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MEMORIAL CASA DA SUSTENTABILIDADE 

A construção de um lugar 

A casa da sustentabilidade se coloca, antes de exercer sua função educativa 
primordial, como infraestrutura capaz de mediar a transição entre estes dois 
sistemas morfológicos distintos: a cidade e o parque. 
O projeto se ampara nesta ideia, a da construção de uma transição, de um 
percurso, de uma experiência onde o edifício, mimetizado na paisagem, 
contribua para que se estabeleça um novo lugar, fundado no sentido mais 
amplo, de permanência, de passagem, de contemplação, de construção de 
experiências, o lugar que ampare, antes de mais nada, a "imprevisibilidade 
da vida". 

Este espaço de transição, que se desenha a partir de uma cuidadosa leitura 
tanto das condições bioclimáticas quanto topográficas do sítio, estabelece 
uma estratégia de implantação que se fundamenta no desenho passivo: 
Todas as ações de projeto foram estabelecidas de forma tanto a preservar as 
condições naturais do lugar, quanto a otimizar o uso dos recursos naturais de 
forma a minimizar o impacto da edificação e garantir o mínimo uso de 
sistemas complementares que onerem sua manutenção. 
Dessa forma a primeira ação de projeto se realiza a partir da percepção da 
sutil declividade do terreno em direção à Lagoa do Taquaral, que acaba por 
permitir que se crie a peça fundamental do projeto, um elemento morfológico 
novo, uma forma topológica capaz de absorver simultaneamente tanto as 
funções fundamentais solicitadas no edital, como também a de permitir a 
oportuna criação de um mirante, cujo caráter público deste espaço, 
associado à condição de visualização do parque, contribuirá 
significativamente para que a Casa da Sustentabilidade assuma seu papel 
institucional. 

A inserção deste corpo- edifício-mirante- se dá de forma a posicionar sua 
maior dimensão na direção leste- oeste, orientando assim todo o conjunto à 
norte, procurando estabelecer dentro das preocupações do desenho passivo, 
tanto o melhor aproveitamento da luz solar nas estações do ano, como o 
melhor controle do ganho de calor pela edificação. A cobertura, portanto, 
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modelada fundamentalmente em função de sua orientação, e dotada de 
elevada inércia térmica resultantes dos jardins e hortas que ali se instalarão, 
estabelece condições ótimas para que se implantem os espaços de trabalho, 
de caráter privado, e os espaços expositivos, de caráter público. A partir das 
cotas mais altas, à oeste do sítio, ela nasce como uma rampa associada aos 
caminhos do parque e ganha altura até o ponto onde gera a plataforma -
mirante, espaço público livre, aberto, que devolve ao parque a parcela de 
solo tomada pela definição das áreas da edificação. 

Outra ação de igual importância na construção da Casa da Sustentabilidade 
é a definição de um recinto a partir de um amplo espelho d'água cuja função 
define uma característica fundamental do projeto, no sentido de torná-lo 
exemplar no que diz respeito às ações sustentáveis, que é a de gerar um 
grande atenuador de calor que, associado às direções predominantes dos 
ventos provenientes de sudeste e norte, contribuirá para que se reduza 
significativamente a temperatura do microclima diminuindo, assim, a 
Jependência do sistema de condicionamento de ar ao longo do ano. 
A partir destas duas ações fundamentais que definem o partido do projeto e 
que estabelecem de forma clara o caráter da intervenção, o projeto se 
desenvolve de forma a definir duas áreas livres, ao norte e ao sul, de forma a 
garantir a permeabilidade do parque, tanto no que diz respeito ao fluxo de 
pessoas entre as áreas contíguas ao estacionamento e o portão 5, em 
direção às áreas próximas à lagoa, quanto das possibilidades de uso livre, 
recreativo, por parte dos usuários. 

A área ao sul da edificação é sua praça de recepção, e ela se define pelo eixo 
gerado entre o acesso do portão 5 e a pequena estação de Bonde, pontos de 
acesso direto ao edifício e que assumem, a partir da instalação da Casa da 
Sustentabilidade, uma nova função. 
Esta praça de acesso se origina no cruzamento do eixo supracitado com 
outro eixo, transversal ao volume implantado, e que marca de forma 
inequívoca o ponto de acesso ao edifício. Este eixo de acesso acaba por 
articular os usos estabelecidos a medida em que cria, já sob a projeção da 
cobertura, um ponto de distribuição, hall de recepção, multiuso, entre as 
áreas do COMDEMA, de uso e acesso mais restrito, à oeste; e o espaço de 
exposição principal, livre, à leste da edificação. Desta forma a gradação da 
penetração de público no que diz respeito a transição entre áreas restritas, 
controladas, livres e externas, conforme solicitação do edital, se dá de forma 
clara e ftuida de modo a garantir o correto uso do edifício. 
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O desenho sustentável 

O projeto procura estabelecer de forma clara uma relação simbiótica com o 
lugar, e dessa maneira não pretende criar uma solução sustentável genérica, 
aplicável em qualquer lugar, mas evidenciar de forma objetiva que cada 
elemento, cada decisão projetual se fundamenta na leitura das condições 
geomorfológicas e bioclimáticas do Parque Portugal e da Cidade de 
Campinas 

O projeto, desta forma, define critérios muito claros no que diz respeito ao 
impacto global na construção de edificações: 
- Incorporação de materiais de reduzido impacto ambiental e elevada 
sustentabilidade; 
-Utilização racional dos recursos naturais (energia, água, matéria prima). 

Para a redução do impacto local e a valorização ambiental do edifício, o 
projeto determina as seguintes diretrizes fundamentais: 
- Maximização da implementação de estratégias solares passivas; 
- Maximização do aproveitamento do potencial de ventilação natural; 
- Maximização do aproveitamento do potencial de iluminação natural; 
- Maximização do conforto térmico e acústico, quer por intervenção na 
qualidade térmica e acústica da envolvente, quer nos sistemas passivos e 
ativos de climatização e de ventilação; 
- Controle da emissão de ruído, poluição atmosférica, impermeabilização e 
contaminação de solos, climatologia local; 
- Integração positiva com a paisagem e o regime de ventos; 
- Prevenção de eventuais impactos à saúde, decorrentes da utilização de 
sistemas e materiais inadequados; 
- Maximização das condições de segurança contra incêndios e intrusão; 
- Estratégia de utilização da água; 
- Implementação de sistemas de monitoramento do comportamento dos 
edifícios. 

Além das medidas supracitadas o projeto prevê sistemas passivos, ativos e 
de energias renováveis. 
I. Sistemas passivos (estratégias bioclimáticas): 
1.1solamento térmico 
2.Coberturas verdes 
3.Proteções solares 
4.Aquecimento Solar Passivo 
5.Ventilação Natural 
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li. Sistemas Ativos associados a conservação de energia 
1.Sistema de Ventilação por tubos enterrados 
2.Chiller com recuperação de calor ("Heat Recovery") 
3. Sistema de insuflamento pelo piso 

111. Sistemas de Energias renováveis 
1. Sistema de placas solares para aquecimento de água 
2. Sistema de placas solares fotovoltaicas para geração de electricidade 
3. Sistema eólico de eixo vertical 

Estruturas e Materiais 

O projeto propõe a execução de estruturas de concreto convencionais para 
elementos enterrados, e estrutura metálica para os elementos estruturais 
acima do solo. 
Para a fundação, dependendo da condição do solo, poderemos recorrer a 
soluções diretas (sapatas) ou indiretas (estacas), no entanto, para ambas as 
condições teremos soluções leves e econômicas, uma vez que toda a 
edificação se desenvolve em um único piso fazendo com que a carga total a 
descarregar no solo seja relativamente baixa. 
A solução estrutural proposta para a edificação principal consiste em uma 
malha regular com vãos na ordem dos 1Om nas duas direções. Nos pilares 
ligam as vigas metálicas principais que por sua vez recebem as vigas 
metálicas secundárias sobre as quais se apoiará o "Steel Deck". 
Todos os elementos estruturais foram pensados como sendo realizados a 
partir do uso de seções comerciais, como é o caso do perfil w, de modo que 
o custo unitário para a fabricação da estrutura seja relativamente baixo. A 
solução estrutural adotada permite também que a globalidade das ligações 
entre elementos estruturais seja aparafusada, o que facilitará a montagem e 
desmontagem da estrutura, reduzindo assim o prazo de execução da obra e 
o custo unitário para a sua montagem. 
As estruturas metálicas deverão ser protegidas contra a corrosão atmosférica 
e contra o fogo através da implementação de esquemas de pintura 
adequados, garantindo assim a durabilidade do edifício. 
É importante ainda salientar que, dada a preponderância pedida na 
implementação de soluções sustentáveis, o uso de estruturas metálicas 
permite a redução da quantidade de resíduos e desperdícios gerados na obra 
e trata-se de m material de construção que é 100% reciclável. 
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TABELA DE ÁREAS 
ADMIN ISTRAÇÃO TOTAL: 167.50 m' 

1.1 PRES ID~NCIA 30 .00 m> 

1.2 SECRETARIA EXECUTIVA 16.00 m' 

1.3 COORDENAÇÃO GERAL 32.50 m' 

1.4 EXPEDIENTE 32.50 m' 

1.5 ARQ UIVO.' BIBLIOTECA TÉCNICA 20 .50 m' 

1.6 ALMOXARIFADO 8.00 m' 

1.7 SERVIDOR DE TI 8.00 m' 
1.8 REPROGRAFIN IMPRESSÃO 10.00 m' 

REUN IOES TOTAL: 420.00 m2 

2.1 SALÃO PRINCIPAL 260.00 m 2 

2.2 SALA PARA 15 USUÁRIOS 30.00 m> (x2) 

2.3 SALA PARA 30 USUÁRIOS 50.00 m> (x2) 

SERVIÇOS TOTAL: 300.00 m' 

3.1 RECEPÇÃO I ESPERN FOYER 17550 m' 

3.2 COZINHN COPA 16.50 m' 

3.3 DESPENSA 11.20 m' 
3.4 BANHEIRO S PÚBLICOS 32 .80 m2 

3.6 BANHEIRO/VESTIÁRIOS PRIVATIVOS 58 .00 m' 

3.8 COPA PRIVATIVA 6.00 m' 

EXPOSIÇÓES 260.00 m' 

---. __ 

---/
______ / 

CIRCULAÇOES 252.50 m' 

~~~~~------- ... 
= ESPELHO D'ÁGUA INTER NO 125.00 m' 
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PRESID~NC IA 
SECRETARIA EXECUTIVA 

COORDENAÇÀO GERAL 
EXPEDIENTE 

ARQUIVO/ BIBLIOTECA T IÔ.CNICA 
ALMOXARIFADO 
SERVIDOR DE TI 
REPROGRAFIN IMPRESSÃO 

REUNIÕES 

SALÃO PRINCIPAL 

SALA PARA 15 USUÁRIOS 
SALA PARA JO USUÁRIOS 

SERVIÇOS 

RECEPÇÃO I ESPERA 

COZINHN COPA 

DESPENSA 

BANHEIRO PÚBLICO 
DEP. DE MATERIAL DE LIMPEZA 
BANHEIRO PRIVATIVO 

VESTIARIO PRIVATIVO 
COPA PRIVATIVA 

BICICLETÁRIO 

EXPOSIÇOES 

AEROGERADORES 

TORRE Ti:CNICA 

CHILLER- COTA 643.00 

GERADORES E BATERIAS- COTA 649.65 
RESE RVATÓRIO ELEVADO- COTA 657.80 

ESTAÇÃO T ELEMÉTRICA- COTA 661.90 

CORTE TRANSVERSAL 
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