
PARQUE, CIDADE E COTIDIANO
A problemática da desproporção entre área verde e população em nosso contexto leva 
a encarar a implantação da Casa da Sustentabilidade como um mecanismo de redire-
cionamento de intenções perante as nossas cidades e o planeta. 
No caso do Parque Portugal, como área consolidada de lazer e ócio da população, 
materializa-se o objeto arquitetônico com função primordial de acolher o cotidiano 
das pessoas. Os percursos, o descanso, as conversas e finalmente a vida das pessoas 
será tangenciada por um abrigo repleto de significados do maior valor humanista: a 
investigação e a conscientização e a consequente desmistificação de como a experi-
ência humana pode ser menos danosa para as gerações futuras. 

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PROGRAMA
A premissa arquitetônica, diretamente ligada ao seu programa, parte das conexões 
de pedestre e áreas de lazer que permitem uma relação de espaço e desenho com os 
elementos  já consolidados no parque. Valorizando a vegetação existente e estabe-
lecendo um paisagismo novo, o novo trajeto se materializa a partir de piso drenante 
modular facilmente instalado por duas pessoas a partir de seu módulo (1,25 x 1,25m) 
o qual pauta todo o projeto. 
Deste modo, a implantação da Casa da Sustentabilidade estabelece vínculos fluidos 
entre os espaços tangenciais do parque através dela própria (eixo leste / oeste) e de 
uma praça (eixo norte / sul), mantendo a vegetação existente em sua totalidade e uma 
relação de respeito com a topografia, além de compor áreas de lazer e permanência 
protegidas.
As atividades “rígidas” da Casa (auditórios, reuniões e administração) são dispostas 
ao longo do eixo leste / oeste levando em conta os usos e o fortalecimento da fluidez 
no acesso e circulações.
Complementares a vegetação existente e à disposição do edifício, novas massas ve-
getais são previstas para configurar expressão e clareza espacial ao conjunto e as 
atividades circundantes, como a pista de patinação e a estação do bonde. 

A SUSTENTABILIDADE MATERIALIZADA
A sustentabilidade não se encontra de forma hermética nessa edificação. Ela está 
intrínseca à estrutura: nas fundações que tocam o solo em apenas 06 pontos, na sua 
materialidade em madeira reciclada laminada e colada, nos seus encaixes e no seu 
piso que flutua sobre o solo como um deck em área de manguezal.
A estrutura em madeira laminada colada se torna muito oportuna tendo em vista uma 
construção com geração de resíduo diminuta e possibilidade de agregar o reaproveita-
mento da madeira ao processo. Além do princípio de montagem da estrutura completa 
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através da composição de peças pequenas e de fácil transporte, a madeira laminada 
colada otimiza a relação entre as fundações e o terreno, permitindo grandes vãos e 
pouquíssimos pontos de apoio.
Assim, a estrutura foi composta em um grid de 2,50 x 2,50 m, através de uma co-
bertura grelha apoiada em duas vigas treliçadas longitudinais de 3,15 m de altura, 
tirando partido de peças estruturais proporcionais e adequadas ao comportamento 
estrutural da madeira (resistência elevada à compressão). 
Cada viga longitudinal descarrega em três pontos de apoio cada, configurando dois 
vãos de 40 metros e balanços de 10 metros nas extremidades. Os seis pontos de 
apoio da cobertura são materializados em pilares de concreto e fundações isoladas.
Os pisos da praça são drenantes de modo a respeitar a água originada da chuva, 
podendo ser montados apenas repousando-os sobre módulo. As inclinações desse 
piso são todas respeitosas do ponto de vista da acessibilidade universal e nas maio-
res declividades e bordas o desenho do mesmo se torna mais rarefeito, valorizando e 
revelando ao transeunte (através de tal organicidade) a topografia original do terreno. 
As soluções de reutilização de água das chuvas, tratamento de esgoto, captação 
de energia solar e do vento são visualmente latentes e podem ser apreendidas pelo 
usuário no espaço, de modo que a própria edificação se apresenta como objeto de 
exposição permanente.
Em conjunto com estas estratégias, a terra retirada para o assentamento do deck 
e das fundações é destinada a acomodação dos taludes de acesso através do eixo 
norte – sul. 

O CAMINHO DA ÁGUA
Sem dúvida o elemento orgânico mais importante em qualquer lugar é a água, então 
porque escondê-la? Porque apenas informar ou sinalizar ás pessoas da existência do 
reuso se podemos expor o trajeto completo como forma de incentivo à prática?
A água captada nas lajes jardins torna-se presente ao percorrer nos tubos de queda 
constituídos em PVC transparente e dotados de iluminação cênica, desaguando na-
turalmente em um jardim interno com pedras. O caminho da água exposto até o filtro 
é direcionado à lateral do edifício através da força da gravidade, interagindo com as 
crianças e seus barquinhos de papel, por exemplo. Complementando o sistema, a 
água é bombeada de volta para os irrigadores, para as hortas, torneiras de jardim e 
vasos sanitários. 
Todos esses equipamentos ficam dispostos em uma área técnica visitável na direção 
leste do pavilhão, abaixo da rampa e do mezanino de exposição, para que os usuários 
consigam acompanhar o caminho da água da chuva se tornando um elemento do 

cotidiano.

“BOTANDO A MÃO NA MASSA”
Além da comunicação direta e transparente das questões sustentáveis intrínseca à mate-
rialização da edificação, são previstos espaços junto da praça central para montagem de 
instalações que incentivem o experimentalismo e a inovação, de modo completamente 
acessível à população. 
As Células de Experimentação são estruturas em madeira reciclada, leves e itinerantes 
com papel de comunicar o caráter dinâmico do projeto, ainda que vinculado a matriz 
criteriosa do conjunto.
Alguns exemplos de atividades que poderiam ser realizadas em tais espaços seriam es-
tudos e pesquisas em cima de hortas urbanas, oficinas e desenvolvimento de mobiliário 
sustentável, estudos práticos relacionados à fauna e flora local, além de  pesquisa e 
desenvolvimento com materiais sustentáveis.

ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
A orientação leste - oeste otimiza o comportamento do conjunto em relação a insolação 
e ventilação predominante. As fachadas maiores não sofrem com a direta insolação/
angulação solar nos horários de pico, assim como a ampla abertura na fachada sul 
possibilita a entrada franca da ventilação cruzada predominante originária do sudeste. 
O posicionamento do conjunto na área conecta diferentes pontos existentes do parque, 
nivelando suas cotas topográficas configurando um percurso protegido do sol e intem-
péries. 
Desta forma a Casa da Sustentabilidade flutua em relação à topografia natural, tendo o 
menor impacto possível sobre a mesma, além de tornar fluida e permeável sua relação 
no contexto existente do parque, conectando pontos vitais para seus usuários originando 
um ambiente agradável tanto de permanência como de passagem.

FLEXIBILIDADE DE USO
O conceito de Sustentabilidade também vai além de materiais e reutilização de recursos 
gerados pela edificação. A forma como a edificação é pensada e planejada visando o 
futuro também é um fator fundamental. A implantação e posicionamento das edificações 
necessitam apresentar flexibilidade para futuros e possíveis modos de ocupação alter-
nativos ao originalmente proposto.
Nesta altura, a configuração apresentada do conjunto de edificações da Casa da Sus-
tentabilidade atende a demanda requisitada pelo concurso público. Com efeito, a im-
plantação com corpo de circulação e distribuição no sentido longitudinal configurada 

permite ampla flexibilidade em diversos cenários: tanto na readequação dos módulos 
vinculados ao eixo longitudinal, quanto na necessidade de ampliação dos usos, ba-
seando-se na matriz modular como pauta de organização do conjunto.

MATERIAIS
Um ponto crucial referente ao tema das edificações sustentáveis é a origem e o pro-
cesso que são submetidos os materiais utilizados e aplicados. O quanto consomem 
de água e consequentemente gera resíduos descartáveis em seu processo de produ-
ção e instalação são fatores predominantes para a escolha final.  Tais pontos acabam 
por direcionar a materiais que propiciem uma construção “seca”.
A escolha pela estrutura primária modulada de madeira laminada colada com certifi-
cação de reflorestamento vai de encontro à premissa exposta acima, baseada na re-
presentatividade que a madeira tem na luta por um consumo sustentável e controlado 
e de poder ser reutilizada em diversas funções, além de sua característica estrutural 
permitir que se tenha poucos apoios em contato com o solo.
Os vidros utilizados nas fachadas do auditório, administração e exposições no me-
zanino serão duplos, otimizando o desempenho climático e acústico dos ambientes.  
Os vidros perimetrais da cobertura do pavilhão serão serigrafados para controle da in-
solação direta, auxiliando na economia de luz artificial através da iluminação zenital.
Para divisões internas da edificação de administração, serão utilizadas vedações no 
sistema Dry-Wall com isolamento termo acústico em lã de garrafa pet reciclada. A 
Guarita, Vestiários e Bicicletário funcionarão em Contêineres Reutilizados e com as 
adaptações necessárias para contemplar estas funções.
Nas áreas molhadas as tubulações ficarão aparentes, de modo que facilite o acesso 
às mesmas para manutenção. O sistema de acionamento de descarga será à vácuo 
com duplo acionamento.
Coerentemente, todos os acabamentos de pinturas e produtos do conjunto são à base 
de água visando o mínimo possível de impacto junto ao ambiente de entorno com 
componentes tóxicos.
Na praça sul, o piso drenante de matéria prima reciclada de refugo de obra é modular 
e com alto índice de permeabilidade. Outra característica é que este piso é passível 
de ser transportado e assentado por duas pessoas, adaptando-se a topografia de uma 
forma mais natural que outros tipos de piso, além de manter a permeabilidade o mais 
natural possível da área. 
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APRENDIZADO SENSORIAL
Pelo importante tema e contexto no qual o objeto do concurso está 
inserido as soluções sustentáveis existentes devem estar expostas 
e materializadas na expressão arquitetônica do conjunto. Assim, os 
sistemas e instalações necessárias para a geração de energia e reuti-
lização de recursos estão arranjados de modo acessível e visível para 
o entendimento e vivência dos usuários na prática, configurando uma 
experiência plena das soluções. 
Dos painéis solares, visíveis na cobertura da fachada sul, parte a in-
fraestrutura também acessível aos olhos até o controlador e inversor 
localizados na área técnica que a redistribuem para os diversos ter-
minais de utilização que podem ser desfrutadas por usuários, como 
iluminação do banheiro ou carregar baterias de celulares.  
A água da chuva, coletada por calhas e drenada pela cobertura verde, 
desce por tubulações em PVC transparente em diversos pontos do 
pavilhão e são direcionadas por calhas laterais até a cisterna de trata-
mento e armazenamento. Esta experiência possibilita que as pessoas 
consigam vivenciar o caminho da água através não só da visão, como 
também do olfato, audição e tato, que juntos demonstram como um 
recurso geralmente desperdiçado pode ser reaproveitado de diversas 
maneiras.
Espaços para horta comunitária foram previstos atrás do auditório e 
a sudeste do pavilhão. Por mais que sejam mantidas por funcioná-
rios-colaboradores é passível de visitação por parte dos usuários e 
de alunos do sistema educacional.  O bicicletário aliado ao vestiário 
para funcionários é um incentivo para a locomoção a jornada de tra-
balho com um transporte não poluente e que ajuda na manutenção 
de saúde de quem os utiliza.
No limite sul do lote, encontram-se duas edificações efêmeras: as 

1.       Administração  Área (m²)
1.1.    Presidência   12,05
1.2.    Secretaria Executiva  12,00
1.3.    Coordenação Geral  12,00
1.4.    Arq. Corrente / Biblioteca Téc. 12,03
1.5.    Expediente   12,00
1.6.    Reprografia / Impressão 8,98
1.7.    Almoxarifado  9,00
1.8.    Sala Segura – TI  5,93
1.9.    Circulação   26,05
Total - Item 1   110,04
 
2.       Reuniões 
2.1.    Auditório   223,50
2.2.    Salas de Reunião  02 Un. 48,70
2.3.    Sala Multiuso  02 Un.  73,50
2.4.    Circulação   45,12
Total - Item 2   390,82
 
3.       Serviços 
3.1.    Vestiários   36,15
3.2.    Portaria/Segurança  6,57
3.3.    Recepção/Espera  6,75
3.4.    Banheiro Público  14,53
3.5.    Banheiros – Acesso Controlado 11,69
3.6.    Copa/Cozinha  21,82
3.7.    Bicicletário   15,00
Total - Item 3   112,51
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4.       Exposições 
4.1.    Eixo Expositivo – Nível Acesso 675,35
4.2.    Expo. Controlada – Mezanino 117,04
Total - Item 4   792,39
 
5.       Célula de Experimentação 
5.1.    Módulo 01   56,25
5.2.    Módulo 02   56,25
Total - Item 5   112,50
 
Total Geral   1.518,26

 
* O item 5 - Células de Experimentação não fazem 
parte do programa de necessidades original do con-
curso 
** Baseado no CUB de Julho de 2015, a valor de 
construção seria de R$ 1.958.400,00, porém é ne-
cessário considerar que é uma edificação singular em 
suas instalações e soluções. Equalizando então ao 
orçamento estipulado de R$ 6.000.000,00, temos um 
total de investimento de  3.750,00 R$/m², 03 vezes o 
valor do CUB base. 

Massa arbórea  de 
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Células de Experimentação. Espaço dedicado a eventos com temática 
sustentável como por exemplo: Oficinas de hortas urbanas para es-
paços reduzidos ou reaproveitamento de materiais descartáveis para 
outros usos. A combinação destas experiências ao alcance dos senti-
dos dos usuários tornam prazeroso descobrir como pode ser acessível 
soluções que melhorem o meio-ambiente. 

GERAÇÃO DE ENERGIA E REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS 
Além da água e das painéis solares, o pavilhão contará com captação 
de energia eólica através de turbinas de vento do tipo Gorlov, que por 
seu design conseguem capturar o vento de forma regular em qualquer 
orientação independente de sua predominância.
A cobertura verde das unidades, além de filtrar a temperatura por in-
solação direta faz com que a drenagem em dias de chuva ocorra numa 
velocidade menos acelerada, evitando o desperdício e acúmulo de 
água sem vazão para o destino de reutilização. 
Como alternativa para a reutilização de parte esgoto, será utilizado o 
método de filtragem de baixo custo, utilizado em zonas rurais e portos, 
o tratamento por raízes, entre elas o Junco. Através da filtragem por 
brita, areia, pedaços de telha cerâmica, raízes de plantas e bactérias 
uma parte da água é retornada para reuso em funções específicas. 
Paralelo a separação de materiais para reciclagem usual, parte do lixo 
orgânico será tratado num pequeno sistema de compostagem, retor-
nando como substâncias que podem ser utilizadas na manutenção de 
hortas e jardins.
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