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PAISAGISMO
O paisagismo proposto se instaura como parte relevante do conteúdo museológico. A ideia de fundir áreas paisagisticamente desenhadas e tratadas com porções de vegetação nativa e reservadas
a um desenvolvimento natura l demonstra o limite entre a intervenção humana e a espontaneidade da natureza, não como uma
linha de fronteira nítida, mas como um ponto de encontro complexo de troca e simbiose.
Nas áreas de intervenções paisagísticas, há jardins de pequena
escala de agricultura urbana. Estes podem ser utilizados para o
uso educacional por escolas, creches e demais grupos, bem como
para a formação e pesquisa. Também faz parte das áreas planejadas, as linhas geométricas de plantações de café, recordando o
passado da agricultura de Campinas, ligando a história humana do
lugar ao seu futuro . Um bosque de geradores de energia eólica
está localizado na parte sudeste do terreno, onde o vento é dominante. Pérgulas para descanso e bancos, configurando pontos de

estadia, bem como uma pequena oficina para processamento da
co lheita local estão localizados nesta mesma região . Todas estas
áreas são irrigadas por água da chuva captada e tratada dentro do
próprio sistema integrado proposto. As porções selvagens da paisagem são direcionadas para recriar cenas da Mata Atlântica. Para
tanto, quando possível, essas áreas são preservadas para se desenvolverem naturalmente e serem irrigadas pela chuva.
Uma seção ao norte do terreno é dedicada à agrofloresta, um
sistema simbiótico de cultivo desenvolvido dentro de um ambiente de mata autóctone, sob pérgulas e utilizando resíduos da
própria vegetação local.
A presença de distintos processos de composição da paisagem,
a criação de ambientes de estadia e fruição, as oficinas de
co lheita,o parque eólico, bem como a preservação e o estímulo ao
desenvolvimento das matas nativas, diversifica os usos e potencia liza as possibilidades de vivência do espaço externo.

m um design compacto, m itas PS-Õ ~a diferentes atividades
simultân-ea o am previstas. A área definlC!ã'l'pelJ,E.érgula e suas adjacências é o coração de edifício, uma área ce iilT.H que articula e
d'strifiui o acesso a todos os esp ços e que pode, ainda 1 receber exp sições temporárias, ~em como eventos de grande porte. Anexo a
ela, o espaço do café se conecta a uma varanda voltada para o oeste.
Um auditório polivalente de pé direito duplo, com capacidade para
200 essoas se articula com a área do café-varanda de maneira
flexível. podendo, ainda, integrar-se totalmente ao espaço cent ral
aberto.
O prime i ro bloco abriga a exposição permanente da Sustentabilidade . Durante o período de func i onamento do Parque a exposição
poderá também ser apreciada pelo lado de fora do edifício .

189

PREFEITURA DE

CAMPINAS
Um novo tempo

para nossa cidade

,

~

,::~.~'.:~ .1. ~Yfl l II m ;-m IUH-b-Hll lnl nIl lIl lllfi JK m. PERMA~EN+E
I

I

No infervalo entre a grande cobertura principal e as coberturas individuais dos quatro blocos, foram criados espaços para exposições
semiabertas, continuando o percurso museológico, iniciado no primeiro nível. Além disso, ess"d~áre'<!s servem ainda, como mirantes
para a observação do parque.
Uma escada paralela ao auditório multiuso conduz à cobertura, tornando-se uma varanda com vista para a extensão do parque e o lago.
A partir desse espaço, o visitante pode observar os diferentes sistemas propostos no projeto, como a coleta de água de chuva e sua canalização para o reservatório de água/ portal, o parque fotovoltáico
e o telhado verde.
Toda a área de apoio, sala técnicas e sanitários, bem como o acesso
de veículos ficaram conce tr t s na parte posterior do eé!ifício.
cn~
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Com
so controlado, o segundo e o tere
funcionar de maneira integrada numa gra
niões para pequeserem s ubdivididos em pequenas salas
reuniões, cursos,
nos eventos simultâneos, como pa
ativida @es sociais• e educacionais
No quarto blo,jioü "# tão localizados os escritórios da administração. A subdivisão fluida e flexível das áreas de escritórios permite que o usuário se mantenha em contato, através das fachadas de vidro do perímetro, com as vistas generosas do exterior. Setorizado no final da construção e dispondo de um
acesso secundário, esse núcleo poderá funcionar de maneira
independente do restante do conjunto.
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Planta
1° Pavimento

Legenda:
1. Caixa d'água
2. Informações e controle

3. Café
4. Salão multiuso
5. Foyer
6 . Exposição permanente
Escala gráfica

---- --o

10

25
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9. Instalações san itárias
10. Exposição te mporária

Planta
2° Pavimento

'

'

• o•

Saída de
venti la ç~o natu ral

12. Depósito

10

Planta
Cobertura

•

+

+ Temperatura

Ponto de capitaçâo
do vento SE

Umidade
-Temperat ura

Pressão

13. Área de apoio

7. Espaços flexiveis

14. Caminho cobertura
15. Jardim

8. Administ ração

16. Elevador para cobertura

Economia de recursos
posicionados nas faces inclinadas da cobertura

A cobertura da edificação conta com um
terraço, que serve como ponto de visualização

de modo a suprir a demanda por energia e
calor.

de todo o parque ao redor.

Além de contar com um design eficiente para a economia de recursos, a Casa da Sustentabilidade irá gerar energia, a partir de
fontes renováveis, para o seu consumo próprio e com a possibilidade de distribuição do excedente.

(no mês de janeiro). Um sistema de tratamento de águas residuais
está localizado nos tanques das quedas d'água, na frente do edifício. O sistema utiliza um processo biológico envo lvendo plantas
aquáticas e filtros naturais que torna as águas residuais utilizáveis na irrigação. Esta água tratada, juntamente com o volume
captada na cobertura, é mais que suficiente para o consumo do
edifício e das áreas cult iv adas, podendo servir para todos usos,
exceto para beber.

CC

abrigar tanto exposições semiabertas sendo

Para a estruturação do edificio, faz-se a utilização de microestruturas, que são mais leves

complementar ao espaço museológico do 1o

e finas, o que implica em transporte e

pavimento-, como ser um Local de observação
e admiração do entorno.

montagem facilitados.

O 2° pavimento se define pela possibilidadede

Os brises utilizados para a proteção solar da
porção leste da edificação são feitos de madeira reflorestada.

Tijolos recidados utilizados na edificação
apresentam certo diferencial por serem produ-

zidos com residuos de minério e, além disso,
criam uma massa térmica maciça na fachada
oeste.

Para a estruturação do edifício, faz-se a utiliza ção de microestruturas , que são mais leves
e finas, o que implica em transporte e
montagem facilitados.

Balcão de informa ção
e controle de recursos.

Geradores éolicos de energia foram posicionados na área sudeste do parque, onde os ventos
são predominantes, de forma a se obter o
melhor aproveitamento e geração de energia.

O piso é constituído, em grande parte, de
material solto, o que facilita muito o seu transporte e instalação.
Os postes usados na iluminação pública do
parque contam com placas e turbinas responsáveis pela geração de energia, que alimenta
as próprias lâmpadas de LED utilizadas neste
sistema.

o
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Direção predominante
do vento SE

•

0.

• o•

l nclinaçào 23°
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Painéis
fotovo ltaicos

Co

Geração de recursos

Painéis fotovoltaicos e placas solares foram

O parque de turbinas eólicas está localizado na parte sudeste do terreno, onde o vento é proeminente. Elas não
utilizam motores. mas tiram partido do movimento cinético, mais
eficiente. Essas turbinas, além do seu valor educativo, são estimadas para gerar 104kw/h .
c--

Ao norte do edificio reservou-se um local para a implantao 0 ção futu ra de um forno de biomassa a ser utilizado na
produção de energia renovável a partir de processos de combustão
de material orgânico, utilizando resíduos provenientes da vegetação do parque. No Brasil, esta tecnologia ainda é incipiente e
pouco difundida. No entanto, como acreditamos que esse processo
promove uma energia limpa e de baixo custo, optamos por provisionar o espaço necessário para a sua implantação.

o

Painéis fotovoltaicos estão localizados nas faces inclinadas no telhado, dirigidas num ângulo ideal de 23graus. ao
norte. Estas inclinações fornecem aberturas para o sul. iluminado
indi retamente o auditório . Para o aquecimento da água do edificio são utilizados painéis solares. A iluminação pública é alimen tada por uma combinação de turbinas eólicas e painéis solares.
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Reconhecendo a sustentabilidade

O projeto utiliza matena1s am1gaveis ao meio ambiente,
localmente encontrados. com baixa necessidade de manutenção. As paredes de tijolos reciclados criam uma massa térmica na fachada ocidental, que recebe maior incidência solar.
Esse material, além de ser de baixo custo e de fácil manutenção é
compostos de resíduos de mineração e é altamente resistente.
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Com uma área de cerca de 1500 m2 , a água da chuva recolhida na cobertura resulta em um armazenamento de
45.000L de água utilizável (no mês menos chuvoso) até 337.000L

"Q

O lixo é classificado e m containers de reciclagem, numa
atividade que faz parte do escopo educacional do edifício.
Os resíduos orgânicos provenientes da poda da vegetação são utilizados para a criação de adubo .

Condicionantes de projeto

o

o

Para m1n1mizar o uso de água, os banheiros são equipados
com duplo acionamento. As torneiras possuem temporizadores e o sistema de água potável é independente dos demais, que
utilizam a água tratada no local. O reservatório de água possui
pressão suficiente para o funcionamento de todas as instalações
hidráulicas, evitando a necessidade de bombeamento. A irrigação
dos jardins de cultivo é realizado por um sistema de gotejamento.

........ .... .. .... __ .......

"Q

O tratamento de água é feito em um tanque,
localizado em frente ao edificio, com o auxilio
de plantas aquáticas e camadas de filtros
naturais que tornam as águas sujas reutilizáveis.

0

O objetivo é criar uma atmosfera iluminada e. ao mesmo
tempo, evitar o aquecimento dos espaços internos pela in solação direta. O auditório é iluminado por claraboias indiretas,
dirigidas para o sul. As fachadas norte são protegidas por persianas horizontais que se desdobram sobre as outras faces à leste. A
entrada do edifício é dirigida para o sul, mantendo-a protegida.
O plantio de árvores na face norte do edifício a mantem protegida
do sol. Todo o sistema de iluminação artificial utiliza lâmpadas
de led, de baixo consumo de energia e longa vida útil.
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Corte BB

50

Para m1mmizar a necessidade de ventilação mecan1ca, o projeto
busca a otimização da ventilação natural. Os quatro blocos foram
localizados de maneira estratégica para capturar o vento sudeste
dominante e conduzi-lo ao espaço central. A abertura zenital, ao
longo da parede do auditório, é coberta com uma caixa de vidro,
onde aquecimento do ar é processado. A diferença de pressão possibilita a criação de uma chaminé que suga o ar quente para fora.
Nos volumes de vidro dos quatro blocos estão previstas aberturas
superiores que conduzem o ar quente para o exterior.
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11. Elevador para passarela
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A Casa da Sustentabilidade é uma construção que se pretende exemplar, utilizando vários sistemas e estratégias sustentáveis. Ela
busca demonstrar que a construção altamente sustentável pode ter
um design atraente e significativo, mas que a sua finalidade principal é promover e educar para a sustentabilidade. Como parte da
exposição permanente, painéis eletrônicos monitoram em tempo
real o consumo e a emanação de recursos no parque, no município
e no país, por um lado e a economia e a produção através de estratégias renováveis, por outro. Tornando o conhecimento de tecnologias sustentáveis mais imediato e atraente, pode-se usar o CasaSapp proposto.

VELOCIDADE
DO VENTO (M/5)

, AA
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'"'--'-~·

Com esse dispositivo é possível visualizar uma "imagem raio-X"
de alguns elementos do edifício, por meio de videos e dados sobre
a função sustentável do elemento específico. Para possibilitar
uma maior abrangência de pessoas conscientes das atividades da
Casa, propõe-se que, periodicamente, o espaço central abrigue um
mercado de hortifruti, que, com a venda da safra e dos produtos
dos jardins e das oficinas, retornaria o valor arrecadado para
apoiar as iniciativas e os programas da Casa.
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