpendre conector de maneira ritmada,
conformando pátios intermediários que marcam a transição entre os diferentes usos.
A sequência dos blocos atende aos diferentes níveis de restrição de acesso exigidos
pelo programa. Toda a parte de serviços e instalações sanitárias está condensada em
dois volumes anexos, que fazem parte da praça de soluções sustentáveis.

Nessa relação simbiótica, a arquitetura atua como suporte físico
para a contemplação ambiental.
O caminho proposto se desdobra ao longo do pavilhão que abriga
as atividades programáticas exigidas, elevando-se até a cobertura
onde o passeio prossegue na altura da copa das árvores, culminando
em um mirante elevado que permite a observação privilegiada do
Parque Taquaral.
Dessa maneira, o percurso pode ser interpretado por um viés
didático de conscientização que evidencia a interação poética entre
o ambiente natural e o construído, na qual a arquitetura se resigna
ao papel de plataforma em um gesto de reverência ao protagonismo
da paisagem do Parque.
Por fim, o projeto foi concebido como um protótipo paradigmático
de arquitetura sustentável, contendo uma série de sistemas e soluções
de desenho que garantem uma performance ambiental integrada. A
solução arquitetônica responde às demandas do cliente quanto ao
caráter icônico pretendido, porém com simplicidade construtiva e
expressividade baseada em elementos essenciais e econômicos, sem
contorcionismos formais ou materialidade extravagante.

A leitura sensível desse território reflete na maneira com que o projeto interage com
o solo. Optou-se por elevar sutilmente o pavilhão, cujo eixo longitudinal acompanha
a leve declividade do terreno sem tocá-lo. Na porção frontal do projeto há um duplo
gesto de inflexão: a cobertura se eleva em direção ao mirante e o piso se declina
para acompanhar o desnível natural e acomodar o auditório, culminando no grande
alpendre de acesso e exposições.
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Arquitetura Bioclimática

Os princípios da arquitetura bioclimática tomam como base a compreensão dos
determinantes de conforto impostos pelas condições do clima local, em especial
pela relação entre amplitude térmica e umidade, a incidência de radiação solar e a
intensidade dos ventos predominantes.

Ventilação Natural

A ventilação natural é uma importante estratégia passiva para a dissipação do calor
acumulado no edifício, também oferecendo maior conforto ao usuário por meio do
efeito de resfriamento por convecção.
Por este motivo, a disposição linear dos ambientes que compõe o programa
garante a possibilidade de aberturas operáveis em ambos os lados de cada bloco,
proporcionando um cenário ideal de ventilação cruzada por diferença de temperatura
entre as fachadas. Além disso, os pátios que dividem o pavilhão e o destacamento da
cobertura e do piso elevado potencializam a ventilação que ocorre entre esses vãos,
resultando em uma edificação arejada e visualmente permeável. A efetividade destas
soluções está ilustrada no corte tridimensional ao lado.

Análise Anual de Fator de Luz do
Dia para céu encoberto, em %.
Simulações efetuadas com o
software Autodesk Ecotect 2011

horas totais de
operação por ano

horas que a ventilação proporciona
temperaturas dentro dos limites de
conforto térmico/ano*

%

administrativo

3393

1747

52%

reuniões e eventos

1566

767

49%

*temperaturas operativas ao longo do ano - metodologia ashrae 55

Resultado em Carga Térmica

MOD 1*

Projeto Proposto

Carga Térmica (TR**)

37

25

Consumo de energia (kWh)

85.203

72.561

Redução carga térmica (%)

0%

33%

Redução consumo (%)

0%

15%

Iluminação Natural

Nas fachadas laterais do projeto foram utilizados fechamentos translúcidos
aliados a mecanismos de proteção solar, garantindo o aproveitamento da
iluminação natural sem ameaçar a performance térmica da edificação. Além
disso, a tipologia com pátios internos é tradicionalmente considerada um
paradigma do aproveitamento ideal da luz natural. Os dois pátios que organizam
os diferentes blocos do pavilhão auxiliam na distribuição interna e otimização
dos níveis de iluminação.

Proteção Solar

O partido arquitetônico explora soluções tradicionais da arquitetura brasileira
adequadas ao clima quente e úmido, como os grandes beirais e alpendres
perimetrais, provedores de sombra, abrigo e contemplação visual do entorno.
Conforme apontado na análise bioclimática da cidade de Campinas, a
adoção de elementos de sombreamento é suficiente para aumentar a
porcentagem anual de horas em conforto térmico dos usuários de 6,8%
para 44,9%.
Afim de garantir a performance térmica do edifício, especial atenção foi conferida
às estratégias de proteção solar das fachadas laterais voltadas para nordeste
e sudoeste. Optou-se pela adoção de mecanismos de proteção externos ao
fechamento de vidro, formados por módulos verticais de brises que filtram a
incidência solar direta sem sacrificar demasiadamente a oferta de luz natural e
as belas visuais do parque.
Para determinar o dimensionamento e espaçamento destes brises, novamente
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foram utilizadas simulações de performance ambiental. O resultado ótimo
obtido nestas simulações permitiu uma redução de 42% do ganho de calor
nas fachadas envidraçadas em uma dia típico de verão. Ao mesmo tempo,
mantiveram-se níveis de iluminação natural compatíveis com as atividades
desempenhadas no projeto, em especial as do setor administrativo.

Reuso de Água

As amplas áreas de cobertura da tipologia proposta atuam como coletores de
águas pluviais, as quais são armazenadas primeiramente em espelho d´água
técnico, filtradas e estocadas em cisternas aparentes. Esta água armazenada
pode ser reutilizada para irrigação dos jardins, na umidificação das correntes
de ar que cruzam os ambientes através de aspersores abaixo das grelhas de
piso nas circulações, limpeza, ou, ainda, para a descarga de vasos sanitários
através de sistemas de redistribuição.
Após o uso, as águas servidas provenientes dos sanitários podem ser
encaminhadas para unidades de tratamento de efluentes, onde ocorrem
processos de filtragem e digestão anaeróbica. Este processo, além de reduzir
a demanda exercida sobre o sistema urbano de coleta de esgotos, pode
contribuir com a eficiência energética do edifício, ao prover a geração de
biogás.

Climatização Artificial

Devido ao pequeno porte do projeto (m² de área condicionada estimada) e
horários de funcionamento dos espaços, sugere-se a instalação de sistema de
climatização do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) com condensação a ar,
que apresenta algumas vantagens:
• Controle de temperatura aos ocupantes;
• Menor espaço físico requerido para áreas técnicas (em relação à uma CAG);
• Opção de controle remoto do sistema pelo fabricante, o que otimiza sua
operação;

Análise de ganho de calor pelas áreas envidraçadas para o dia típico de verão.
Simulação computacional ENERGYPLUS v8.1

Uma análise preliminar demonstra que o simples emprego destas estratégias
passivas de conforto térmico pode ampliar significativamente a quantidade
de dias do ano em que o edifício poderá abrir mão de climatização artificial,
estendendo o “período passivo”.
Considerando o clima de Campinas, o projeto propõe uma edificação leve e
permeável com constante ventilação e proteção solar, na qual o emprego de
materiais e fechamentos com baixa ou média inércia térmica proporcionam a
dissipação do calor a noite.
A cobertura do projeto, que se apresenta como uma matriz de soluções
sustentáveis, possui mecanismos que auxiliam no isolamento e reduzem a
transferência da carga térmica incidente, como o sistema de telhado verde
proposto. Além disso, contempla também um sistema de captação de energia
solar por meio de placas fotovoltaicas.

Partido estrutural e sistema construtivo
Optou-se por uma estrutura essencialmente metálica devido à sua
eficiência construtiva intrínseca: racionalidade, leveza e montagem rápida
e limpa, evitando resíduos de obra ambientalmente nocivos.
A estrutura é inteiramente modulada considerando as dimensões de 1,25m
x 1,25m; garantindo um melhor aproveitamento e menor desperdício
de todas as peças estruturais, assim como dos materiais de vedação e
revestimentos.
O partido estrutural do pavilhão é composto por pórticos metálicos que
vencem transversalmente vãos de 12,50m, e espaçados em vãos de
6,25m. Elementos diagonais posicionados entre os pilares interligam e
travam a estrutura, configurando um sistema leve e unificado.
Todo o edifício é sutilmente elevado do solo, estabelecendo uma estratégia
de partido arquitetônico coerente com a finalidade desejada à edificação,
ou seja, uma abordagem menos agressiva e respeitosa ao terreno. Os
pilares metálicos apoiam-se em pequenas bases cilíndricas de concreto
que tocam o solo, minimizando as possíveis interferências e garantindo
uma maior clareza na distinção entre base e a malha estrutural elevada.
As lajes são alveolares pré-moldadas, proporcionando maior esbeltez e
agilidade no processo construtivo, evitando-se o uso de fôrmas, escoras
e consequentemente gerando menos resíduos.
As instalações sanitárias e hidráulicas foram condensadas em dois
blocos externos e anexos, visando uma maior racionalidade construtiva e
autonomia para o pavilhão principal.
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* Os resultados das análises de eficiência energética do edifício
são demonstrados levando em consideração a comparação da
proposta de projeto com um modelo simples, denominado MOD 1,
desprovido das estratégias de sustentabilidade
**tonelada de refrigeração, equivale a 3.517 W
Análise da radiação solar, em Wh/m² de picos de insolação
diários ao longo do ano (jan a dez), das 7h às 18h
Simulações efetuadas com o software Autodesk Ecotect 2011
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