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UMA NOVA PORTA PARA UMA NOVA CASA

A Casa viabilizará o pleno funcionamento do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). 
Será, simultaneamente, um abrigo da cultura e da 
ecologia, bem como um espaço aberto ao encontro 
das pessoas. Edifício e praça para o conví-
vio, um convívio entre a comunidade e a 
natureza. A sustentabilidade – entendida como 
adequação ambiental, viabilidade econômica, dura-
bilidade e construção identitária local – configura-se 
nesse conjunto a partir da sua inserção no partido do 
projeto e no próprio desenho, e não como aparato 
tecnológico aplicado a posteriori.

A composição possui três volumes: pavilhão princi-
pal, anexo e mirante, entremeados por praça e seus 
jacarandás, espelho d’água e bosque. No sentido 
leste-oeste (eixo urbano ou Eixo dos Jequiti-
bás), posiciona-se um prisma horizontal suspenso 
por pilotis, possibilitando a criação de espaço de uso 
comum e livre. No sentido norte-sul (eixo local), aco-
moda-se o anexo para reuniões integrado à praça 
e, em oposição, situa-se o mirante, que além de vis-
ta privilegiada abriga geradores eólicos de pequeno 
porte, colaborando com a produção energética in 
loco. A Praça dos Jacarandás possui espaços 
de hortas educativas e espelhos d’água para a prá-
tica de permacultura. O piso será drenante, e toda 
armazenagem, tratamento e gestão das águas será 
passível de visitação nas galerias semi-enterradas 
que se encaixam na topografia do terreno. A mesma 
praça estende-se para a parte norte, onde haverá 
forte arborização, com intuito de preservar os espé-
cimes arbóreos existentes e estimular o plantio de 
novas mudas da flora segundo o Plano Municipal do 
Verde (2015). 

O pavilhão,  proposto em estrutura metálica modular 
com vãos de 10 x 15 m, “flutua” no platô da área esco-
lhida. Em seu interior as atividades foram dispostas 
linearmente em dois níveis e meio-nível conectados 
pelo percurso em rampa, a citar: administração, 
exposição, reuniões e serviços. A concepção privile-
gia a minimização do consumo energético, 
utilizando-se de estratégias passivas para conforto 
térmico e iluminação natural, além do uso de mate-
riais reciclados e materiais eficientes e du-
ráveis,  como o aço corten da estrutura modulada e 
o uso protegido da madeira laminada na cobertura.

A implantação prioriza as maiores fachadas para 
norte e sul, com proteção solar e aberturas mé-
dias com ventilação controlada. Desta forma, 
favorece a proteção da insolação, potencializa a 
iluminação natural e permite a ventilação natu-
ral (sudeste), de acordo com a zona bioclimática de 
Campinas. Os vidros, quando utilizados, são protegi-
dos da radiação solar direta através de brises verti-
cais articulados na fachada sul, marquise horizontal 
e sementeiras supensas móveis em ambas as facha-
das, funcionando como elemento estético e proteção 
solar, mimetizando-se com a vegetação exuberante 
do parque. A cobertura vegetal soma-se a sheds e 
painéis fotovoltaicos para produção de energia 
elétrica. Os sheds, localizados na cobertura do pa-
vilhão e do anexo, têm aberturas para iluminaçao na-
tural voltadas para sul, com a face opaca recoberta 
com painéis fotovoltaicos. Os sheds do anexo funcio-
narão também como rebatedores acústicos, interna-
mente, configurando elementos com tripla função.

O conjunto e seus elementos tornam-se, desta ma-
neira, modelos e expositores de boas práticas e 
de estratégias sustentáveis a serem explo-
rados e apropriados pela população, envolvendo-a. 
Nesse sentido, sugere-se a criação da Fundação 
Casa da Sustentabilidade para complementar as 
atividades previstas, coletando na comunidade ma-
teriais passíveis de reciclagem, como madeiras, 
cerâmicas e resíduos sólidos, além da participação 
da população no plantio de mudas e na criação 
de viveiros a serem expostos nas fachadas e outros 
espaços da Casa.

A Casa da Sustentabilidade, ao envolver a cidade, 
dá abrigo. Um espaço para envolver seus usuários. 
Envolver não como permanecer encoberto, mas im-
plicar-se, participar, ser responsabilizado por algo. 
Uma arquitetura sustentável que valoriza, 
transforma e toma posse do lugar e da paisagem. 
Uma nova porta para uma casa do amanhã.

CONEXÃO Se por um lado, as cidades são citadas pela falta de conexão com 
seu meio ambiente, por outro, revelam-se vivas e aprazíveis como 
no Parque Taquaral em Campinas. Parque que, aos moldes 
da Pampulha em Belo Horizonte e do Ibirapuera em São Paulo, 
tem um papel social e cultural importante na vida cotidiana dos 
habitantes. Acredita-se que o risco de projeto deve retomar a indis-
sociabilidade entre arquitetura, cidade e meio ambiente, com uma 
abordagem simples e coerente. A Casa da Sustentabilidade, 
considerando essas premissas, surge “na” e “pela” paisagem.

O conjunto, composto por dois eixos marcantes, foi disposto respeitosamente no terreno, 
buscando envolver a cidade, as atividades da Casa e do parque. Um eixo urbano para conecti-
vidade entre cidade e parque e um eixo local para unir atividades existentes e previstas. O eixo 
urbano estabece-se como novo percurso ao usuário, em complemento ao existente (portão 
5), com acessibilidade universal e visuais para a cidade e para o parque, interligando o externo 
(ciclovia, calçada e estacionamento) e o interno (linha de bonde e lago), perpassando as depe-
dências do COMDEMA, marcado por um renque de jequitibás. Uma nova porta para uma nova 
casa. Perpendicularmente, o eixo local atrai o fluxo de passeios existentes, integrando praça, 
edifícios e bosque. Um corredor de acesso aos diferentes ambientes da Casa e do parque.
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A Casa viabilizará o pleno funcionamento do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). 
Será, simultaneamente, um abrigo da cultura e da 
ecologia, bem como um espaço aberto ao encontro 
das pessoas. Edifício e praça para o conví-
vio, um convívio entre a comunidade e a 
natureza. A sustentabilidade – entendida como 
adequação ambiental, viabilidade econômica, dura-
bilidade e construção identitária local – configura-se 
nesse conjunto a partir da sua inserção no partido do 
projeto e no próprio desenho, e não como aparato 
tecnológico aplicado a posteriori.

A composição possui três volumes: pavilhão princi-
pal, anexo e mirante, entremeados por praça e seus 
jacarandás, espelho d’água e bosque. No sentido 
leste-oeste (eixo urbano ou Eixo dos Jequiti-
bás), posiciona-se um prisma horizontal suspenso 
por pilotis, possibilitando a criação de espaço de uso 
comum e livre. No sentido norte-sul (eixo local), aco-
moda-se o anexo para reuniões integrado à praça 
e, em oposição, situa-se o mirante, que além de vis-
ta privilegiada abriga geradores eólicos de pequeno 
porte, colaborando com a produção energética in 
loco. A Praça dos Jacarandás possui espaços 
de hortas educativas e espelhos d’água para a prá-
tica de permacultura. O piso será drenante, e toda 
armazenagem, tratamento e gestão das águas será 
passível de visitação nas galerias semi-enterradas 
que se encaixam na topografia do terreno. A mesma 
praça estende-se para a parte norte, onde haverá 
forte arborização, com intuito de preservar os espé-
cimes arbóreos existentes e estimular o plantio de 
novas mudas da flora segundo o Plano Municipal do 
Verde (2015). 

O pavilhão,  proposto em estrutura metálica modular 
com vãos de 10 x 15 m, “flutua” no platô da área esco-
lhida. Em seu interior as atividades foram dispostas 
linearmente em dois níveis e meio-nível conectados 
pelo percurso em rampa, a citar: administração, 
exposição, reuniões e serviços. A concepção privile-
gia a minimização do consumo energético, 
utilizando-se de estratégias passivas para conforto 
térmico e iluminação natural, além do uso de mate-
riais reciclados e materiais eficientes e du-
ráveis,  como o aço corten da estrutura modulada e 
o uso protegido da madeira laminada na cobertura.

A implantação prioriza as maiores fachadas para 
norte e sul, com proteção solar e aberturas mé-
dias com ventilação controlada. Desta forma, 
favorece a proteção da insolação, potencializa a 
iluminação natural e permite a ventilação natu-
ral (sudeste), de acordo com a zona bioclimática de 
Campinas. Os vidros, quando utilizados, são protegi-
dos da radiação solar direta através de brises verti-
cais articulados na fachada sul, marquise horizontal 
e sementeiras supensas móveis em ambas as facha-
das, funcionando como elemento estético e proteção 
solar, mimetizando-se com a vegetação exuberante 
do parque. A cobertura vegetal soma-se a sheds e 
painéis fotovoltaicos para produção de energia 
elétrica. Os sheds, localizados na cobertura do pa-
vilhão e do anexo, têm aberturas para iluminaçao na-
tural voltadas para sul, com a face opaca recoberta 
com painéis fotovoltaicos. Os sheds do anexo funcio-
narão também como rebatedores acústicos, interna-
mente, configurando elementos com tripla função.

O conjunto e seus elementos tornam-se, desta ma-
neira, modelos e expositores de boas práticas e 
de estratégias sustentáveis a serem explo-
rados e apropriados pela população, envolvendo-a. 
Nesse sentido, sugere-se a criação da Fundação 
Casa da Sustentabilidade para complementar as 
atividades previstas, coletando na comunidade ma-
teriais passíveis de reciclagem, como madeiras, 
cerâmicas e resíduos sólidos, além da participação 
da população no plantio de mudas e na criação 
de viveiros a serem expostos nas fachadas e outros 
espaços da Casa.

A Casa da Sustentabilidade, ao envolver a cidade, 
dá abrigo. Um espaço para envolver seus usuários. 
Envolver não como permanecer encoberto, mas im-
plicar-se, participar, ser responsabilizado por algo. 
Uma arquitetura sustentável que valoriza, 
transforma e toma posse do lugar e da paisagem. 
Uma nova porta para uma casa do amanhã.

CONEXÃO Se por um lado, as cidades são citadas pela falta de conexão com 
seu meio ambiente, por outro, revelam-se vivas e aprazíveis como 
no Parque Taquaral em Campinas. Parque que, aos moldes 
da Pampulha em Belo Horizonte e do Ibirapuera em São Paulo, 
tem um papel social e cultural importante na vida cotidiana dos 
habitantes. Acredita-se que o risco de projeto deve retomar a indis-
sociabilidade entre arquitetura, cidade e meio ambiente, com uma 
abordagem simples e coerente. A Casa da Sustentabilidade, 
considerando essas premissas, surge “na” e “pela” paisagem.

O conjunto, composto por dois eixos marcantes, foi disposto respeitosamente no terreno, 
buscando envolver a cidade, as atividades da Casa e do parque. Um eixo urbano para conecti-
vidade entre cidade e parque e um eixo local para unir atividades existentes e previstas. O eixo 
urbano estabece-se como novo percurso ao usuário, em complemento ao existente (portão 
5), com acessibilidade universal e visuais para a cidade e para o parque, interligando o externo 
(ciclovia, calçada e estacionamento) e o interno (linha de bonde e lago), perpassando as depe-
dências do COMDEMA, marcado por um renque de jequitibás. Uma nova porta para uma nova 
casa. Perpendicularmente, o eixo local atrai o fluxo de passeios existentes, integrando praça, 
edifícios e bosque. Um corredor de acesso aos diferentes ambientes da Casa e do parque.
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UMA NOVA PORTA PARA UMA NOVA CASA

A Casa viabilizará o pleno funcionamento do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). 
Será, simultaneamente, um abrigo da cultura e da 
ecologia, bem como um espaço aberto ao encontro 
das pessoas. Edifício e praça para o conví-
vio, um convívio entre a comunidade e a 
natureza. A sustentabilidade – entendida como 
adequação ambiental, viabilidade econômica, dura-
bilidade e construção identitária local – configura-se 
nesse conjunto a partir da sua inserção no partido do 
projeto e no próprio desenho, e não como aparato 
tecnológico aplicado a posteriori.

A composição possui três volumes: pavilhão princi-
pal, anexo e mirante, entremeados por praça e seus 
jacarandás, espelho d’água e bosque. No sentido 
leste-oeste (eixo urbano ou Eixo dos Jequiti-
bás), posiciona-se um prisma horizontal suspenso 
por pilotis, possibilitando a criação de espaço de uso 
comum e livre. No sentido norte-sul (eixo local), aco-
moda-se o anexo para reuniões integrado à praça 
e, em oposição, situa-se o mirante, que além de vis-
ta privilegiada abriga geradores eólicos de pequeno 
porte, colaborando com a produção energética in 
loco. A Praça dos Jacarandás possui espaços 
de hortas educativas e espelhos d’água para a prá-
tica de permacultura. O piso será drenante, e toda 
armazenagem, tratamento e gestão das águas será 
passível de visitação nas galerias semi-enterradas 
que se encaixam na topografia do terreno. A mesma 
praça estende-se para a parte norte, onde haverá 
forte arborização, com intuito de preservar os espé-
cimes arbóreos existentes e estimular o plantio de 
novas mudas da flora segundo o Plano Municipal do 
Verde (2015). 

O pavilhão,  proposto em estrutura metálica modular 
com vãos de 10 x 15 m, “flutua” no platô da área esco-
lhida. Em seu interior as atividades foram dispostas 
linearmente em dois níveis e meio-nível conectados 
pelo percurso em rampa, a citar: administração, 
exposição, reuniões e serviços. A concepção privile-
gia a minimização do consumo energético, 
utilizando-se de estratégias passivas para conforto 
térmico e iluminação natural, além do uso de mate-
riais reciclados e materiais eficientes e du-
ráveis,  como o aço corten da estrutura modulada e 
o uso protegido da madeira laminada na cobertura.

A implantação prioriza as maiores fachadas para 
norte e sul, com proteção solar e aberturas mé-
dias com ventilação controlada. Desta forma, 
favorece a proteção da insolação, potencializa a 
iluminação natural e permite a ventilação natu-
ral (sudeste), de acordo com a zona bioclimática de 
Campinas. Os vidros, quando utilizados, são protegi-
dos da radiação solar direta através de brises verti-
cais articulados na fachada sul, marquise horizontal 
e sementeiras supensas móveis em ambas as facha-
das, funcionando como elemento estético e proteção 
solar, mimetizando-se com a vegetação exuberante 
do parque. A cobertura vegetal soma-se a sheds e 
painéis fotovoltaicos para produção de energia 
elétrica. Os sheds, localizados na cobertura do pa-
vilhão e do anexo, têm aberturas para iluminaçao na-
tural voltadas para sul, com a face opaca recoberta 
com painéis fotovoltaicos. Os sheds do anexo funcio-
narão também como rebatedores acústicos, interna-
mente, configurando elementos com tripla função.

O conjunto e seus elementos tornam-se, desta ma-
neira, modelos e expositores de boas práticas e 
de estratégias sustentáveis a serem explo-
rados e apropriados pela população, envolvendo-a. 
Nesse sentido, sugere-se a criação da Fundação 
Casa da Sustentabilidade para complementar as 
atividades previstas, coletando na comunidade ma-
teriais passíveis de reciclagem, como madeiras, 
cerâmicas e resíduos sólidos, além da participação 
da população no plantio de mudas e na criação 
de viveiros a serem expostos nas fachadas e outros 
espaços da Casa.

A Casa da Sustentabilidade, ao envolver a cidade, 
dá abrigo. Um espaço para envolver seus usuários. 
Envolver não como permanecer encoberto, mas im-
plicar-se, participar, ser responsabilizado por algo. 
Uma arquitetura sustentável que valoriza, 
transforma e toma posse do lugar e da paisagem. 
Uma nova porta para uma casa do amanhã.

CONEXÃO Se por um lado, as cidades são citadas pela falta de conexão com 
seu meio ambiente, por outro, revelam-se vivas e aprazíveis como 
no Parque Taquaral em Campinas. Parque que, aos moldes 
da Pampulha em Belo Horizonte e do Ibirapuera em São Paulo, 
tem um papel social e cultural importante na vida cotidiana dos 
habitantes. Acredita-se que o risco de projeto deve retomar a indis-
sociabilidade entre arquitetura, cidade e meio ambiente, com uma 
abordagem simples e coerente. A Casa da Sustentabilidade, 
considerando essas premissas, surge “na” e “pela” paisagem.

O conjunto, composto por dois eixos marcantes, foi disposto respeitosamente no terreno, 
buscando envolver a cidade, as atividades da Casa e do parque. Um eixo urbano para conecti-
vidade entre cidade e parque e um eixo local para unir atividades existentes e previstas. O eixo 
urbano estabece-se como novo percurso ao usuário, em complemento ao existente (portão 
5), com acessibilidade universal e visuais para a cidade e para o parque, interligando o externo 
(ciclovia, calçada e estacionamento) e o interno (linha de bonde e lago), perpassando as depe-
dências do COMDEMA, marcado por um renque de jequitibás. Uma nova porta para uma nova 
casa. Perpendicularmente, o eixo local atrai o fluxo de passeios existentes, integrando praça, 
edifícios e bosque. Um corredor de acesso aos diferentes ambientes da Casa e do parque.
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UMA NOVA PORTA PARA UMA NOVA CASA

A Casa viabilizará o pleno funcionamento do Con-
selho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). 
Será, simultaneamente, um abrigo da cultura e da 
ecologia, bem como um espaço aberto ao encontro 
das pessoas. Edifício e praça para o conví-
vio, um convívio entre a comunidade e a 
natureza. A sustentabilidade – entendida como 
adequação ambiental, viabilidade econômica, dura-
bilidade e construção identitária local – configura-se 
nesse conjunto a partir da sua inserção no partido do 
projeto e no próprio desenho, e não como aparato 
tecnológico aplicado a posteriori.

A composição possui três volumes: pavilhão princi-
pal, anexo e mirante, entremeados por praça e seus 
jacarandás, espelho d’água e bosque. No sentido 
leste-oeste (eixo urbano ou Eixo dos Jequiti-
bás), posiciona-se um prisma horizontal suspenso 
por pilotis, possibilitando a criação de espaço de uso 
comum e livre. No sentido norte-sul (eixo local), aco-
moda-se o anexo para reuniões integrado à praça 
e, em oposição, situa-se o mirante, que além de vis-
ta privilegiada abriga geradores eólicos de pequeno 
porte, colaborando com a produção energética in 
loco. A Praça dos Jacarandás possui espaços 
de hortas educativas e espelhos d’água para a prá-
tica de permacultura. O piso será drenante, e toda 
armazenagem, tratamento e gestão das águas será 
passível de visitação nas galerias semi-enterradas 
que se encaixam na topografia do terreno. A mesma 
praça estende-se para a parte norte, onde haverá 
forte arborização, com intuito de preservar os espé-
cimes arbóreos existentes e estimular o plantio de 
novas mudas da flora segundo o Plano Municipal do 
Verde (2015). 

O pavilhão,  proposto em estrutura metálica modular 
com vãos de 10 x 15 m, “flutua” no platô da área esco-
lhida. Em seu interior as atividades foram dispostas 
linearmente em dois níveis e meio-nível conectados 
pelo percurso em rampa, a citar: administração, 
exposição, reuniões e serviços. A concepção privile-
gia a minimização do consumo energético, 
utilizando-se de estratégias passivas para conforto 
térmico e iluminação natural, além do uso de mate-
riais reciclados e materiais eficientes e du-
ráveis,  como o aço corten da estrutura modulada e 
o uso protegido da madeira laminada na cobertura.

A implantação prioriza as maiores fachadas para 
norte e sul, com proteção solar e aberturas mé-
dias com ventilação controlada. Desta forma, 
favorece a proteção da insolação, potencializa a 
iluminação natural e permite a ventilação natu-
ral (sudeste), de acordo com a zona bioclimática de 
Campinas. Os vidros, quando utilizados, são protegi-
dos da radiação solar direta através de brises verti-
cais articulados na fachada sul, marquise horizontal 
e sementeiras supensas móveis em ambas as facha-
das, funcionando como elemento estético e proteção 
solar, mimetizando-se com a vegetação exuberante 
do parque. A cobertura vegetal soma-se a sheds e 
painéis fotovoltaicos para produção de energia 
elétrica. Os sheds, localizados na cobertura do pa-
vilhão e do anexo, têm aberturas para iluminaçao na-
tural voltadas para sul, com a face opaca recoberta 
com painéis fotovoltaicos. Os sheds do anexo funcio-
narão também como rebatedores acústicos, interna-
mente, configurando elementos com tripla função.

O conjunto e seus elementos tornam-se, desta ma-
neira, modelos e expositores de boas práticas e 
de estratégias sustentáveis a serem explo-
rados e apropriados pela população, envolvendo-a. 
Nesse sentido, sugere-se a criação da Fundação 
Casa da Sustentabilidade para complementar as 
atividades previstas, coletando na comunidade ma-
teriais passíveis de reciclagem, como madeiras, 
cerâmicas e resíduos sólidos, além da participação 
da população no plantio de mudas e na criação 
de viveiros a serem expostos nas fachadas e outros 
espaços da Casa.

A Casa da Sustentabilidade, ao envolver a cidade, 
dá abrigo. Um espaço para envolver seus usuários. 
Envolver não como permanecer encoberto, mas im-
plicar-se, participar, ser responsabilizado por algo. 
Uma arquitetura sustentável que valoriza, 
transforma e toma posse do lugar e da paisagem. 
Uma nova porta para uma casa do amanhã.

CONEXÃO Se por um lado, as cidades são citadas pela falta de conexão com 
seu meio ambiente, por outro, revelam-se vivas e aprazíveis como 
no Parque Taquaral em Campinas. Parque que, aos moldes 
da Pampulha em Belo Horizonte e do Ibirapuera em São Paulo, 
tem um papel social e cultural importante na vida cotidiana dos 
habitantes. Acredita-se que o risco de projeto deve retomar a indis-
sociabilidade entre arquitetura, cidade e meio ambiente, com uma 
abordagem simples e coerente. A Casa da Sustentabilidade, 
considerando essas premissas, surge “na” e “pela” paisagem.

O conjunto, composto por dois eixos marcantes, foi disposto respeitosamente no terreno, 
buscando envolver a cidade, as atividades da Casa e do parque. Um eixo urbano para conecti-
vidade entre cidade e parque e um eixo local para unir atividades existentes e previstas. O eixo 
urbano estabece-se como novo percurso ao usuário, em complemento ao existente (portão 
5), com acessibilidade universal e visuais para a cidade e para o parque, interligando o externo 
(ciclovia, calçada e estacionamento) e o interno (linha de bonde e lago), perpassando as depe-
dências do COMDEMA, marcado por um renque de jequitibás. Uma nova porta para uma nova 
casa. Perpendicularmente, o eixo local atrai o fluxo de passeios existentes, integrando praça, 
edifícios e bosque. Um corredor de acesso aos diferentes ambientes da Casa e do parque.

A Casa viabilizará o pleno funcionamento do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDE-
MA). Será, simultaneamente, um abrigo da cultu-
ra e da ecologia, bem como um espaço aberto ao 
encontro das pessoas. Edifício e praça para 
o convívio, um convívio entre a comuni-
dade e a natureza. A sustentabilidade – en-
tendida como adequação ambiental, viabilidade 
econômica, durabilidade e construção identitária 
local – configura-se nesse conjunto a partir da 
sua inserção no partido do projeto e no próprio 
desenho, e não como aparato tecnológico apli-
cado a posteriori.

A composição possui três volumes: pavilhão prin-
cipal, anexo e mirante, entremeados por praça e 
seus jacarandás, espelho d’água e bosque. No 
sentido leste-oeste (eixo urbano ou Eixo dos 
Jequitibás), posiciona-se um prisma horizon-
tal suspenso por pilotis, possibilitando a criação 
de espaço de uso comum e livre. No sentido 
norte-sul (eixo local), acomoda-se o anexo para 
reuniões com auditório integrado à praça e, em 
oposição, situa-se o mirante, que além de vista 
privilegiada abriga geradores eólicos de peque-
no porte, colaborando com a produção energéti-
ca in loco. A Praça dos Jacarandás possui 
espaços de hortas educativas e espelhos d’água 
para a prática de permacultura. 

O piso será drenante e o uso racional de 
água (armazenagem, tratamento e gestão) será 
passível de visitação nas galerias semi-enterra-
das que se encaixam na topografia do terreno. 
A mesma praça estende-se para a parte norte, 
onde haverá forte arborização, com intuito de 
preservar os espécimes arbóreos existentes e 
estimular o plantio de novas mudas da flora se-
gundo o Plano Municipal do Verde (2015). 

O pavilhão, proposto em estrutura metálica mo-
dular com vãos de 10 x 15 m, “flutua” no platô 
da área escolhida. Em seu interior as atividades 
foram dispostas linearmente em dois níveis e 
meio-nível conectados pelo percurso em ram-
pa, a citar: administração, exposição, reuniões 
e serviços. A concepção privilegia a minimiza-
ção do consumo energético, utilizando-se 
de estratégias passivas para conforto térmico e 
iluminação natural, além do uso de materiais 
reciclados e materiais eficientes e du-
ráveis,  como o aço corten da estrutura modu-
lada e o uso protegido da madeira laminada na 
cobertura.

A implantação prioriza as maiores fachadas para 
norte e sul, com proteção solar e aberturas 
médias com ventilação controlada. Desta 
forma, favorece a proteção da insolação, poten-
cializa a iluminação natural e permite a ven-
tilação natural (sudeste), de acordo com a zona 
bioclimática de Campinas. Os vidros, quando uti-
lizados, são protegidos da radiação solar direta 
através de brises verticais articulados na facha-
da sul, marquise horizontal e sementeiras su-
pensas móveis em ambas as fachadas, funcio-
nando como elemento estético e proteção solar, 
mimetizando-se com a vegetação exuberante 
do parque. A cobertura vegetal soma-se a 
sheds e painéis fotovoltaicos para produção 
de energia elétrica. Os sheds, localizados 
na cobertura do pavilhão e do anexo, têm aber-
turas para iluminaçao natural voltadas para sul, 
com a face opaca recoberta com painéis fotovol-
taicos. Os  do anexo funcionarão também como 
rebatedores acústicos, internamente, configu-
rando elementos com tripla função.

O conjunto e seus elementos tornam-se, desta 
maneira, modelos e expositores de boas prá-
ticas e de estratégias sustentáveis a 
serem explorados e apropriados pela população, 
envolvendo-a. Nesse sentido, sugere-se a cria-
ção da Fundação Casa da Sustentabilidade para 
complementar as atividades previstas, coletan-
do na comunidade materiais passíveis de reci-
clagem, como madeiras, cerâmicas e resíduos 
sólidos, além da participação da população no 
plantio de mudas e na criação de viveiros a 
serem expostos nas fachadas e outros espaços 
da Casa.

A Casa da Sustentabilidade, ao envolver a ci-
dade, dá abrigo. Um espaço para envolver seus 
usuários. Envolver não como permanecer enco-
berto, mas sim implicar-se, participar, respon-
sabilizar-se. Uma arquitetura sustentável 
que valoriza, transforma e toma posse do lugar 
e da paisagem. Uma nova porta para uma casa 
do amanhã.

Se por um lado, as cidades são citadas pela falta de conexão com 
seu meio ambiente, por outro, revelam-se vivas e aprazíveis como 
no Parque Taquaral em Campinas. Parque que, aos moldes 
da Pampulha em Belo Horizonte e do Ibirapuera em São Paulo, 
tem papel social e cultural importante na vida cotidiana dos habi-
tantes. Acredita-se que o risco de projeto deve retomar a indis-
sociabilidade entre arquitetura, cidade e meio ambiente, com uma 
abordagem simples e coerente. A Casa da Sustentabilidade, 
considerando essas premissas, surge “na” e “pela” paisagem.

O conjunto, composto por dois eixos marcantes, foi disposto respei-
tosamente no terreno, buscando envolver a cidade, as atividades da Casa 
e do parque. Um eixo urbano para conectividade entre cidade e parque 
e um eixo local para unir atividades existentes e previstas. O eixo urbano 
estabece-se como novo percurso ao usuário, em complemento ao exis-
tente (portão 5), com acessibilidade universal e visuais para a cidade e 
para o parque, interligando o externo (ciclovia, calçada e estacionamen-
to) e o interno (linha de bonde e lago), perpassando as depedências do 
COMDEMA, sendo marcado por um renque de jequitibás. Uma nova porta 
para uma nova casa. Perpendicularmente, o eixo local atrai o fluxo de 
passeios existentes, integrando praça, edifícios e bosque. Um corredor de 
acesso aos diferentes ambientes da Casa e do parque.

Fachada Leste: Vista Exposição / Café
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GERADORES
EÓLICOS

ETIQUETAGEM DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

CARACTERÍSTICAS DAS ABERTURAS
FS  0,54        PAFO  17%    AHS 21°

PAFT  30%      AVS 23°

DADOS DIMENSIONAIS DA EDIFICAÇÃO
ATOT 1.622 m2  APE  811 m2  AENV  2.333 m2

 APCOB  848 m2     VTOT  3.085 m2

Os cálculos efetuados comprovam uma média de 120 renovações 
de ar por hora no pavilhão, o que garante conforto térmico. 
Também o auditório possui ventilação natural, quando abertas as 
venezianas laterais. Na planta bilateral pouco profunda (onde 
estão os ambientes de permanência), o zoneamento dispõe os 
ambientes com maiores necessidades de iluminação natural pró-
ximos às áreas periféricas, garantindo boa autonomia de luz 
natural. A simulação comprova que em 80% das horas do ano 
garante-se entre 100 e 2000 lux. Isto é complementado com au-
tomação da iluminação artificial, funcionando esta última pratica-
mente somente nas horas noturnas.

Os materiais de vedação das fachadas e cobertura garan-
tem a transmitância térmica adequada para a localidade 
(zona bioclimática 3) e as cores das vedações a absortância 
apropriada para que não aconteça a absorção de calor excessi-
va.  A cobertura com estrutura em madeira laminada é preenchi-
da com camada de concreto recoberta com vegetação; perpas-
sando o edifício longitudinalmente duas faixas de sheds para 
iluminação natural, com  painéis fotovoltaicos na parte opaca 
voltada para norte. Os vidros da fachada oeste têm um fator 
solar mais reduzido (40%), para garantir a proteção térmica e 
a eficiência energética. O nível de eficiência energética 
alcançado com estas estratégias foi “A” (etiqueta PBE Edifica).

22 Dez
(Verão) 22 Jun

(Inverno)

Painéis fotovoltaicos Rebatedor acústico
Iluminação natural

Painéis fotovoltaicos

Iluminação natural

Ventilação
114 ren/h

N
Energia renovável

Iluminação natural

Proteção solar

Ventilação natural

Eficiência energética

Uso racional de água

Material reciclado

Paisagismo/ reflorestamento

             ventilação natural = 120 renovações por hora

Iluminação natural entre 100 e 2000 lux em 80% do ano - simulação: DAYSIM

Sementeiras móveis

roldanas e cabos

Jacarandá
Jacaranda cuspidifolia

Jequitibá
Cariniana legalis

Eixo dos Jequitibás
Árvore imponente, marcante, alta e 
esguia, presente não só nas áreas 
verdes remanescentes, mas tam-
bém na arborização urbana da ci-
dade. 
Praça dos Jacarandás
Outro ícone visual importante da 
Mata Atlântica e do Cerrado. Na 
praça seca, eles garantem sombra 
à área de estar com banquinhos, 
voltada para a visual mais bonita 
do parque. Quando floridas, são 
um espetáculo à parte.
Bosque e área de Pic-nic
Local onde já existem algumas ár-
vores que serão adensadas, for-
mando uma grande área de estar 
sombreada. Ali, seriam plantados 
angicos, ipês, ingás, jacarandás, 
aroeiras, perobas, cedros, painei-
ras e frutíferas endêmicas.
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