SISTEMAS CONSTRUTIVOS E FECHAMENTOS
Toda construção é uma intervenção no ambiente natural. Nosso projeto procura, através
de uma implantação respeitosa e da utilização de materiais, técnicas e recursos construtivos
pouco agressivos, reduzir o impacto da construção no ambiente do parque.
Adota-se um sistema construtivo basicamente composto por estruturas pré-fabricadas
em madeira e aço. Utiliza-se um número reduzido de componentes de fechamento, vedação
e proteção, como painéis em concreto pré-moldado e caixilhos e brises envidraçados, que se
repetem na larga escala da pré-fabricação e da montagem em canteiro.
Essa opção construtiva precisa, racional e limpa proporciona maior rapidez na
execução, maior controle sobre os processos e menor desperdício de materiais e
insumos.

MADEIRA

Abrigando os acontecimentos do Pavilhão, uma estrutura de madeira modulada em 20,00m x
20,00m se repete em continuidade longitudinal. Seus pilares de seção quadrada se compõem,
cada um, por quatro peças de madeira 0,20m x 0,20m que trabalham como elementos
estruturais únicos de seção 0,40m x 0,40m. Esses pilares apoiam um sistema de cobertura
em madeira laminada colada de eucaliptos, composto por vigas principais treliçadas nos dois
sentidos e travadas por vigas vagonadas secundárias em madeira e aço, espaçadas a cada
10,00m. Na base e no topo dos pilares, articulações metálicas fazem, respectivamente, suas
transições entre os elementos de fundação e o sistema de cobertura.
Concluindo essa estrutura, um tarugamento reticulado, também em madeira, apoia a cobertura
simples e de grande eficiência que se compõe por forro em placas cimentícias, isolamento
termo-acústico e placas OSB revestidas por manta termoplástica.
As madeiras utilizadas na Praça de Recebimento serão nativas certificadas de espécies variadas,
o que permite sua extração ser proveniente de mais de uma área de manejo. As de revestimento
dos painéis e portas do Espaço Flexível serão de média densidade (700/800kg/m³), enquanto
que as aplicadas externamente, devido ao rigor do uso e de sua exposição ao tempo, serão de
alta densidade (1000/2000kg/m³).

IMPLANTAÇÃO
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A partir da boa aplicação dessas premissas, nosso projeto procura agregar recursos tecnológicos
que proporcionem ao edifício maior eficiência térmica, energética e ambiental.

A eficiência energética é garantida pelo aproveitamento dos recursos climáticos locais aplicados
no edifício. Priorizam-se estratégias passivas e bioclimáticas, como o aproveitamento da
ventilação natural e da boa luminosidade com o controle da incidência solar direta.

USINA SOLAR FOTOVOLTAICA

O projeto prevê um eficiente sistema de brises verticais em vidro serigrafado que, juntamente
com os beirais generosos da cobertura em madeira, protegem os grandes panos envidraçados
de suas fachadas.

Está prevista na cobertura do Pavilhão a instalação de uma usina solar fotovoltaica para a
geração de energia elétrica integrada ao sistema de sheds de iluminação zenital e de ventilação
natural.

A essa proteção se associa o aproveitamento do vento sudeste predominante com proteção
passiva. Por meio de aberturas superiores e inferiores nas fachadas envidraçadas e nos sheds
de cobertura - voltados para o sul - promove-se a ventilação natural cruzada com efeito
chaminé. A aplicação de massa térmica combinado com ventilação natural diurna e noturna
potencializam substancialmente os níveis de conforto interno.

Do ponto de vista energético, a Casa da Sustentabilidade será potencialmente
autossuficiente.

Os painéis possuem uma orientação e inclinação otimizadas para maior eficiência, com um
leve desvio ao norte de 24° e inclinação de 24°, totalizando 300 painéis com uma Potência
Total Instalada de 99 kW. De acordo com simulações realizadas, a energia anual estimada a
ser produzida e exportada para a rede será de aproximadamente 160,65 MWh/ano, que poderá
suprir a totalidade da energia a ser consumida pelo edifício.
Para tanto, estão previstos equipamentos disponíveis no mercado brasileiro, totalizando 300
módulos solares, quatro inversores de potência DC-AC, um sistema de monitoramento remoto
de geração de energia e os devidos equipamentos de proteção.

Para as condições específicas de Campinas, foram consideradas no projeto: o
diagnóstico climático, a temperatura do ar, a disponibilidade dos ventos e a irradiação
solar.

Essa composição de sistemas, aliada ao fato do corpo do Pavilhão estar solto do chão e,
consequentemente, ventilado e protegido da umidade ascendente do solo, contribui
decisivamente para o controle da insolação e da temperatura nos ambientes internos, permitindo
que se reduza o emprego da iluminação artificial e exclua em vários de seus ambientes a
necessidade de condicionamento artificial.

Painéis Fotovoltaicos

Sheds com controle
motorizado de abertura
Cobertura
Estrutura de cobertura
em madeira laminada
Pilares em madeira
laminada
Estrutura de suporte
dos caixilhos

AÇO

O PROGRAMA

Essa localização singular, condizente com sua proposta ambiental e seu uso
pedagógico e cultural, reforça sua importância e seu valor simbólico como
edifício urbano público e institucional.

Dentro do Pavilhão, painéis e divisórias acústicas removíveis definem os Espaços de
Atividades Integradas da Casa da Sustentabilidade. Interpolados sequencialmente, esses
espaços assim se distribuem:

Nosso projeto procura respeitar esse território, compreender esse contexto e
responder às premissas sociais, ambientais e ecológicas requeridas no termo
de referência por meio de uma arquitetura consonante, harmônica e
brasileira, que expresse a força de seu simbolismo.

• Espaço Multiuso – Recebimento do visitante. Lugar de convivência e encontro, utilizado
também para recepções, eventos e exposições informais;

O aço também está presente na estrutura dos corpos projetados do Bar/Cafeteria e Sanitários
Públicos e nas lajes mistas tipo em steeldeck (cobertura do Espaço de Atividades Integradas e
Administração e Serviços).
Opção pelo aço
O aço a ser utilizado nas peças seriais terá alto índice de conteúdo reciclável – acima de
90% - e sua fonte será regional. Em relação à produção do aço novo, esse aço reciclado
reduz em 90% a geração de resíduos minerais, em 90% o consumo de matérias-primas
naturais e em 70% a energia necessária para sua produção.

• Sala de Exposições – Exposições periódicas que requeiram controle de acesso. Quando
necessário, seus espaços podem ser utilizados como extensão do Espaço Multiuso;

CONCRETO

Duas Esplanadas de Acesso, em suave aclive, conduzem o visitante ao Deck Elevado
que, como um prolongamento dos espaços internos do Pavilhão, estabelece a mediação
entre o parque e o edifício.

• Espaço Flexível – Plenária e reuniões do COMDEMA. A possibilidade de variação na
dimensão e conformação desses espaços proporciona seu uso diversificado, inclusive
como extensão da Sala de Exposições.

Propomos a Casa da Sustentabilidade como um Pavilhão de Atividades
Integradas, envolvido por fechamentos transparentes e protegido
ambientalmente por grandes beirais de cobertura e brises em vidro serigrafado.

• Administração e Serviços – Equipe técnica e administrativa do COMDEMA e da
Casa da Sustentabilidade. Seus acessos e circulações independentes, porém contíguos e
conectados com as áreas de público, dinamizam a operação do edifício.

Implantado longitudinalmente no sentido norte/sul do terreno, o Pavilhão não
se apoia diretamente sobre o solo – como um corpo levemente “flutuando”,
parece pousar sobre o chão do parque.

• Cafeteria – Pausa e deleite. Suas mesas, tanto voltadas para o Espaço Multiuso, como
para o Deck Elevado, são atrativos indutores de público para a Casa de Sustentabilidade.

Permeável às perspectivas visuais, tanto internas como externas, a Casa da
Sustentabilidade é pensada como um edifício amigável e extrovertido,
que valoriza a paisagem e a integração com o entorno.

• NAES – Núcleo de Ações e Experimentações de Sustentabilidade. Exposição
dinâmica e prática de soluções sustentáveis. Na cobertura dos Espaços de Atividades
Integradas e da Administração e Serviços, um percurso lúdico, interativo e variado nas suas
perspectivas visuais, introduz o visitante à educação, interação e práticas ambientais.

Caixilhos
Estrutura de suporte
dos brises

Opção pelo concreto
As peças e elementos pré-moldados em concreto terão na composição materiais
reciclados, como resíduos sólidos industriais e agregados descartados da própria
construção civil. Essa solução de baixo impacto ambiental e econômico reduz o descarte
indevido e o custo de produção, tanto seu como das indústrias fornecedoras desses
agregados.

Esquema Ventilação Natural

OUTRAS ESTRATÉGIAS

É ainda previsto para a Casa da Sustentabilidade a implementação de diversos
sistemas, estratégias e ações sustentáveis:
• Sistema de climatização com equipamentos de alta eficiência e elevado coeficiente de
Performance (COP).
• Sistema de Iluminação com luminárias eficientes, lâmpadas de baixo consumo e sistemas
de controle de acionamento.
• Gestão Sustentável da Água, através do tratamento e reuso de águas cinzas (águas de chuva
e dos lavatórios) que serão utilizadas em bacias, mictórios, na irrigação e lavagem de pisos,
associados ao consumo reduzido de água por dispositivos economizadores de baixa vazão e
baixo consumo - parte desses equipamentos estará aparentes para visitação e apresentação
dos sistemas à comunidade;
• Irrigação por gotejamento automatizado e com águas cinzas tratadas para o uso em plantas
nativas de baixo consumo;
• Paisagismo funcional, principalmente baseados no conceito de bio-valas (valas de
infiltração / bio-swales) nas áreas externas do edifício e de piso permeável, com o propósito
de demonstração de que estratégias de detenção e infiltração da água pluvial contribuem para
a drenagem urbana;
• Sheds na cobertura com controle de abertura motorizada, para a ventilação natural;
• Cobertura do Pavilhão com manta branca de alto índice de refletância solar;
• Sistemas de iluminação nas áreas comuns com distribuição em circuitos independentes e
dispositivos economizadores, tais como sensores de presença, fotocélula com capacidade de
controle por meio de programação de horário;
• Dentro do edifício, painel de monitoramento da energia fotovoltaica gerada, em tempo real,
com os totais mensais e anuais acumulados;
• Dentro do edifício, painel de monitoramento do Consumo de Energia Elétrica e de Água em
tempo real, em tempo real e os totais mensais e anuais acumulados;
• Dentro do edifício, ecoponto para coleta de resíduos especiais (como baterias, lâmpadas,
lixo tecnológico, etc.);
• Dentro do edifício, horta comunitária para o desenvolvimento de atividades e difusão do
conceito de horta urbana.

Sistema de brises verticais
em vidro serigrafado
Iluminação Natural

VIDRO

O vidro é utilizado como involucro externo do Pavilhão e também como anteparo de proteção
deste involucro, na forma de brises verticais serigrafados. A paginação modulada e serial desses
vidros, assim como, de suas estruturas auxiliares de apoio e fixação, agilizam a montagem no
canteiro.

Ao se promover a proteção ambiental interna sem perder a transparência e a
permeabilidade visual aproxima-se, como bem se deseja, o ambiente construído do
ambiente natural.

Painéis de fechamento
pré-moldados em
concreto

Estruturalmente o concreto será utilizado apenas nas fundações do edifício. Nos corpos do Bar/
Cafeteria e Sanitários Públicos, seu uso será como painel pré-moldado de fechamento.

Opção pelo vidro
Será utilizado vidro de controle solar de alto desempenho térmico que proporciona boa
iluminação natural com menor absorção e transferência interna de calor. Sua utilização
permite o melhor aproveitamento da luz natural (que reduz substancialmente o consumo
energético) e oferece maior interação entre os ambientes construído e natural. Sendo
produto 100% reciclável, não gera resíduos na obra.

Um novo tempo
para nossa cidade

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Opção pela madeira
Além de acreditarmos que a opção pelo uso estrutural da madeira laminada colada de
eucalipto com cola a base de poliuretano (que não emite gases nocivos) se adequa ao
programa e se harmoniza com o lugar, elencamos outras vantagens:
• facilidade de produção em peças de grandes e variadas dimensões;
• proximidade estratégica de Campinas dos centros de produção em São Paulo, Minas
Gerais e Paraná - o que reduz substancialmente as distâncias de transporte;
• ser estrutura composta por peças seriais e produzidas fora do canteiro, permitindo que
sua montagem se conclua em poucas semanas e a obra se desenvolva posteriormente
sob a cobertura já instalada e concluída.
• ter a facilidade de ser madeira oriunda de plantios certificados - o que a coloca como
material ecologicamente sustentável.

A Casa da Sustentabilidade se encontra em local privilegiado: dentro de
um parque urbano dotado de espaços de lazer e recreação e equipamentos
esportivos e culturais envolvidos e permeados por bosques, áreas verdes e
água.
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Acreditamos que o respeito aos recursos naturais e às condicionantes do lugar e de
seu entorno, assim como, o uso e de sistemas e processos construtivos que reduzam
os impactos ambientais, sejam premissas de projeto inerentes a qualquer arquitetura
que se proponha a ser sustentável.

A estrutura do Espaço de Atividades Integradas e da Administração e Serviços será metálica
composta por perfis em aço laminados de alma cheia. Independentes e desvinculada da
estrutura de madeira do Pavilhão, se desenvolvem em espaçamentos ritmados de 5,00m por
10,00m, reforçando o rigor estrutural pretendido pelo projeto.

CASA DA SUSTENTABILIDADE

UM PAVILHÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS

SUSTENTABILIDADE

Estrutura de
cobertura

Pilar composto
40 x 40 cm

Articulação
metálica
superior

Articulação
metálica
inferior

Pilar composto
40 x 40 cm

Bloco de apoio
na fundação

Caixilho

Ventos

SELOS LEED, AQUA-HQE E PBE EDIFICA

Estrutura de
suporte dos
brises

O projeto, por suas características, garante altos níveis de desempenho nos sistemas de
certificação de sustentabilidade para edifícios aplicados no Brasil - LEED, AQUA-HQE, assim
como na etiqueta de eficiência energética PBE Edifica (Procel).

Brise em vidro
serigrafado

Como esses selos visam demonstrar desempenhos mais sustentáveis que as práticas
convencionais em diversas categorias de avaliação, representam para a Casa da Sustentabilidade
uma confirmação por terceiras partes de que o projeto e a obra foram e serão desenvolvidos
seguindo certas características reconhecidas de sustentabilidade.
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PAVIMENTO TÉRREO
NÍVEL: +643.50
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NAES – Núcleo de Ações e Experimentações de Sustentabilidade

QUADRO DE ÁREAS

O NAES tem caráter educativo.
Um passeio, um parque suspenso sobre a cobertura do Espaço de Atividades Integradas e
da Administração e Serviços. Extensão do edifício e do próprio Parque do Taquaral, o NAES
introduz o visitante aos conceitos, estratégias, práticas e aplicações das diversas soluções
ambientais.
Como meio didático de informação serão utilizados protótipos, maquetes físicas, painéis
interativos e recursos tecnológicos e midiáticos que permitirão ao visitante ter, em tempo real,
acesso aos consumos de água e energia da Casa de Sustentabilidade.

Para efeito orçamentário, consideramos o custo médio da construção
em R$3.550,00/m², totalizando para as áreas construídas o valor de
R$5.280.000,00 (1.487,00m² X R$3.550,00/m²) – equivalente a 88%
do valor total da construção, previsto em R$ 6.000.000,00.

Sendo essas informações dinâmicas, mutáveis e constantemente atualizadas em função
de evoluções tecnologias, propomos para o NAES espaços flexíveis e dotados de
infraestruturas que permitam rearranjos em seu layout.

Para as demais intervenções, como Decks Externos e Cobertura do Espaço
de Atividades Integradas e da Administração e Serviços, consideramos
o valor global de R$720.000,00 – equivalente a 12% do valor total da
construção, previsto em R$6.000.000,00.

Como estratégia expositiva organizamos o passeio como um percurso anelar
que se inicia e se conclui no fulcral Espaço Multiuso. Esse percurso concentra
as informações por tema - Alimentos, Materiais e Recicláveis, Energia e Água

ESPAÇO MULTIUSO
646,00m²
452,00m²
ESPAÇO ATIVIDADES INTEGRADAS
281,00m²
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
54,00m²
CAFETERIA
54,00m²
SANITÁRIOS PÚBLICOS
TOTAL
1.487,00m²

ESPAÇO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Pensado como flexível, o Espaço de Atividades Integradas
proporciona diversas configurações, composições e
dimensões de ambientes, de acordo com as necessidades
de ocupação.
Sua estrutura metálica periférica segue a modulação
ritmada de 5,00m. Como fechamento do vão de cada
modulação são propostos dois painéis acústicos fixados
por sistemas pivotantes de abertura que se transformam,
quando necessário, em portas de acesso para seus
ambientes.
No interior do Espaço de Atividades, painéis móveis
deslizantes podem também ser rebatidos contra os
painéis periféricos, conformando os diversos espaços.
Esse sistema simples, eficiente, economicamente
viável e de fácil e rápido manuseio, permite à
Casa da Sustentabilidade abrigar as mais diversas
atividades de aglomeração de publico, como
exposições, mostras, eventos e reuniões.
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Produção
sustentável
e
reaproveitamento de alimentos,
novos experimentos agrícolas,
economia verde e apresentação
prática de horta urbana e de
técnicas de compostagem,
enfatizando a necessidade
premente e justa da alimentação
global igualitária.

Alimentos

2
Materiais e
Recicláveis

Materiais de baixo impacto
ambiental, ecologicamente
corretos
e
alternativos,
que
proporcionem
o
reaproveitamento, a reciclagem
e a redução de resíduos,
enfatizando suas aplicações,
propriedades, procedências e
correlações regionais.

3
Energia

Eficiência
energética
e
sistemas alternativos e/ou
complementares de geração
de energia como solares,
eólicos, fotovoltaicos e demais
possíveis, enfatizando a
importância de sua aplicação
dentro dos sistemas de
produção, comunicação e
transportes.

4

Sistemas de uso, reuso e gestão
e consumo racional da água
enfatizando sua importância
como um bem natural e
essencial à sobrevivência
de todo ecossistema, porém
esgotável se não utilizado
com consciência ambiental e
respeito social.

COBERTURA
NÍVEL: +648.50

Sistema Pivotante de Abertura
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Painéis Móveis Deslizantes

Composições e Layouts

Água

COBERTURA
+648.50

TÉRREO
+643.50
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