
ADMINISTRAÇÃO – PLANTA BAIXA  

ADMINISTRAÇÃO – CORTE 

Todas as edificações obedecem a premissa da 
sustentabilidade ambiental e da eficiência 
energética. Foram levados em consideração o 
impacto da obra no ambiente, o tempo de 
construção e a facilidade de manutenção dos 
edifícios.  
  
Observados os preceitos do conforto ambiental de 
forma a prescindir de ar condicionado e de otimizar 
ao máximo a iluminação natural, o edifício prevê o 
uso de lanternins,  shelf-lights, o reuso de suas 
águas, e materiais que permitem a drenagem 
mecânica das águas pluviais.  
  
Os edificações têm como base o tijolo ecológico, ou 
tijolo modular de solo cimento.  
  
Esse material proporciona uma construção mais 
barata, mais limpa e, por conseguinte, mais 
ecológica, visto que na sua confecção não há corte 
de árvores nem emissão de gás carbônico.  
  
O tijolo ecológico possibilita a redução de cimento 
em até 80% e não há necessidade de fôrmas de 
madeira na confecção das colunas uma vez que 
tanto elas quanto as instalações são feitas pelos 
dutos do tijolo.  
  
A opção pela textura aparente elimina os custos com 
acabamento e manutenção de pintura. 
  
Com a redução do uso de materiais descartáveis e 
quebra de paredes, a previsão é um canteiro de 
obras mais limpo que os convencionais.  
  
O refugo da obra será aproveitado na horta 
comunitária. O resto de alvenaria será usado no 
fundo dos canteiros para ajudar a drenar a água da 
terra, e as madeiras na confecção de estantes e 
suportes da horta comunitária.  
  
Ao longo das trilhas e das praças os usuários 
dispõem de totens explicativos e de orientação. 
Outros elementos foram planejados para referenciar 
o espaço. Dentre eles um eixo que corta o parque no 
sentido oeste – leste. Esse eixo nasceu da 
necessidade do acesso, mas ele também representa 
um acréscimo à trilha ecológica e serve como ponto 
de referência para os usuários do parque. Em 
determinado momento o eixo passa pelo campo de 
murunduns, entra então em cena uma passarela 
suspensa que minimiza o impacto da construção e 
permite o crescimento da vegetação e o livre 
trânsito de animais silvestres. Uma fileira de buritis, 
palmeira nativa do cerrado, marca esse eixo, e 
conduz o visitante aos mirantes distribuídos no eixo. 
Por fim, duas esculturas, preferencialmente 
elaboradas por artistas locais, marcam o começo e o 
fim do eixo, e simbolizam a nova ordem social da 
sustentabilidade  
  
A conexão simbólica do parque com a cidade se dá 
pela transferência da malha hexagonal para o 
paisagismo e para as edificações previstas. O 
hexágono por vezes aparece em sua forma pura, em 
outros momentos ele é decomposto e deformado.  
  


