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ESC. 1:750
IMPLANTAÇÃO

MEMORIAL
A CASA E O JARDIM
A sustentabilidade da morada não basta. Segue além do bairro. Avança
pela cidade. Rompe as fronteiras nacionais. Abarca o globo.
O local se conecta ao regional. Sem contexto ambiental não há sustentação da vida.
Baseado neste princípio Casa e Jardim são concebidos. O desenho do
jardim, fração de um parque, parte da cidade, localizada em uma determinada região. A Casa e o Jardim são desenhados simbolizando a força e as
características da Região Metropolitana de Campinas. Provoca duas vezes:
A) Lembra o visitante o território que ele se encontra e quais tipos de
relações espaciais e ambientais são ali produzidas;
B) conclama os gestores, municípios e ente metropolitano, para pensar a sustentabilidade da região de Campinas. Que paisagem criamos coletivamente?
Não sabemos do futuro. Mas a paisagem revela o passado. Como ali se
construíram as relações sociais, econômicas e ambientais. Sem certezas.
Casa e Jardim são concebido como Paisagem que revela as contradições.
O projeto educa na medida em que edifício e entorno dialogam com quem
dele usufrui. Age por meio da provocação, do questionamento, da problematização do atual modelo de cidade.
O JARDIM
O desafio de romper com o modelo da extensa monocultura é aqui lembrado pelo projeto, assim como, a necessária revisão das relações socioeconômicas marcadas pela forma dispersa da urbanização. O novo lugar quer provocar reflexões no cidadão que visita o jardim. A água presente sob diferentes
formas é o elemento que renova o ambiente por meio dos jardins filtrantes
(wetlands) e simultaneamente possibilita uma nova relação com o brincar,
passear, contemplar. Os campos de hortaliças, as mini culturas, a produção
das flores, assim como os canaviais e cafezais articulam-se em uma geometria
construída explicitando a extensão da ação humana.
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Flamboyant

LEGENDA:
01 Casa da Sustentabilidade
02 Guarda Municipal
03 Oficina de Bondes
04 Estacionamento
05 Entrada Portão 5
06 Estação de Bonde
07 Pista de Patinação
08 Acesso principal

D

E

à Casa da Sustentabilidade
09 Acesso Secundário
10 Corpo d`água existente
11 Wetlands construídas

Vinte módulos de concreto e pedras homenageiam as cidades da RMC em
Por fim, o edifício. Considerando os diferentes tipos de fluxo (mais púdiferentes formas de mirantes, equipamentos de lazer e abrigo de suporte blico ao mais restrito) e de uso (transitórios aos prolongados), a volumea manutenção do jardim. Marcam assim a presença das cidades dispersas tria foi dividida grosso modo em dois blocos, o frontal, ligado ao jardim,
onde o Brasil urbano terá de se reinventar
e o posterior.
O bloco frontal, mais público, é resolvido em tipologia pavilhonar e abriga
o
acesso
principal, em varanda, e a sala de exposições. Sua orientação favoráA CASA DA SUSTENTABILIDADE
vel
ao
aproveitamento
dos ventos sudeste resultou no emprego de cobertura
A forma do edifício nasce a partir da relação que estabelece com as váventilada
como
estratégia
passiva de conforto. Amplos beirais e brises proterias escalas do território.
gem os caixilhos orientados para “norte-sul” e a iluminação é complementada
por lanternins. A cobertura é tratada como extensão das áreas expositivas,
Na macro escala
franqueia ao público o acesso aos painéis fotovoltaicos, estes suficientes para
Em primeiro lugar a região, compreender as características de Campinas, satisfazer as necessidades do edifício na maior parte do ano.
seu clima, os ventos predominantes. A carta bioclimática de Campinas indica
O bloco posterior é resolvido em três volumes principais – o audicomo principais estratégias para obtenção de conforto numa edificação o tório/plenário, as reuniões e a administração – separados por dois vosombreamento e a ventilação natural. Em função disso, adotou-se para o lumes de serviços. A independência de cada programa visou separar fluedifício uma orientação o mais norte-sul possível visando aproveitar a luz xos, obter melhor estanqueidade acústica e otimizar o uso eventual do ar
natural e principalmente os predominantes ventos que sopram do sudeste, condicionado. A posição do bloco posterior impede o aproveitamento efisul e sudoeste, desta maneira possibilitando o uso de soluções passivas para ciente dos ventos sudestes; portanto neste caso optou-se pelo teto verde
obtenção de conforto aos usuários da Casa da Sustentabilidade, colaboran- como estratégia de sombreamento em substituição à cobertura ventilada
do, desta maneira, para um edifício com alta eficiência energética.
utilizada no pavilhão de exposições. Por serem ambientes voltados ao uso
prolongado, previu-se o uso eventual de ar condicionado quando a ventilação cruzada não se mostrar suficiente.
Na escala local
Amplos beirais e paredes duplas com função de sombreamento compleEm seguida o parque. Em visita, notamos que sua porção noroeste é
mentaram
as soluções técnicas para obtenção de conforto.
pouco conectada ao conjunto e o percurso das águas do reservatório ao
A volumetria adquire unidade plástica pelo emprego das mesmas técnilago estava oculto. A forma linear adotada para o edifício sugere uma direção de percurso leste-oeste, procurando conectar a porção noroeste ao cas construtivas. Coberturas levemente inclinadas em água única apoiadas
parque. A conexão é reforçada pelo conjunto de tanques (WETLANDS) e em strutura de madeira laminada colada de eucalipto associado a painéis
espelhos d`água que interligam o pequeno reservatório ao lago. A água é em chapas melamínicas e caixilhos piso-teto também em madeira, confeaproveitada como elemento paisagístico ao mesmo tempo que o sistema rem ao conjunto o desejável caráter doméstico.
de tanques purifica a água, tornando-a adequada ao reuso.
A sustentabilidade deve estar na casa das pessoas, portanto o edifício
Além disso, posicionou-se o edifício de maneira a liberar um grande evita qualquer monumentalidade ou expressão alegórica, mostrando-se
jardim frontal, extensão do parque concebido como área de exposição e como um exemplo didático que adquire caráter doméstico, procurando
aproximar as práticas sustentáveis ao cotidiano das pessoas.
eventos externos.
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MATERIAIS E SISTEMA CONSTRUTIVO
1. ESTRUTURA
1.1. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO
- Madeira laminada colada, tratada com stain impregnante e preservativo
transparente, de duplo filtro solar
1.2. ESTRUTURA DA TORRE DE ELEVADOR E ESCADA
- Aço pintado e contraventamento por pórticos nas duas direções
1.3. FUNDAÇÕES E MUROS DE ARRIMO
- Concreto aparente
2. COBERTURAS
2.1. COBERTURA DA EXPOSIÇÃO (i = 5%)
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 2.5 cm, sobre barrotes
- Membrana termoplástica de EVA e PVC
- Painéis fotovoltaicos, capacidade = 255Wp, (1.019 x 1.625 x 0.046 m)
2.2. COBERTURAS DAS ADMINISTRAÇÃO, SALAS E AUDITÓRIO (i = 5%)
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 2.5 cm, sobre barrotes
- Membrana termoplástica de EVA + PVC aderida a frio diretamente
sobre as chapas de compensado naval, sem necessidade de proteção
mecânica e manta antiraízes

- Sistema de Telhado Verde (para coberturas inclinadas de até 30%), h = 7.5 cm
2.3. COBERTURAS DAS CIRCULAÇÕES E SERVIÇOS (plana)
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 2.5 cm, sobre barrotes
- Camada de regularização em concreto leve celular com cinasita
- Membrana termoplástica de EVA + PVC aderida a frio diretamente
sobre concreto leve
3. FORROS
3.1. FORRO DA EXPOSIÇÃO
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 2.5 cm, sobre barrotes
- Camada acústica em lã de rocha, e = 1”
- Forro vertical em aluzinc pintado, linear, composto de painéis de alma
simples, h = 20.0 cm, removível, suspenso
3.2. FORROS DAS ADMINISTRAÇÃO, SALAS E PLENÁRIA
- Forro acústico, composto de painéis em fibra mineral biossolúvel, (0.625
x 1.25 m), removível, suspenso por estrutura apropriada sob barrotes
4. PISOS
4.1. PISO DAS EXPOSIÇÃO, SALAS E AUDITÓRIO
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 2.5 cm, sobre barrotes
- Sistema de Piso Elevado, h = 10.0 cm

- Pedestais reguláveis e placas em polipropileno reciclável, modulação
0.60 x 0.60 m
- Uso integrado de infraestrutura (cabos) flexível, sem necessidade
de eletrocalhas
- Acabamento final em linóleo acústico
4.2. PISO DOS ESPAÇOS ABERTOS
- Deck em réguas de madeira nativa, tratada com stain impregnante
e preservativo transparente de duplo filtro solar, fixadas diretamente
sobre os barrotes
5. VEDAÇÕES
5.1. Painéis de madeira compostos, e = 10.0 cm
- Ossatura em madeira laminada colada, e = 6.0 cm
- Chapa interior de madeira em compensado naval, e = 10.0 mm
- Manta de revestimento respirável
- Chapa exterior de madeira em compensado naval pintada, e = 10.0
mm, fixada sobre réguas de espaçamento
5.2. Esquadrias de madeira nativa, tratada com stain impregnante e
preservativo transparente de duplo filtro solar
5.3. Painéis de madeira compostos, interpostos à esquadrias e = 10.0 cm

- Ossatura em madeira laminada colada, e = 8.0 cm
- Chapas de madeira em compensado naval, e = 10.0 mm, revestidas
com laminado melamínico
5.4. Painéis de madeira compostos
- Ossatura em madeira laminada colada- Chapa de madeira em compensado naval, e = 10.0 cm, revestidas com laminado melamínico
6. ELEMENTOS DE CONTROLE SOLAR
6.1. Painéis de laminado melamínico de alta pressão para exteriores,(1,22 x 2,50 m), e = 10.0 mm, fixado com elementos apropriados
diretamente sobre barrotes
6.2. Abas em painéis maciços de madeira laminada colada, e = 12,0
cm, tratada com stain impregnante e preservativo transparente, fixados e atirantados à estrutura, revestidos na sua face superior com
membrana termoplástica de EVA + PVC aderida a frio diretamente sobre os painéis
6.3. Brise vertical de perfis em aluzinc pintado, seção = 2,5 x 7,5 cm,
fixados diretamente em estrutura de madeira treliçada

PLANTA AUDITÓRIO/
PLENÁRIA ESC. 1:300
Opção de utilização
com arquibancada e
assentos recolhidos.

0-2 m/s

SE

CORTE B - ESC. 1:150

Rosa dos Ventos (Dia)
Fonte: Projetee UFSC

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - ESC. 1:300
01 Varanda 02 Exposições 03 Depósito/Shaft 04 Bancada de apoio para eventos 05 Auditório/Plenária 06 Mesa de controles
07 Múltiplo uso 08 Reuniões 09 Almoxarifado 10 TI 11 Presidente 12 Funcionário de apoio 13 Funcionários fixos 14 Biblioteca
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Proteção Solar
Nas condições climáticas de Campinas é fundamental a
adoção de estratégias de proteção solar no verão e algum ganho térmico no inverno. Desta maneira adotou-se
beirais largos (A), prateleiras de luz (B) que obstruem a
radiação e captam luz indireta para dentro do edifício e
brises fixos e móveis (C).
A fachada sudoeste foi tratada com um painel composto
de peças verticais com profundidade adequada ao ângulo
horizontal de 31° em relação à fachada as 17:00h do dia
31/12. O beiral protege a mesma fachada até as 14:00h
na mesma data, garantindo assim proteção solar durante
toda a tarde na primavera, verão e outono. Os ambientes
de permanência prolongada estão todos orientados para
o nordeste que é de fácil proteção no verão. Optou-se
pela proteção das 9:00h às 15:00h no solstício de inverno
quando esta fachada recebe radiação solar durante todo
o dia, permitindo algum ganho de térmico no começo da
manhã e fim da tarde, horários de temperaturas mais baixas. Todos estes ambientes também contam com painéis
pivotantes em venezianas que podem corrigir a insolação
e o ofuscamento em vários horários do dia.
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Iluminação Natural
A iluminação natural é recurso fundamental para alcançar uma condição
sustentável para o edifício diminuindo intensamente o uso de energia. Optou-se por aberturas altas (A) que possibilitassem a maior profundidade
para a iluminação natural ( 1,5 X a altura) complementadas por prateleiras
de luz (B) (2,0 X a altura) e captações pontuais na cobertura (C)orientadas e
protegidas para o norte para iluminar adequadamente as áreas centrais e
altas dos ambientes mais largos (exposição e plenária).

B

2

Nas áreas com permanência prolongada, plenária, salas de aula/reuniões e
administração, optou-se por sombreamento através de telhado verde (H). A
posição destes ambientes paralelos e posteriores à área de exposições não
possibilitaria uma ventilação adequada da cobertura, apesar de seu caráter
permanentemente aberto. Complementa-se estas áreas com o desenho
de aberturas que também possibilitem as ventilações cruzadas e por efeito
chaminé. A avaliação preliminar verificou que nestas áreas o principal fator
de ganho térmico seria a ocupação humana em tempo prolongado e uso de
máquinas geradoras de calor, desta maneira em algumas ocasiões seria
necessária a utilização de equipamentos de climatização mecânicos.

/1

para a obtenção de conforto nas edificações. Optamos por duas soluções
quanto ao sombreamento: na área de exposição a cobertura ventilada
(C) propicia um farto sombreamento para as atividades de exposição. A
orientação deste pavilhão na direção NO/SE escancara a sua fachada para
os ventos dominantes á SE, S e SO. Possibilita, desta maneira a adoção
de ventilação cruzada (D) através de aberturas acima da altura de peitoril
nesta fachada e na oposta, bem como o uso de ventilação por efeito chaminé (E) potencializada pela utilização de domus ventilados (F) ao longo
da cobertura. Agrega-se também o efeito de diminuição da temperatura
do ar por resfriamento evaporativo (G) propiciado pela presença da água.

30h
16: 9°
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21/ 28°/
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Clima e Ventilação
Concebeu-se uma arquitetura que através da sua relação com os aspectos climáticos locais assegurasse conforto aos seus usuários através de
estratégias passivas,
reduzindo o uso de máquinas e equipamentos apenas em situações
extremas. Toda a energia utilizada pela Casa da Sustentabilidade será
produzida por painéis fotovoltaicos (A) localizados na cobertura da área
de exposição. Desta maneira se mitiga o uso de equipamentos de climatização (B) quando necessário em alguns ambientes da Casa.
A análise das variáveis bioclimaticas de Campinas define as estratégias
de sombreamento e ventilação passiva como as mais adequadas

15h °
12 =24
21/7°/ α
4
H=

O Ciclo da Água
Verifica-se à noroeste do parque a presença de uma lagoa (A), possivelmente de retenção de águas pluviais, que segue em direção ao lago
principal (B) primeiramente em trecho aberto e depois canalizado e enterrado em trajeto que corta à área de intervenção do projeto.
Decidiu-se revelar este corpo d’água incorporando-o ao sistema de gestão ecológica da água proposto em nosso projeto.
Estas águas serão recuperadas através de um sistema wetlands (C) construídas que estarão incorporadas ao paisagismo e também para obtenção
de condições de conforto aos usuários da Casa da Sustentabilidade. As
wetlands propiciam condições de desenvolvimento de flora e fauna locais,
tendo sua adoção grande impacto educativo. As águas pluviais coletadas
das coberturas serão captadas por wetlands de tratamento superficial
(D) construída entre os blocos da Casa da Sustentabilidade que por receberem água já tratada de wetlands à montante poderão servir como
reservatório de águas de reuso para irrigação e uso nas bacias sanitárias.
As águas cinzas e negras provenientes dos banheiros e vestiários do conjunto (E) serão encaminhadas a outras wetlands para sua recuperação,
reuso e posterior lançamento no lago principal do volume excedente.
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B
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H = é o ângulo vertical do sol
α = é o ângulo horizontal formado entre o sol e a fachada (0 < α < 90°)

Proteção Solar

B

C
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Iluminação Natural
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