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Edifícios
Sede Administrativa
Optou-se pelo partido linear, com a circulação perimetral 
que conforma alpendres e um grande vazio central 
composto de área verde e espelho d’água.  A medida é uma 
importante estratégia de composição lúdica da paisagem 
natural do parque para dentro do edifício, mas também,  
como uma solução bioclimática de resfriamento.

Loja artesanato e Lanchonete
Localizada em um ponto de fácil acesso a partir dos demais 
equipamentos culturais, a loja de artesanato funciona em 
conjunto à lanchonete que conformam um quiosque, ponto 
de parada para o percurso do parque.  Sua forma responde 
à sua simplicidade de uso e acesso pelos usuários do 
parque.
Esse modelo de apoio da lanchonete é reverberado em 
alguns pontos estratégicos do parque, com o intuito de 
atender as demandas das áreas esportiva e cultural. Com a 
mesma intenção, conjuntos de banheiros são dispostos ao 
longo das trilhas e equipamentos do parque.

-Os pilotis são a estratégia bioclimática para as principais edificações onde 
a quantidade de pessoas em atividades moderadas e em permanência 
prolongadas necessitam de conforto ambiental adequado. A diminuição da 
temperatura dentro da edificação durante o dia é possibilitada pelo pouco 
contato com o solo, que é explicado pela ausência da condução térmica. 

Evitam-se grandes movimentações de terra, problemas com compatibilização 
de drenagens e escoamento das águas no perímetro da edificação. Cria-se a 
possibilidade de preservar a vegetação rasteira, como gramíneas do cerrado 
em crescimento natural e espontâneo circundando o edifício e evitando o 
excesso de podas. 

A concepção racional das estruturas pré-fabricadas conduz a facilidade de 
montagem e a adoção de diversos componentes com propriedades termo 
acústicas eficientes; painéis, forros e pisos. 
Os brises metálicos, os pórticos treliçados, os beirais e o alpendre compõem 
elementos fundamentais para a adequação do edifício às condições 
climáticas da região. Evitando a radiação direta do sol nas fachadas.


