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PISTA DE PATINAÇÃO

ESTAÇÃO DE 
BONDE

IMPLANTAÇÃO
esc. 1:1000

1 - rampa de acesso - i=4,99%
2 - passeio de acesso
3 - praça descoberta
4 - caminho d´água - entrada 
5 - espelho d´água
6 - caminho d´água - saída 
7 - vagas acessíveis
8 - cobertura verde
9 - placas solares e fotovoltaicas
10 - compostagem

CORTE A - ENTRADAS
esc. 1:200

ESTRUTURA 
pilares metálicos
vigas calandradas metálicas 
vigas retas transversais de madeira laminada colada

DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA
 
 serviços
 administração
 reuniões
 exposição 

CIRCULAÇÕES, VARANDAS E PRAÇAS 

PARTIDO
clareira no meio da mata

NÚCLEOS DE INFRAESTRU TURA
áreas molhadas
shafts hidráulicos e de instalações

FECHAMENTOS
brises nas fachadas - possibilidade de sistema fotosensível automatizado
pergolado de placas solares e fotovoltaicas

IMPLANTAÇÂO

A - pomar indígena e horta

ex: pitanga, uvaia

ex: gabiroba, capim barba de bode

ex: ninfeia, guaimbê

B - campinas

C - jatobá e jequitibá

D - macaúba, jerivá

E - ipê do cerrado

F - aquáticas e siliares

PAISAGISMO
e espécies representativas

 mata atlântica
 campinas
 gramado
 vegetação siliar
 plantas aquáticas

Aproximações. 
Campinas originalmente era um ecótono, um encontro de diferentes vegetações. 
Predominavam as florestas altas e densas, com grandes árvores de troncos retilíneos, 
conhecidas historicamente como Mato Grosso [Florestas Estacionais Semideciduais]. Essas 
florestas eram entremeadas de formações mais abertas: em alguns trechos havia árvores 
de médio e grande porte, de troncos tortuosos, compondo o Cerradão; em outros locais, 
era comum a presença de árvores de pequeno porte, constituindo o Cerrado; finalmente, 
também era comum a Campina, trecho onde o solo era coberto exclusivamente por 
vegetação herbácea [Campo Cerrado ou Campo limpo]. [EMBRAPA 2003]
Hoje a vegetação nativa está restrita a somente 2,4% do território metropolitano e a 
Campina, formação vegetal que deu o nome ao município, já foi definitivamente extinta 
[EMBRAPA 2003]. Ao se observar a vegetação urbana, fica nítida a predominância de 
vegetação estrangeira, comumente usada nos projetos paisagísticos e de arborização. Além 
de não representar a outrora extraordinária biodiversidade original essa prática provoca 
desequilíbrio ambiental e promove o desconhecimento cultural de uma rica herança 
natural.
A tomada de consciência da escassez de recursos assim como das consequências do 
aquecimento global configuram uma nova ordem para a construção civil, com novos 
pressupostos. Entende-se que o desafio colocado pelo concurso é uma oportunidade de 
se especular a respeito do papel da arquitetura diante desse contexto. Inicialmente, nos 
indagamos quais parâmetros o projeto deve se referir para em seguida extrair um modelo 
de ocupação do solo claro, economicamente viável e ambientalmente adequado. Um 
modelo que beneficie o usuário e que fomente o imaginário de uma cidade com os olhos 
voltados para seu futuro. 
A abordagem adotada para a implantação da Casa da Sustentabilidade foi dessa forma 
norteada por algumas premissas fundamentais. Primeiramente colocamos a recuperação 

do entorno imediato, com o restauro de elementos da paisagem nativa, como condição 
central para a definição do partido, tornando-se suporte ativo. A segunda premissa 
diz respeito a formulação de uma proposta de assentamento com ênfase na integração 
entre usuários, arquitetura e entorno. O novo edifício está de tal forma vinculado ao 
seu contexto que não pode ser entendido fora dele. A beleza se revela não apenas no 
objeto autônomo, mas nas relações que se estabelecem entre ambiente construído e 
sua interface, o espaço natural. Por fim, nossas ações foram guiadas pela escolha de um 
sistema construtivo racional garantindo rapidez e economia de execução e pela adoção de 
estratégias que garantam o bom desempenho bioclimático. 

Projeto 
A área de intervenção se situa no Parque Portugal, importante equipamento de lazer e 
cultura da cidade de Campinas. É um terreno que se caracteriza pela pouca declividade, 
com uma cota de topo levemente elevada em relação ao entorno, inserido em uma 
encosta que progride lentamente em direção a Lagoa Isaura Telles Alves de Lima. 
Sentido leste observa-se um segundo corpo de água, uma barragem de contenção cuja 
drenagem canalizada atravessa o sítio alimentando o leito da lagoa. A área já foi objeto de 
terraplanagem e teve seu perfil natural alterado. Encontram-se poucos indivíduos arbóreos 
adultos e um tímido trecho de replantio. O terreno faz divisa com o edifício da guarda 
municipal e é contíguo a estação de bonde, o sistema de deslocamento interno do parque. 
Tendo em vista as características do sítio, o projeto toma forma de um pavilhão de planta 
circular, pousado delicadamente sobre o território. A volumetria, sintética e concisa, é 
elevada sobre estacas, se adequando a topografia existente. A materialidade da edificação, 
com suas transparências, busca transferir para dentro do corpo construído as visuais 
para a paisagem, diluindo fronteiras entre o externo e o interno, incorporando assim o 
entorno ao uso cotidiano. O necessário controle de escala determinou uma edificação em 

sua horizontalidade máxima. É um abrigo na mata, uma plataforma de observação da 
natureza envoltória uma vez recuperada. 
O pavilhão tem como elemento estruturador seu vazio central. Principal ponto de 
convergência, o pátio concentra e distribui todos os fluxos e funções. Os diversos 
setores foram dispostos seguindo um eixo radial de evolução, sob uma única cobertura, 
pontuados por varandas [vazios secundários]. As varandas, além de separar as funções 
internas, estabelecem uma linha de continuidade entre edifício e paisagem. Uma única 
circulação, que funciona como um beiral protegendo áreas de maior permanência, 
conecta o todo. Como uma clareira na mata, é um elemento surpresa, que revela outra 
dimensão espacial do conjunto. Uma lamina de água, que funciona como reservatório de 
água tratada completa a composição.  
Sombra e ventilação são considerados como recursos essenciais, reduzindo o uso de 
soluções ativas e/ou mecanizadas. Por esta razão todos os planos de vidro são dotados de 
bandeiras basculantes proporcionando ventilação cruzada em todos os ambientes.  Além 
dos brises que protegem as áreas de maior permanência, a vegetação proposta auxilia no 
resfriamento das fachadas e cobertura. A estrutura é periférica possibilitando inúmeras 
atualizações de layout. 
Respeitando a área envoltória da linha férrea [30 metros] implantou-se a edificação 
numa projeção sobre o talude a fim de causar o menor impacto na vegetação existente. 
Um pequeno corte no terreno viabilizou a criação de um eixo de circulação que realiza a 
transição entre a cota mais alta e a cota inferior possibilitando assim conexão direta com o 
sistema de transporte interno do parque [bonde]. 
Com o intuito de tornar o edifício uma referencia em educação ambiental, tirou-se 
partido estético dos elementos que compõem nossa estratégia de gestão de recursos 
naturais: a estrutura de madeira é aparente; os espelhos de água são reservatórios de agua 
tratada; placas fotovoltaicas funcionam como um pergolado leve; brises móveis compõem 

as fachadas. 

Paisagem
Propomos diretrizes para um paisagismo sustentável que com o resgate da biodiversidade 
nativa regional, contribui para a educação ambiental. A proposta é criar um projeto 
paisagístico que transforme a área envoltória em um “museu vivo” da natureza ancestral 
de Campinas. A análise de fotografias por satélite mostra a presença de importantes 
remanescentes naturais em diferentes graus de alteração. O levantamento possibilitou a 
identificação de espécies de potencial ornamental para o projeto.
Assim, foram especificados trechos compactos de palmeiras de Mata Atlântica, como o 
jerivá [Syagrus romanzoffiana], agrupados em exemplares de diferentes altura e idades, 
como ocorre na natureza, e também de macaúbas [Acrocromia aculeata], uma palmeira do 
Cerrado. Um extenso trecho de elementos Campos-Cerrados será recriado, privilegiando 
espécies que liberam agradáveis odores característicos da formação [macela-do-campo 
e alecrim-das-campinas]. Na face norte do terreno será restaurado uma típica Mata 
Atlântica Semidecidual. No meio a floresta, um trecho surpresa de “Campinas”, aberto e 
ensolarado, como era na paisagem de cinco séculos atrás. Propomos por fim um pomar 
característico das antigas fazendas campineiras, com espécies nativas assim como, para os 
espelhos d’água, espécies aquáticas. Um sistema de trilhas permitirá o passeio pelo museu 
natural. Placas apresentarão a história da vegetação e suas plantas.
A técnica de reflorestamento proposta permite crescimento acelerado [3 metros de altura 
em 8 meses]. Trata-se de um sistema de restauração que recria as condições naturais das 
formações ecológicas de forma enriquecida, combinando as espécies nativas de diferentes 
estágios de crescimento em alta densidade. Cria-se dessa forma uma condição competitiva 
extrema resultando em rápido crescimento das mudas, eliminando a manutenção [roçadas 
e irrigação] após 90 dias do plantio.

Sistema Estrutural
O sistema construtivo adotado buscou conciliar economia de custos, redução de 
desperdícios, rapidez de execução, fácil manutenção e flexibilidade. Para tanto adotamos 
um sistema misto onde vigas calandradas e pilares metálicos foram associados a vigas 
transversais em madeira laminada estruturando todo o chassi da edificação.  O uso 
da madeira viabilizará produção e montagem rápida, baixo custo de manutenção, 
componentes com alta resistência ao fogo [mesmo sem tratamento especial] além de 
proporcionar um ótimo desempenho térmico e acústico para a edificação. Estruturas 
auxiliares serão aparafusadas com parafusos de aço inoxidável especiais para madeira que 
não a deterioram com o tempo.  Dessa forma os componentes podem ser facilmente 
substituídos ou reaproveitados. 
As vedações foram concebidas no sistema wood-frame, largamente utilizado no mundo 
todo para construções pré-fabricadas. Esse sistema reduz a perda de material, tem 
eficiência térmica e acústica superior ao sistema convencional e é desmontável, podendo-
se reaproveitar 100% de seus materiais. As dimensões dos fechamentos foram projetadas 
de maneira a aproveitar o máximo possível as dimensões comerciais de seus elementos. 
A cobertura constitui-se de placas cimentícias sobre estrutura de madeira, sistema limpo 
e seco, sem resíduos. Todas as placas aparafusadas na estrutura principal, sem o uso de 
cola ou chumbadores químicos, podem, portanto, serem removíveis.  Forros fixados com 
pregos finos e lisos podem também serem removíveis com o mínimo de perda. Em áreas 
internas sugerimos pisos elevados a fim de facilitar a passagem de instalações. 

Tratamento da água
Para os abastecimentos das bacias sanitárias, mictórios e torneiras de lavagem [áreas 
técnicas], propõe-se a recuperação e tratamento de águas pluviais e de águas cinza 

[lavatórios e chuveiros].
As águas pluviais captadas pela cobertura e as águas cinza são encaminhadas para 
reservatórios de recepção e, através de conjunto moto bombas, são direcionadas 
para os sistemas de tratamentos específicos e posteriormente para o reservatório de 
passagem. A partir deste reservatório as águas serão recalcadas para os espelhos d’água. O 
abastecimento [de bacias sanitárias, mictórios e torneiras] é feito então através da água dos 
espelhos d’águas, tratada através de filtro de areia e dosagem de hipoclorito.

Estratégias de gestão ambiental. 
Em linhas gerais as estratégias de gestão ambiental foram elencadas nos seguintes tópicos:
- a escolha de um sistema construtivo que usa de madeira certificada. A madeira é o 
único material utilizado em estruturas que pode ser plantado, a matéria prima que a 
natureza utiliza é CO2 (sequestro de carbono), água e energia solar. A energia utilizada 
no processamento e no transporte é ínfima se comparada com a energia necessária para 
produção de cimento, aço e alumínio.
- redução do ganho de calor através do uso de cobertura verde
- uso de brises, varandas e beirais que filtram e protegem os planos de maior permanência  
de luz direta;
- amplo uso de luz natural indireta e filtrada;
- ventilação cruzada em todos os ambientes permitindo a redução do uso de ar 
condicionado;
- criação, na cobertura, de uma plataforma de suporte para painéis solares e fotovoltaicos 
capazes de suprir parcela expressiva do consumo de energia do edifício;
- recuperação e tratamento de águas pluviais e aguas cinzas e efluentes;
- Área de reflorestamento aumentando a biodiversidade local.
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PLANTA TÉRREO
esc. 1:400

1 - entradas
2 - praça coberta
3 - praça descoberta
4 - espelho d´água - reservatório
5 - recepção/ bilheteria
6 - segurança
7 - bicicletário 
8 - sala de exposições
9 - copa 
10 - plenária
11 - salas de apoio
12 - salas de reunião
13 - área de trabalho
14 - arquivo corrente
15 - coordenação geral
16 - secretaria executiva
17 - sala presidente
18 - biblioteca
19 - copa, reprografia e sala de TI
20 - estação de bonde
21 - área de compostagem e horta

11

11

12

12

13

14
15

16 17

18
19

20

21

7

EVAPORAÇÃO

VENTILAÇÃO

CAPTAÇÃO DE 
ÁGUAS 

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

ÁGUA 
CINZA

ESPELHO D`ÁGUA:
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA DE 
REUSO

PLATAFORMA TÉCNICA: 
- PLACAS FOTOVOLTAICAS
- PLACAS SOLARES

REFLORESTAMENTO:
- USO DE ESPÉCIES NATIVAS: 
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE LOCAL
- SOMBREAMENTO DAS FACHADAS
- CRIAÇÃO DE MICROCLIMA AMENO

TELHADO VERDE:
- PROTEÇÃO TERMOACÚSTICA: REDUÇÃO 
DO USO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 
- COMBATE AOS GASES DE EFEITOS 
ESTUFA  
- COMBATE AO EFEITO “ILHA DE CALOR”    

BRISE:
- PROTEÇÃO TÉRMICA E CONTROLE 
DE LUMINISIDADE: PROTEÇÃO DOS 
AMBIENTES INTERNOS
- POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR 
SISTEMA AUTOMATIZADO COM 
SENSORES DE ILUMINAÇÃO

FACHADA VENTILADA:
- CÂMARA DE AR - VENTILAÇÃO POR 
EFEITO CHAMINÉ: AR FRIO ENTRA 
PELA PARTE INFERIOR E O AR 
AQUECIDO É REMOVIDO PELA 
PARTE SUPERIOR, PERMITINDO 
VENTILAÇÃO CONTÍNUA NO 
SENTIDO VERTICAL E O RESFRIA-
MENTO DAS FACHADAS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO:
- ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS CAPTADAS NAS 
COBERTURAS E ÁGUAS CINZAS PARA SEREM 
USADAS PORTERIORMENTE NA IRRIGAÇÃO 
E EM VASOS SANITÁRIOS

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO:
POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR SISTEMA 
GEOTÉRMICO
TUBOS ENTERRADOS

CORTE B - SALA DE EXPOSIÇÃO
esc. 1:200
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