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SEDE ADMINISTRATIVA 

“Genius loci”. 

 O projeto do edifício da administração esta locado próximo aos 

órgãos públicos presentes na cidade. O edifício abriga os serviços de 

informação, brigadista, acervos técnicos, sala de reunião para 

conselheiros, direção, sala de projeção e os serviços administrativos. 

 O partido arquitetônico e urbanístico do edifício é firmado como 

uma porta que representa os braços abertos, cuja recebe o público na 

sua parte frontal, na laterais estão localizados os estacionamentos 

paisagísticos. O usuário é diretamente projetado ao centro do edifício, em 

forma de um circulo, desenho que tem como expressão simbólica a 

valorização do homem-usuário como centro das atenções no espaço. 

 Este é envolvido por dois módulos, em espelho, permitindo o 

acesso aos diferentes compartimentos da administração. 

 A natureza se confunde com a volumetria através de dois 

muros vegetais situados na fachada noroeste, as paredes em tijolo 

deitado, bom isolante térmico, constituirão a estrutura auto-portante. 

 Brises em forma reajustáveis, com um afastamento das 

paredes externas do edifício, servirão de controle para o conforto 

luminoso do edifício sem perda para a iluminação natural do próprio. O 

telhado com treliças em madeira, cobertas por telhas de zinco receberão 

a água pluvial. Os painéis solares instalados na camada superior cobrirão  

um terço da área do telhado. 

 O edifício posicionado na parte mais alta do terreno tira o 

partido das energias fotovoltaicas e da água pela gravidade. O telhado 

com uma superfície de 600m2, em cada módulo, terá a capacidade de 

gerar 4,93 Kwh/m2 dia em energia para iluminação dos edifícios com uso 

noturno tipo escola, a iluminação noturna do parque, e a alimentação em 

água quente.  Podendo reduzir o consumo de energia pública local em 

40% dependendo dos parâmetros firmados com a CEB para o sistema 

interligado em rede pública.  

 A captação de água pluvial acumulará até 32 mil litros de água 

em certo período de chuva (Bella Calha 2008) e proporcionará a 

alimentação de uma piscina em que a água poderá ser corrente próxima ao 

edifício. Em seguida por gravidade alimentará as fontes de água da praça 

em contrabaixo e no centro do terreno, que poderão, além de dissipar a 

energia, atingir até 12 metros de altura conforme o período do ano. 

Entrada frontal do prédio administrativo 

Playground, com elementos pré-moldados 

em cimento armado e pintados 

sistematicamente por grafiteiros 
previamente inscritos para tal. 

Praça do idoso e deficientes 

Praça do Urutau - 

 É o espaço da harmonia, da transição: do ecológico ao 

antrópico, onde convergem,  se distribuem e coabitam o conjunto dos 

usuários: passagem semanal dos 300 à 400 estudantes do centro 

“Aprender”. Aos 400 usuários atuais, o projeto amplia a capacidade para 

até 20mil pessoas.  

 O desenho contempla um canteiro em talude em diferentes 

níveis, setorizando os espaços de atividades diversas. Proporciona uma 

área gramada para descanso ou mesmo contemplação dos eventos ali 

produzidos, sem impedir a permeabilidade e acesso aos diversos 

ambientes. 

 A forma em geometria variável é setorizada pelas diversas 

utilizações; o piso é de cimento pigmentado, cores “ton sur ton” e 

entremeado por bloquetes de solo cimento, reduzindo assim a área 

impermeabilizada.  

 A fim de minorar a aridez do clima nos meses secos, criaram-se 

calhas de água. O colhimento da água inicia seu percurso na entrada da 

administração  serpenteia para o interior do parque na cota 1085 e 

acompanha o cerrado frutífero na extensão leste oeste. 

 Estes três espaços construídos estarão unidos por um eixo 

vegetativo de 10m de largura, criando a escala monumental. A vala 

d’água, no centro deste caminho, atravessa o parque com sua bruma 

refrescante para se transformar em Totem de água, situado em 

contrabaixo do terreno é localizado na parte noroeste da praça do Urutau. 

 Tais canais funcionarão por sistema de bombeamento na época 

da seca e por gravidade na época das chuvas; e além da função estética, 

servirão como canalização das águas pluviais.  

 O conjunto de atividades físicas intergeracionais formam uma 

unidade, assegurando as características desejadas. Em lados opostos 

encontram os equipamentos infantis e o PEC separados pela floresta de 

jatos de água e interligados pelo circuito de ginástica para deficientes. 

 Serão implantados banheiros e quiosques para uso dos 

frequentadores da praça e dos utilizadores da eco pista. 

 A praça é sobretudo um espaço de transição, tal como o 

cerrado, interliga norte-sul-leste-oeste. Nossa senhora do cerrado 

provedora dos pedestres, assegure a vida em harmonia entre natureza, 

estética, patrimônio e lazer. 

Perspectiva de uma das fontes 

Fonte da Torre de TV 

Entrada frontal do restaurante 

 

 Está previsto a 

revitalização da arquitetura do 

galpão multidisciplinar, para 

atividades didático-pedagógicas e 

um sistema de triagem do lixo. Junto 

ao edifico é previsto a criação de 

uma área coberta em lona 

estaqueada, capaz de dar suporte a 

eventos de grande porte. 

Fachada Nordeste do Galpão Multiuso 

Perspectivas da praça 


