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A Casa da Sustentabilidade foi pensada como um espaço permeável ao Parque do Taquaral, que une 
sob um novo teto pavilhões, caminhos, pátios e jardins. Ao mesmo tempo que oferece abrigo, sombra 
e conforto, esta cobertura funciona como infraestrutura matriz de organização espacial e de sistemas 
que possam garantir autossustentabilidade ao conjunto.

Adotando autonomia como premissa fundamental, optou-se pela colheita de energia solar como 
estratégia de projeto. Assim, utiliza-se o painel fotovoltaico como próprio elemento de cobertura.  
A estrutura metálica leve consiste de treliças planas que aproveitam a inclinação das placas para 
desenvolverem sua altura resistente e assim vencerem vãos de 8m em ambas direções.

Para maior eficiência, as placas fotovoltaicas estão inclinadas para o norte, de tal forma que 
automaticamente criam um sistema contínuo de sheds cuja abertura está à face sul – permitindo, 
assim, entrada de luz difusa bem como propiciando ventilação natural, com o direcionamento do vento 
predominante ao interior da Casa. Entremeando os painéis inclinados, bandejas horizontais servem 
de apoio para jardins extensivos em substrato leve. A evapotranspiração dessa forração vegetal 

CASA DA SUSTENTABILIDADE

PERMEABILIDADE
O projeto pretende ser maior 
do que um edifício: uma 
grande marquise que abriga 
e convida os visitantes do 
parque.

GRID
A cobertura como matriz 
energética e pavilhões 
internos são organizados por 
uma retícula estrutural nítida 
que permite flexibilidade 
de uso e atualizações 
tecnológicas.

ÁGUA E INFRAESTRUTURA 
VERDE
O projeto sobrepõe o caminho 
dos visitantes com o circuito 
de água e jardins, criando 
largos e recantos de estar e 
contemplar.

MATERIALIDADE 
As áreas expositivas, mais 
públicas, são de materiais 
mais transparentes, ao 
passo que as atividades mais 
reservadas são acomodadas 
por maciços de taipa de pilão.

tende a manter esta camada de ar mais fresca, otimizando o desempenho das placas fotovoltaicas e 
garantindo maior conforto abaixo.

Sob esta cobertura que por vezes se abre como vazios, dispõem-se os pavilhões que acomodam o 
programa solicitado de maneira hierárquica: do mais público, que são as áreas expositivas — próximo 
à entrada do parque — ao mais reservado, Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e auditório — no interior da grande marquise. A riqueza espacial deste projeto está 
justamente nas relações de vazios entre os diversos pavilhões. Há, assim, oportunidades de encontros 
casuais, percursos didáticos, enquadramentos lúdicos de paisagem e uma série de atividades sob este 
teto, inclusive com os pavilhões cerrados. Não há uma porta de entrada na Casa da Sustentabilidade 
e sim varandas circundantes. Cria-se um espaço contíguo ao entorno, permeável e convidativo ao 
passeio e ao estar. É como se a marquise fosse parte inerente do próprio parque.

Em sintonia com recentes incentivos do governo, é instalada uma “fazenda solar” na cobertura. 
Além disso a Casa contará com a amostragem de outras fontes energéticas para efeitos didáticos, 

CICLOS INTEGRADOS DE ÁGUA E ENERGIA
Inerente ao edifício, os sistemas de 
abastecimento e despejo são geridos pelo manejo 
sustentável dos ciclos e pelo processamento 
de dados como previsão do clima, colheita de 
energia e qualidade da água.  As informações 
são compartilhadas no painel de LED em tempo 
real – numericamente e de forma gráfica de 
fácil compreensão – e norteiam as escolhas de 
especialistas em busca do equilíbrio do sistema.
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com display LED que mostra em tempo real a energia colhida por cada modalidade.  Na abertura 
principal da cobertura, despontam coletores eólicos como um pequeno bosque no parque. Em 
posição privilegiada, serão dispostas bicicletas especiais para que os visitantes possam se exercitar 
ao mesmo tempo que geram energia cinética. Por fim, junto a uma pequena represa especialmente 
inserida no edifício a partir do curso natural d’água, haverá uma turbina de conversão elétrica.

A água é pensada de forma cíclica no projeto. O curso d’água natural existente, que hoje cruza 
canalizado e subterrâneo o terreno em direção à grande lagoa, é trazido à tona, percolado pelo edifício 
e represado como elemento paisagístico e sensorial, fornecendo conforto térmico, visual e acústico. 
Essa mesma água e também a da chuva coletada na cobertura é utilizada ao longo do edifício. Depois 
de utilizada, a água cinza ou negra é tratada por “máquinas vivas” através de fitorremediação e 
devolvida ao ciclo.

Em paralelo ao ciclo d’água, contribui para o desenvolvimento da agricultura local, o sistema de 
banheiro seco que gera compostos orgânicos. Os banheiros secos estão dispostos estrategicamente 

em área de fácil acesso ao plano inferior, de onde se pode sacar o adubo em direção à horta 
comunitária. A produção agrícola, por sua vez, pode ser utilizada no próprio parque, tanto no café local 
quanto na organização de uma feira de orgânicos.

O pavilhão dos materiais e reciclagem poderá tomar a paleta construtiva da própria Casa da 
Sustentabilidade como ponto de partida.  À estrutura esbelta da cobertura em aço reciclável (e 
parcialmente já reciclado), somam-se fechamentos em vidro, em muxarabis de madeira e em taipa de 
pilão para os volumes mais opacos, como é o caso do auditório. Prontamente disponível, a taipa de pilão 
propicia maciços de ampla inércia térmica sombreada, minimizando o acondicionamento de ar.

O edifício procura ser uma síntese da sustentabilidade. Em termos econômicos, é contemplada tanto a 
autonomia energética e hídrica, quanto a perspectiva de disseminação de materiais e tecnologias aqui 
aplicadas e prospectas. Já o viés social é dado pela capacitação de agentes e gestores pela vivência 
e aprendizado das boas práticas, como a horta comunitária. Dessa forma, o edifício projetado cobre o 
pilar ecológico da sustentabilidade, ao mesmo tempo que tangencia o pilar econômico e o pilar social.
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