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A

P7

Setorização do programa
em quatro blocos, organizando a
transição gradual entre ambientes
internos e externos, entre público
e privado.

B

Disposição dos serviços e exposições
em paralelo ao eixo norte sul, buscando
as conexões com os principais fluxos e
pontos de convergência do parque. O setor
administrativo faceia a orientação norte.

C

Fortalecimento dos espaços públicos preexistentes
conformando locais de encontro que se diluem para o parque. O
volume do auditório, através de seu ângulo oblíquo, direciona
um percurso que vai desde o portão 5 ao bonde, passando pela
pista de patinação até alcançar a lagoa e a concha acústica.

D

Configuração
de
caminhos
auxiliares, descolando o volume do
auditório e criando, através de um vazio,
um lugar para passagem e permanência
em meio ao setor de exposições.

para a orientação norte. O setor de exposições, espaço transitório,
está à leste. O volume de serviços, à oeste, se apropria da massa
vegetal preexistente para garantir sombreamento seletivo.

Um edifício parque. O espaço público permeia o privado, que se integra ao entorno do
parque e da cidade reforçando os fluxos e os principais cones visuais. A experiência do
percurso - de imersão gradual num vazio conformado pelos volumes programáticos - é
a característica mais forte e marcante da edificação, que não se configura como marco na
paisagem.

Uma grelha de madeira envolve toda a edificação, unificando-a
visualmente através de uma envoltória permeável, protegendo o átrio
concebido e fortalecendo o caráter de permanência. A concepção
estrutural permite flexibilidade programática e liberdade para utilização
dos distintos espaços.

A sustentabilidade, que idealmente deveria estar arraigada às sociedades, vem distanciandose da sua essência, configurando-se como uma prática a posteriori em produtos e projetos.
O gesto projetual, entretanto, incorpora o sítio físico desde a sua concepção. Sem portas e
limites visuais nas suas porções mais públicas, revela sutilmente o programa proposto.

O auditório, por sua vez, rompe a ortogonalidade da estrutura e
extravasa a modulação e a própria grelha estrutural da cobertura, com
o intuito de fortalecer a conexão com o parque, maximizada através da
abertura do palco à praça de acesso que se integra à pista de patinação.
Sobre a grelha, um mirante permite vislumbrar o contraste entre o verde
e a paisagem urbana.

Os materiais foram definidos conforme as funções que
desempenham. Para o embasamento dos volumes, o muro de
arrimo com pedras basálticas recebe os esforços de compressão. A
cobertura em grelha de madeira laminada colada confere leveza
ao conjunto, além de liberar os espaços térreos. As estruturas
verticais, no mesmo material, funcionam em conjunto com os
tirantes metálicos, atuando nos esforços de compressão e tração,
respectivamente.

O programa é disposto em quatro blocos principais atendendo a
orientação solar mais adequada para cada uso. O setor administrativo,
onde encontram-se os ambientes de maior permanência, está voltado

Propõe-se as vedações externas leves em painéis compostos
de madeira, enquanto as internas em painéis de tela metálica e
adobe, para garantir o conforto térmico da edificação.

Os volumes conformam espaços de convívio e enquadram os eixos visuais mais importantes.
O eixo norte/sul articula diferentes pontos do parque e conforma um átrio central, que
além de organizar os acessos, funciona como gradiente entre usos mais e menos reservados,
conectando os espaços públicos - abertos, os semi-públicos e privados, que carecem de mais
tranquilidade e acolhimento.

100

E

A grelha proposta abriga o conjunto
edificado reforçando o caráter de permanência
no átrio central. A circulação vertical, que do
térreo atravessa a horta e chega no mirante,
possibilita outras apreensões da paisagem.

8
1 - PORTÃO 5
2 - PRAÇA DE ACESSO
3 - PISTA DE PATINAÇÃO
4 - PRAÇA DO BONDE
5 - LINHA DO BONDE
6 - GUARDA MUNICIPAL
7 - ACESSOS
8 - ESTACIONAMENTO
9 - PRAÇA DO AUDITÓRIO
10 - CASA DA SUSTENTABILIDADE

ÁREA CONSTRUÍDA
TÉRREO

10
5
9
2

1495,00m²

ÁREA FECHADA: 895,00m²
ÁREA ABERTA: 410,00m²

SUPERIOR ÁREA FECHADA: 130,00m²
ÁREA ABERTA: 60,00m²
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1
implantação | 1:1000

1/2

pilar de madeira
laminada colada
parafusos
placa metálica
de conexão
tirante metálico

placa melamina
externa
fibra de madeira
placa melamina
interna
acesso fachada norte | eixo de conexão norte e sul

painel de
fechamento
externo

toldo retrátil
na fachada
norte permite
o controle da
incidência solar
direta. recolhido
no inverno,
possibilita a
entrada do sol
nos ambientes

painéis fotovoltáicos geram
energia elétrica para a
edificação, com o excedente
podendo ser utilizado para a
demanda do parque

AQUECIMENTO SOLAR
DE ÁGUA

PAINÉIS MÓVEIS PARA CONTROLE DE SOMBREAMENTO

COBERTURA TRANSLÚCIDA

o edifício dispõe de pontos
de recarga para veículos
elétricos, os quais podem ser
utilizados para manutenção
do parque

a iluminação em led para os
ambientes internos permite economia
de energia por sua eficiência, além
de ser complementar à iluminação
natural

SISTEMA DE CAPTAÇÃO

o sistema de zona de raízes é
responsável pelo tratamento das
águas cinzas provenientes dos
mictórios e pias, permitindo sua
reutilização para usos não-potáveis

BOLSAS DE CAPTAÇÃO
DE ÁGUA PLUVIAL

a coleta de água pluvial nas
coberturas evita a sobrecarga do
sistema público de drenagem,
além de permitir reuso para
mictórios e jardinagem
EXCEDENTE PARA
ATENDER AO PARQUE

PISO DRENANTE

ÁGUA PARA REUSO

ÁGUAS CINZAS
DEJETOS VASO SECO E ORGÂNICOS

A

mobilidade

praça de acesso | auditório utilizado para evento aberto

642,50

12
1

13

pegada
ecológica

resíduos

os vasos sanitários
secos reduzem
significativamente o
consumo de água e a
geração de esgoto

ZONA DE RAÍZES

SISTEMA DE FILTROS

a coordenação modular foi uma premissa desde a concepção do projeto,
objetivando a utilização de elementos industriais e construção seca

a cobertura do volume de exposições, na fachada leste, contempla uma horta
que pode ser utilizada tanto pelos funcionários quanto usuários do parque

14

ciclo
de vida

tecnologia materiais

17

15

20

21

18

22

23

19

energia
água

3
4
16

bolsas de tecido acima da
horta retêm a água pluvial
que goteja aos poucos,
demonstrando o processo
didaticamente ao público

CISTERNAS

telhas translúcidas na cobertura aproveitam
a iluminação natural, reduzindo o consumo
energético. O controle dessa iluminação se
dá pelo movimento dos painéis solares no
vão, por sistema de trilhos

painéis
fotovoltáicos

a edificação conta com ponto
de coleta seletiva, que pode ser
gerenciado através de aplicativos
com cooperativas de separação
de resíduos sólidos

COMPOSTAGEM

ÁGUA PLUVIAL

a edificação promove o uso de
modais alternativos, como a
bicicleta, através da disposição
VEGETAÇÃO CADUCIFÓLIA
de bicicletários e vestiários para
PARA FACHADA OESTE
os usuários

cobertura
telha metálica
telha translúcida

aberturas em fachadas opostas
dos volumes buscam aproveitar os
ventos predominantes através de
ventilação cruzada, resfriando e
higienizando os ambientes
a madeira utilizada na estrutura e
vedações possui energia positiva
embutida, pois absorve o CO2
presente na natureza durante seu
ciclo de vida

a demanda por água quente
para chuveiros e pias é
suprida pelo conjunto de
tubos evacuados de alta
eficiência

no verão,
estendido,
protege a
fachada da
insolação direta

reservatórios

5

11

2
átrio central

coquetel/eventos

horta

boiler
ar condicionado

B

fachada leste | espaço de apropriação do parque, mirante sobre a cobertura

os resíduos orgânicos da edificação e
do vaso seco são tratados através do
sistema de compostagem, presente
na área externa de exposições de
forma didática

A

viga de madeira
laminada colada

642,48

5

642,50

cobertura

B

642,50

café

6
mostras

7

área técnica

8
painéis
cobertura

10
641,50

A

9

painéis
vedação

1. RECEPÇÃO
2. BANHEIROS/VESTIÁRIOS
3. COPA/COZINHA
4. DML/SERVIÇOS
5. REUNIÕES
6. FOYER
7. SALA DE AULA
8. SALA DE AULA
9. SALA DO CONSELHO/AUDITÓRIO
10. MULTIMÍDIA
11. EXPOSIÇÕES MULTITEMÁTICAS
12. CENTRAL DE RESÍDUOS
13. BICICLETÁRIO
14. LEIRAS DE COMPOSTAGEM
15. ZONA DE RAÍZES
16. VARANDA/CIRCULAÇÃO
0
0

pavimento térreo | 1:250

5
5

42,15m²
55,20m²
10,80m²
4,95m²
15,65m²
100,10m²
24,00m²
29,20m²
177,25m²
5,90m²
471,60m²
25,25m²
50,70m²
47,40m²
47,40m²
22,00m²

17. BIBLIOTECA
18. ADMINISTRAÇÃO
19. PRESIDÊNCIA
20. ARQUIVO
21. SERVIDOR T.I.
22. REPROGRAFIA
23. ALMOXARIFADO

0

10
10

641,48

18,90m²
45,80m²
22,20m²
3,85m²
3,85m²
3,85m²
7,80m²

A

estrutura
madeira

0

5
5

10
10

pavimento superior | 1:250

piso

atrio central | eixo visual leste e oeste, espaço de exposições multitemáticas
corte AA | 1:250
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