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OBJETIVO
A Casa da Sustentabilidade será um espaço permanente de exposição e experimentações de soluções sustentáveis e ambientalmente corretas, 
exemplar e didático, apresentando propostas criativas e inovadoras, tanto as simples, caseiras, vernáculas e experimentais, bem como as de 
ponta ou aquelas já disponibilizadas pelo mercado e industrializadas. Será um laboratório de experiências de tecnologias novas e outras já des-
cobertas, e da aplicação de ambas. Deverá se tornar uma referencia de sensibilização e educação ambiental, tanto para técnicos, como usuários 
do parque ou estudantes em visita. Para tanto, as soluções, os sistemas e instalações adotados serão expostos e demonstrados, de forma dinâ-
mica, intuitiva e interativa, favorecendo o entendimento e o debate constante e atualizado sobre a questão da sustentabilidade. 

Propõe-se assim uma obra de arquitetura que se pretende exemplar, integralmente baseada no princípio da sustentabilidade ambiental. Uma 
construção modelo de possibilidades alternativas de projeto, materiais e métodos construtivos, que atenda às necessidades, atividades e usos 
solicitados com base em soluções socialmente justas, de interesse da sociedade e de políticas públicas, que favoreça a sociabilização dos usuá-
rios e que fomente o sentimento de pertencimento por parte da população de Campinas, cidade onde ciência e inovação sãs marcas indeléveis, 
favorecidas pela presença de universidades como a UNICAMP e PUCC. Um edifício que adota critérios de arquitetura bioclimática, favorecendo 
as soluções naturais, de ventilação e iluminação natural; de coleta e reuso de água; da coleta, tratamento e destinação dos resíduos e efluentes; 
de economia de energia e o uso de fontes alternativas ambientais; da prescrição de materiais oriundos de fontes renováveis e de manejo susten-
tável; da redução de custos de manutenção; favorecendo sua durabilidade e reduzindo a pegada ecológica da edificação, que se configura assim 
em uma contribuição à cultura e à técnica, e sobretudo um aporte efetivo para a educação ambiental, à pesquisa, e ao intercambio científico, ao 
demonstrar a viabilidade técnica e econômica pela racionalização produtiva e tecnologia empregada. Uma obra que seja apreciada tanto pela 
sua qualidade estética quanto funcional, e pela sua integração e qualificação ao parque e à cidade.

O conjunto será também a nova sede da COMDEMA, órgão responsável por promover a discussão, análise e proposição das diretrizes das 
políticas ambientais de Campinas, a partir de pressupostos de sustentabilidade socioambiental, qualidade ambiental e proteção dos recursos 
naturais e animais, em consonância com responsabilidade do poder público em atuar como exemplo e promotor de práticas sustentáveis na 
construção civil.

PARTIDO
Uma grande caixa, tal qual um envólucro, receptáculo permanente de experiências, a incorporar uma alta densidade de soluções tecnológicas 
de sustentabilidade disponíveis e permitindo a sua constante atualização, de modo a contemplar as progressivas inovações nesse campo.  O ca-
rácter de modelo educacional pretendido implicará necessariamente em sobreposições de soluções alternativas para questões semelhantes, em 
graus de eficiências distintas, pois o intuito será o de informar todo tipo de experimento desenvolvido sobre o tema, fomentando sua pesquisa 
e utilização consciente nos mais vastos campos de atuação, notadamente o da produção do ambiente construído. Preocupou-se coma facilidade 
e rapidez de execução, a operação, conservação, manutenção e durabilidade do novo edifício. Esta consideração, sempre dentro de um conceito 
geral de responsabilidade ambiental, resultou na eleição do sistema construtivo montável, baseado em um sistema linear de madeira refloresta-
da laminada colada; de materiais provenientes de sistemas reciclados sempre que possível; e dos demais sistemas integrados ao edifício. Dentro 
do espírito exemplar das soluções construtivas, se adotou duas formas de se edificar, que tanto apontam para saberes tradicionais ou incorpo-
ram tecnologias mais recentes. Assim, foram propostos dois modos de “tocar” o solo, a construção de uma base de pedra, como um “bom par 
de botas” na linguagem tradicional da arquitetura brasileira, que resolve problemas de impermeabilização e umidade; e a solução de elevação 
do edifício, própria da arquitetura moderna, que possibilita a permeabilidade do térreo e criação da sombra. Do mesmo modo, duas formas de 
cobrir: a adoção do alpendre superior, uma cobertura elevada, tal qual um grande chapéu, típica de regiões ao norte do país e da periferia de 
nossas grandes cidades, que sombreia o edifício e cria uma varanda amplamente ventilada; e as coberturas verdes, sejam hortas, sejam jardins. 
Para as vedações exteriores, a mesma exemplaridade dual fora adotada: taipa e materiais reciclados.  

Do mesmo modo, o desempenho dinâmico do equipamento, dada sua característica de vanguarda tecnológica permanente, levou a soluções de 
versatilidade e flexibilidade, notadamente na adoção de caixas deslizantes, que abrigarão grande parte das funções ora propostas e possibilitam 
mudanças ao longo do tempo. O próprio espaço ganha assim, carácter de sustentabilidade, ao ser facilmente remodelado e reciclável. As expo-
sições, equipamentos e informações estarão sempre evidentes aos visitantes, ao mesmo tempo em que serão sempre facilmente renováveis por 
novas soluções descobertas, permitindo ao conjunto ser sempre ponteiro na adoção de práticas sustentáveis.  

INSERÇÃO NO TERRITÓRIO
Propõe-se uma intervenção que integre a cidade ao parque, conectando-o ao entorno urbano, formado por residências unifamiliares e serviços 
e comércios locais, aos caminhos internos do parque, através de um percurso alternativo, sombreado. Toda a área destinada ao projeto é en-
tendida como um parque da sustentabilidade. O edifício adquire assim um caráter de marquise linear, de passeio, ao longo do qual o visitante 
percebe o território e identifica as soluções de sustentabilidade propostas. De forma clara, o conjunto liga o acesso 5, destinado a pedestres e 
ciclistas e estacionamento à nova estação de bonde, reposicionada e remodelada e ao percurso no entorno do grande lago. Integram-se assim os 
percursos de pedestres e ciclovia existentes com o novo projeto, em uma nova opção de rota para maior simbiose entre os elementos do parque.
O edifício apresenta-se permeável à visitação, não apresentando nenhum elemento de segregação, tal qual muro, cerca ou gradis, adotando 
formas amigáveis de controle e orientação aos visitantes, tais como o espelho d’água, rampas e caminhos demarcados, que permitem fruições 
animadas e integradas social e culturalmente. O visitante percorrerá naturalmente o edifício como um caminho corrente do parque. A proposta 
incentivará assim o contato dos visitantes do parque e com seus elementos naturais, luz, ar, água, terra, trazendo novas possibilidades que se 
somarão àquelas já existentes de lazer, cultura, esportes e que deverão ser preservadas.
Adota-se como principio interferir o mínimo no território do parque, adaptando a nova edificação à topografia local e minimizando intervenções 
nas condições físicas do sítio. A proposição linear não interrompe os sistemas ecológicos e paisagísticos, dado suas dimensões reduzidas trans-
versalmente e a liberação do térreo, minimamente ocupado. 
Valoriza-se os elementos naturais no tratamento paisagístico, com a preservação dos exemplares arbóreos existentes e replantio de espécies 
nativas da região, com o objetivo de proporcionar um adensamento vegetal, com mais sombra e evaporação, em uma proposta paisagística que 
utiliza apenas e exclusivamente espécies arbóreas e arbustivas nativas regionais. 
O edifício foi orientado de forma que os ambientes regularmente ocupados sejam os menos expostos às fachadas norte e oeste, diminuindo 
assim a incidência solar e promovendo o conforto térmico do usuário.
A proposta tira proveito da cota levemente superior da área destinada ao projeto, configurando uma edificação que seja um grande painel de 
soluções sustentáveis, claramente visíveis de vários pontos do parque e exterior, ao mesmo tempo em que se transforma em um ponto privile-
giado de contemplação do parque. 

PROGRAMA 
Os espaços requeridos exigem uma reflexão e proposição inovadora, considerando a singularidade da tipologia da Casa, cujo uso e funciona-
mento tem especificidades e diferenças em relação a outros edifícios institucionais.
O caráter de permeabilidade esta presente em todo o projeto. O térreo do bloco de exposições e aulas, ligado aos bicicletários e dotado de 
espaço de encontros, é totalmente aberto aos visitantes do parque, e é integrado a este por um caminho sombreado, que conecta o acesso 5 
à nova estação de bonde e ao lago. Um espelho d’água o acompanha e é elemento de recepção dos visitantes. Ali já se percebe os sistemas de 
tratamento de água, além de parte das instalações e da exposição. Ainda no térreo, sob o outro bloco, estão locadas a recepção, a biblioteca, 
os vestiários, a administração da COMDEMA, em solução que lhes garante flexibilidade, fácil acesso e o requerido controle de área restrita. Por 
rampa, escadas ou elevadores se acessa o pavimento superior, onde uma passarela livre completa o percurso de acesso que se constitui em 
um grande elemento de exposição permanente das ações sustentáveis, pois permite a visualização destas e de todos os equipamentos e dutos, 
tubulações, condutores que percorrem o vazio longitudinal adjacente. Neste pavimento, em uma única cota pública estão locados todos os 
elementos públicos requeridos pelo programa: no bloco menor, de taipa, está o salão de reunião, para 150 pessoas, dotada de infraestrutura 
multimídia, e que permite vários arranjos, para reuniões abertas, apresentações, palestras, cursos, encontros, workshops e ainda uma mesa de 
trabalho para 35 pessoas, além de contar com o apoio de copa, cozinha e despensa; no bloco maior, estão as caixas deslizantes, módulos bas-
tante versáteis, flexíveis, controláveis e interconectáveis e adaptáveis a usos variados. Dinâmicos, permitem rápidos e fáceis rearranjos, desde 
grandes salões interligados a salas menores isoladas.  São destinadas às salas de apoio, salas de uso múltiplo, para 30 pessoas cada, aos espaços 
destinados a exposições temporárias, coquetéis e recepções. Sugere-se também como possibilidade de ocupação, um laboratório ambiental. 
No terraço superior, em um amplo espaço igualmente livre, estão expostas soluções que necessitem ou respondam ao sol, vento e chuvas. Ali se 
podem observar as turbinas eólicas, as placas fotovoltaicas, os painéis de aquecimento e de captação solar, etc. O visitante passará sobre uma 
calçada energética para visitar as coberturas verdes, dotadas de horta educativa, com compostagem de resíduos orgânicos. O espaço formado 
pelo alpendre superior, sombreado pelas placas, torna-se um agradável ambiente para encontros, reuniões, bate-papos ao ar livre, um espaço 
ventilado de uso comum e de integração com a comunidade. O terraço todo se constitui em um amplo mirante com vistas para paisagem do 
parque e da cidade.
Nos espaços externo, buscou-se com o paisagismo integrar o conjunto e o novo edifício ao parque e à cidade. Os caminhos, de fácil leitura, foram 
desenhados com este propósito, bem como as áreas de convivência, praças e arborização, sempre com o intuito de propiciar espaços agradá-
veis de contemplação e atividades ao ar livre. A área toda destinada à Casa foi pensada como um parque da sustentabilidade, incorporando e 
expondo ações ambientais, notadamente as relativas ao encaminhamento das águas e ao verde, atualizadas conforme a evolução da técnica. 
Como o parque já contempla um amplo estacionamento neste setor, foi planejado apenas a sua correta interligação à Casa, garantindo a exis-
tência de vagas acessíveis.

HIERARQUIA
De acordo com os usos e acessos foi pensada uma gradação suave entre os espaços internos e externos, todos permeados por soluções susten-
táveis. Não haverá bloqueio às áreas livres, de exposições e visitações, durante o funcionamento do parque, porém algumas áreas apresentam a 
possibilidade de terem o acesso controlado, como a administração, restrita, e caixas deslizantes no pavimento superior, perfeitamente integra-
das, no entanto, ao conjunto. Parte das instalações e das soluções propostas estarão constantemente disponível para a visitação do publico, tais 
como o térreo, passarela e terraço. A ideia é que os visitantes se sintam convidados a explorar e interagir com edifico e suas soluções, permean-
do o projeto em uma transição elegante e suave entre a área externa e os espaços mais restritos. A proposta considera toda área destinada ao 
projeto como parte da “Casa”, para além da construção em si, nos três níveis de acesso (livre/controlado/restrito). Assim, são partes integrantes 
da visita as áreas verdes, as recomposições vegetais, o tratamento das águas, os espaços de lazer, partes de uma solução integrada, fluída e 
instigante, que considera acessos, os fluxos do parque, as ciclovias e os demais usos que acontecem no seu redor. A “Casa” se constitui assim em 
uma proposta convidativa e acolhedora, uma rota alternativa, sombreada, integrada aos caminhos do parque.

ESTRUTURA 
Basicamente, a estrutura foi pensada a partir de duas grandes treliças de madeira laminada, com quatro pilares de apoio, que se unem por 
vigas transversais também em madeira laminadas. Destas vigas superiores, são atirantadas rampas e passarela de circulação, bem como nelas 
se fixam os trilhos nos quais as “caixas deslizantes”, igualmente estruturadas em madeira, se penduram. Este sistema permite uma série de 
possibilidades de arranjos espaciais, que faz com que o próprio edifício tenha um caráter “reciclável” espacialmente, com grande flexibilidade 
imediata.  Naquelas vigas também se apoiam as lajes e a estrutura de sustentação dos painéis fotovoltaicos, que sombreiam a própria laje.

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
O permanente debate sobre o tema de alternativas sustentáveis será sempre presente na Casa. Desta forma, e dentro de um conceito geral 
da proposta, são previstas soluções que se mostram vanguarda atualmente, mas que deverão ser substituídas ou atualizadas conforme novas 
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bancadas, corredores, passarelas, escadas, elevadores, rampas, pisos táteis e direcionais. A segu-
rança e orientação dos visitantes são garantidas em todas as situações de uso cotidiano ou de fuga. 
Os caminhos privilegiam o pedestre e o ciclista, com previsão de bicicletários e vestiários.  O acesso 
ao prédio se dá em suave desnível, para aqueles que vêm do portão 5 ou do estacionamento. Deste, 
ainda há um acesso alternativo, sem prejuízo do primeiro, desde o estacionamento ao conjunto, em 
nível, permitindo escoamento de emergência ou casos mais extremos de necessidade especial; o 
acesso adequado também se dá aos visitantes que percorrem o passeio ao longo do lago, ou mesmo 
pelo bonde.  Desta forma, todos os fluxos de acesso ao edifício (visitantes, funcional, de serviço, 
pedestres e bicicletas) estão organizados e orientados. Isto garante a pretendida racionalidade e 
coerência com as funções previstas.

MATERIAIS 
Dentro do conceito de sustentabilidade, procurou-se adotar soluções projetuais de alta durabilida-
de, baixo custo de manutenção, facilidade de limpeza, além de garantir a segurança dos trabalhado-
res. Objetivou-se favorecer as tecnologias, serviços e materiais locais, recicláveis ou oriundos de po-
líticas de reflorestamento, estimulando o desenvolvimento econômico regional, reduzindo custos e 
os impactos ambientais de transportes de longa distância. Propõe-se também a pesquisa e emprego 
de materiais reciclados, reaproveitados, em novas tecnologias de uso. Além disso, a especificação de 
materiais e sistemas sustentáveis considera fatores de procedência, certificação e pegada ecológica.  
Madeira: Para as peças estruturais adotou-se a madeira laminada colada (MLC), formado a partir de 
lâminas de madeira unidas entre si por um adesivo estrutural certificado, à prova d’água e que per-
mite a fabricação de peças de grandes dimensões com precisão dimensional. Fabricada com madeira 
de eucalipto, proveniente de reflorestamentos e 100% certificada, que garante assim também a 
sustentabilidade no fornecimento. Tem grande durabilidade e elevada resistência mecânica. Recebe 
tratamento contra organismos xilófagos e apodrecedores e pintura final para proteção hidrofugante 

e garantia de estabilidade dimensional. Possui preço competitivo, velocidade na execução, e segu-
rança em caso de incêndio. Utiliza pouquíssima energia na sua produção, infinitamente menor se 
comparada a outros materiais. No seu desenvolvimento na floresta a árvore retira o CO2 da atmos-
fera, considerado hoje o maior responsável pelo aquecimento global. Já na estrutura, a madeira se 
constitui em ferramenta para fixação do carbono. Dentre os materiais utilizados na construção, a 
madeira é o que consome a menor quantidade de energia da sua extração até o uso, sendo, portan-
to, a melhor alternativa para diminuir o impacto ambiental dessa atividade. 
Taipa de pilão Empregada no bloco da sala de reuniões. Técnica vernácula que, a partir de um con-
trole executivo apropriado, com formas reaproveitáveis, é adequada a grandes obras e apresenta 
muitas vantagens: ambientalmente correto; 90% do material proveniente do próprio local, o que 
reduz custos de transporte, usa mão de obra local; conforto térmico e acústico; qualidade do ar 
interno, devido à ausência de produtos químicos de acabamento; resistência a fogo e a chuva, se es-
tabilizada com uma pequena porcentagem de cimento; resistência à compressão, permitindo serem 
estruturais e durabilidade; plasticidade, boa estética, como aspecto monolítico, cores e texturas; 
baixa manutenção e baixo custo de construção.  
As fachadas foram pensadas como grandes painéis de exposição de possibilidades sustentáveis, 
substituíveis ao longo do tempo. Para a “primeira” exposição está proposta uma fachada formada 
por “gabiões” preenchidos com material reciclado, fixados sobre uma malha permanente, por sua 
vez fixada na treliça estrutural. Formado por módulos 0,50x0,50 cm, permite que seja processada 
por parametrização em função da iluminação e ventilação interior, gerando cheios e vazios que re-
sultam em um desenho final. Este desenho, no futuro, seria sempre mantido, sendo substituído 
apenas o material.
Para vedação das caixas deslizantes, se propõe painéis retráteis de vidro, para garantir a flexibilidade 
e visibilidade desejável conforme o uso e momento, que podem ser recobertos ora por como telas 
recolhíveis termo-screen, quando externas, ora por telas de material reciclável, quando internas.

tecnologias as superem. Por isso, a edificação foi pensada como um grande receptáculo destas soluções, que irão sendo incorporadas ao longo 
do tempo. Todas as soluções e instalações estarão sempre à vista, explicitando seu funcionamento e permitindo ao visitante a compreensão dos 
sistemas, com o intuito de difundi-los e estabelecê-los como pratica corrente na construção civil.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
São apresentadas propostas de diferentes matizes e eficiências, sempre com um caráter didático e elucidativo: Na cobertura do alpendre, são 
instalados painéis fotovoltaicos, voltados ao norte na angulação ideal para maior proveito do sistema. Com duração média de no mínimo 25 
anos, gera energia de forma consistente. Funciona como elemento sombreador que reduz a incidência solar na área de cobertura, melhorando 
o conforto térmico. Sistema eólico turbina vertical. A turbina de eixo vertical é mais indicada por ter um desempenho superior em relação aos 
ventos turbulentos de áreas semiurbanas e urbana. São menores em relação aos de rotores horizontais e não necessitam de giro em relação ao 
melhor vento. Aquecimento de água, coletores solares, que funcionam mesmo em dias sem muito sol.  Com intuito pedagógico, outros sistemas 
são propostos: calçadas energéticas, tecnologia ainda experimental, de painéis fotovoltaicos colocados no piso com uma proteção translúcida 
contra impactos mecânicos. Pisos energéticos, alocados na passarela interior, funcionam à base da pressão exercida pelos caminhantes gerando 
pequena iluminação. Bicicletas energéticas interativas apresentam um resultado instantâneo, de forma lúdica e didática. Bateria de terra se utili-
za a terra local; tem eficiência baixíssima, porém o conceito é prático de se aplicar e pode gerar energia constantemente. Domus tipo “solarleaf”, 
microalgas cultivadas em um painel de vidro. São recolhidas, fermentadas e convertidas em biogás. Em termos gerais, os sistemas e equipa-
mentos são pensados a minimizar o consumo, energético, aproximando o máximo possível a demanda do potencial de geração. Empregam-se 
dispositivos economizadores de iluminação, baseados em lâmpadas modernas de LED de baixo consumo, sensores de presença, minuterias e 
sensores fotoelétricos.  Para os elevadores, adotam-se unidades com baixa iluminação e abertura translucida para o exterior e motores energeti-
camente eficientes, com o mínimo consumo possível. Estimula-se a eficiência energética para além da geração local, mas sobretudo por meio da 
concepção arquitetônica, que favorece a ventilação e iluminação natural, notadamente através do partido do projeto, uma lamina estreita bem 
orientada, vazada, e estrategicamente elevada em relação ao solo e ventos, que a faz ter um funcionamento próximo a um radiador.

GESTAO DAS ÁGUAS 
É proposto um conjunto de ações em relação às águas, seja em relação ao abastecimento, tratamento de efluentes e mesmo à composição pai-
sagística. Para evidenciar a presença do córrego no território, suas águas são captadas e direcionadas a um sistema de wetlands, onde passam 
por processos de depuração, filtragem e descontaminação e são posteriormente direcionadas para abastecer o espelho d’água no projeto. As 
águas pluviais serão encaminhadas para reservatórios de duas fases, a inicial recebendo a primeira água de chuva, que contem a sujeira deposi-
tada na cobertura e o segundo, que recebe a água já livre destas impurezas, que são então tratadas para uso no edifício, em irrigação, limpeza, 
descargas sanitárias, refrigeração, sistema de combate a incêndio e demais usos permitidos para água não potável. Esse sistema se soma ao tra-
dicional, que supriria o edifício em períodos secos. Os dispositivos de coleta, armazenamento, transporte e utilização são totalmente separados 
das instalações de água potável. O excedente das águas pluviais é conduzido para o espelho d’água, um grande reservatório que possibilita seu 
tratamento (NBR 15527) e seu posterior emprego em reuso ou irrigação. Através de um canal em cascata de oxigenação, á água é encaminhada 
a um segundo sistema de wetlands, que a prepara para infiltração e retorno ao córrego, após controle de sua qualidade. Trincheiras de drena-
gem com plantas nativas, tipo “curbside rain garden” são posicionados no exterior com o intuito de facilitar a absorção de águas excedentes, 
filtragem e drenagem do território. Também são propostas, para a drenagem, jardins de chuva, também chamados de sistema de biorretenção, 
que utiliza a atividade biológica de plantas e micro-organismos para remover os poluentes das águas pluviais, contribuindo para a infiltração e 
retenção dos volumes de água precipitados. Sua aplicação deverá ocorrer junto os estacionamentos, caminhos e cercanias do edifício.

GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 
O esgoto receberá tratamento adequado no local. As águas cinzas tem sistema independente das negras para reuso, constituído de tratamento, 
reserva e distribuição para bacias sanitárias. Objetiva-se a redução da quantidade e limpeza prévia de efluentes gerados, através de sistemas de 
separação de sólidos em biodigestores, cujos gases de compostagem são encaminhados para alimentar geradores, favorecendo a redução da 
emissão de gases causadores de efeito estufa (GEE); os líquidos serão encaminhados para tratamento por um sistema de plantas aquáticas de 
três fases, e posteriormente dispensados para as wetlands, bacias de evapotranspiração (pelo aquecimento dos geradores) ou esgoto, conforme 
índice de PH. Na sua concepção básica, as águas de esgoto são tratadas por três diferentes sistemas ecológicos que processam e filtram de for-
mas diferentes. Cada sistema ecológico é isolado dos outros, para que ele possa tratar de águas residuais com base nas suas próprias necessida-
des, após o qual os ciclos da água para a próxima comunidade biológica. A tecnologia usa bactérias, fungos, plantas, caracóis, moluscos e peixes 
que de reproduzem por quebrar e digerir poluentes. O sistema de coleta interna de lixo é otimizado, considerando a produção, armazenamento, 
coleta, e retirada. Prevê-se um ecoponto, que deverá ser integrado a politica geral do parque para o tema, e constitui-se local e equipamento 
adequado, com fácil acesso junto ao estacionamento, ventilação adequada, revestido com material lavável e com ponto de água, para coleta e 
armazenamento de resíduos.  Os wetlands construídos, por serem sistemas baseados em processos naturais de depuração e não mecanizados, 
apresentam custo operacional reduzido, se comparados à maioria dos sistemas de tratamento de efluentes. Permitem o aproveitamento pai-
sagístico da superfície e apresentam uma grande vantagem operacional para lidar com efluentes de variadas tipologias. Apresentam elevada 
eficiência, utilizando mecanismos naturais de depuração, projetados de modo a alcançar altos padrões de desempenho e gerar efluentes com 
potencial para reuso. O edifício contará ainda com dispositivos economizadores de água, como bacias sanitárias acopladas e válvulas especiais 
com o duplo fluxo, além de registros reguladores de vazão, arejadores, sensores de presença e temporizadores. 

CONFORTO
O projeto adequa-se ao clima local, de acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro. Para os ambientes internos apresentam-se soluções 
de iluminação e ventilação natural, com opções de controle. A orientação do edifício favorece o conforto das áreas expositivas, otimizando a 
necessidade de refrigeração, ao voltá-las para o sul, deixando ao norte a circulação, que, bastante ventilada e protegida pela fachada, garante o 
conforto do conjunto. O isolamento acústico, quando necessário, é proporcionado pelo fechamento das caixas de exposição. Nas salas de uso 
múltiplo, este isolamento, assim como o visual, é alcançado com mantas de material reciclado que podem ser recolhidas caso desnecessárias; 
já nas áreas de trabalho ele é garantido pela vedação parte em pedra, parte em taipa.
A implantação do espelho d’água soma-se ao conjunto de águas existente no parque para favorecer o conforto higrotérmico, notadamente nos 
meses secos do ano. 
As condições de conforto térmico são também garantidas evitando-se a incidência de radiação solar direta, com a proteção das fachadas por 
um sistema de placas de material reciclado claro nas áreas expositivas e salas de uso múltiplo ou pelas paredes espessas de taipa no salão de 
reunião, associadas com outras soluções passivas, como telas recolhíveis termo-screen externas na fachada leste e adoção de sombreamento 
superior e coberturas verdes. As tecnologias atuais permitem criar áreas verdes de cobertura com baixa espessura, peso e de tecnologia orgâ-
nica, sem estruturas derivadas do petróleo.  As coberturas verdes apresentam uma série de benefícios que a tornam extremamente recomen-
dáveis: retenção da água das chuvas, minimizando as enchentes; diminuição do efeito “ilha de calor” e temperaturas urbanas; absorção da 
poluição sonora; filtragem das partículas suspensas no ar, como a fuligem expelida pela queima de combustíveis fósseis; reciclagem dos gases 
tóxicos do ar através da fotossíntese; umidificação do ar nos meses secos, facilitando a respiração; abrigo da avifauna nativa, que ajuda também 
no controle de pragas urbanas como baratas e cupins; possibilidade de reutilizar a água da chuva ou irrigação, economizando recursos hídricos; 
aumento da durabilidade da impermeabilização com a estabilidade térmica da cobertura; economia na energia gasta para o ar-condicionado 
no interior; possibilidade de aumentar as áreas com vegetação nativa regional e a biodiversidade; criação de espaços verdes agradáveis para o 
convívio; áreas para o cultivo de alimentos orgânicos, através de hortas. No caso destas, elas ainda servem como possível destino de resíduos, 
após estes passarem por composteiras ou minhocários.

VENTILAÇÃO
A proposta inclui tanto soluções tradicionais de conforto térmico, como orientação adequada, aberturas que favoreçam a iluminação natural 
e ventilação cruzada, adoção de materiais com boa inércia térmica, sombreamentos, como aquelas associadas a equipamentos de conforto e 
cálculos mais sofisticados de parametria, sempre dentro do conceito de sustentabilidade ambiental e comprometido com a qualidade espacial 
do edifício, pensado como um envólucro exterior que envolve os ambientes internos. Desta forma, um colchão de ar isola o interior do exterior, 
favorecendo o isolamento térmico e controle da temperatura. A ventilação cruzada pelas fachadas do edifício é proposta de forma a melhorar o 
conforto interno. Propiciado por aberturas em fachadas opostas, o ar fresco retira o calor que ficaria estagnado nos ambientes, propiciando uma 
redução na temperatura interna. A ventilação é associada ao efeito chaminé , que se dá pela correta orientação do edifício e posicionamento 
do espelho d’água ao sul, por onde o vento se umidifica e refresca, penetrando no edifício por baixo. Junto ao terraço, o posicionamento de ilu-
minação zenital, protegida por um brise interior, aquecerá o ar adjacente, favorecendo a sua exaustão pelas aberturas de ventilação. É também 
previsto o emprego da geotermia, através de uma serpentina enterrada no solo, com tomada de ar junto às massas verdes mais frescas, que, 
independentemente de sistemas de condicionamento, resulta em redução da temperatura na edificação. Esta tecnologia gera um ar “fresco”, 
que induzido por um duto subterrâneo, é insuflado nos ambientes internos para promover tanto renovação de ar quanto conforto térmico.

ILUMINAÇÃO 
São adotadas várias soluções, desde aberturas nas fachadas, iluminação zenital , passando por soluções caseiras, através de lanternas de gar-
rafas de PET e água, a outras mais sofisticadas, como Iluminação via fibra ótica, uma forma “flexível” de iluminação de ambientes dinâmicos, 
adequada à flexibilidade dos espaços, especialmente às “caixas deslizantes”. A luz solar, captada por um coletor solar reflexivo côncavo, instalado 
na cobertura, é irradiada por fibras óticas para os ambientes internos. O sistema funciona mesmo em dias com pouca luminosidade e pode ainda 
ser acoplado a uma placa fotovoltaica para que a luz solar captada durante o dia ilumine os ambientes a noite. A iluminação com solar-tube tem 
funcionamento semelhante ao da iluminação por fibra óptica, ou seja, capta a luminosidade do dia através de um prisma e irradia no ambiente 
interno, também sem consumo energético. Possui a mesma limitação de não poder ser utilizado durante a noite. O controle da iluminação (lux) 
artificial nos ambientes que recebem incidência de iluminação natural será feito através de sensores fotoelétricos, ou dimmers. Eles captam a 
quantidade de luminosidade incidente em um determinado plano e controlam a iluminação artificial para suprir o nível de iluminância requerido 
para a tipologia de ambiente. A tecnologia LED possui um alto desempenho e grande durabilidade. Sua eficiência (W/lumens) também supera a 
de lâmpadas comuns. Outra vantagem é a de gerarem pouco calor para o ambiente, aproveitando a energia para iluminação praticamente em 
sua totalidade. Tem um ótimo funcionamento com sensores de presença e sensores fotoelétricos. 

FACHADA PARAMÉTRICA 
Traz diversos benefícios para o edifício, como. Propiciam uma melhora no conforto térmico, ao sombrear os ambientes próximos às fachadas 
e melhorar o desempenho da ventilação cruzada por todo o edifício, além de aumentar o conforto lumínico e também visual, ao ampliar a 
área de abertura para as vistas externas. No projeto de modulação para fachada, as análises realizadas diagnosticaram ausência de variação 
na intensidade de insolação incidente justamente por decorrência da implantação perpendicular ao norte e sua geometria plana. A solução 
funciona como balanceadora de iluminação direta. Todos os dados de incidência solar correspondem à cidade de Campinas. Para os cálculos de 
iluminância (lux) foi utilizado o coeficiente Design Sky, baseado na equação de Tregenza, referente à localização do projeto. A composição final 
está alinhada às diretrizes estabelecidas para o projeto, em relação à facilidade produção, diversidade de materiais e custos, e apresenta uma 
composição racionalizada e simplificada, respeitando a estratégia de retirada de módulos, utilizando percentuais de fechamentos.

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
As intervenções atendem rigorosamente as demandas funcionais, bem como as normas de acessibilidade universal (NBR 9050), de ergonomia 
(NBR 9284, NBR 13966), e eficiência energética (NBR 50001), estando apto a receber a qualificação “Excelente” pelo selo Aqua e “Gold” pelo 
sistema LEED  
A preocupação com a inclusão foi preponderante, em especial aos portadores de necessidades especiais, inclusive dentro dos melhores princí-
pios da ergonomia, considerando revestimentos e acabamentos em geral, sobretudo pisos, sanitários, bebedouros, soleiras, peitoris, corrimãos, 
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