
O Espaço Encontro-Lazer-Cultura foi projetado de modo propiciar adequadas situações de convivência, 
oferendo um espaço agradável à ocupação humana, propicio as atividades de lazer e cultura numa pluralidade 
arquitetônica de múltiplas possibilidades. Convivência, vivências, conforto, segurança e sustentabilidade 
ambiental foram tônicas sempre presentes nos traços de sua arquitetura. Implantado no entroncamento das 
Quadras 1 e 2, o edifício vem a se comportar como uma das portas de acesso ao parque. Traçado com uma 
volumetria singular e de forte expressão, demarca e convida os transeuntes a desvendar seu interior e a passar 
agradáveis momentos no parque.  

Logo na entrada, uma  garantem a devida orientação do visitante. O hall 
impressiona com um elegante movimento orgânico nos forros de madeira, a banhar o hall com iluminação 
natural; uma vitrine no Espaço de Exposições se mostra convidativa ao visitante e, os pátios internos, trazem uma 
ambiência um tanto exótica à realidade local. O Pátio Maior é mais público e dá acesso à Sala Multiuso, Salão de 
Exposições, Sala de Leitura, Oficinas e Sala de Projeções e, o Pátio Menor, concentra um caráter mais de 
serviços e apoio ao conjunto. A  contempla distintas ambiências: sala de guarda de livros, sala de 
leitura e estudo individual e uma área informal de leituras coletivas. As  foram projetadas com um espaço 
mais flexível: podem ser redimensionadas para atividades maiores com a remoção das divisórias retráteis que as 
separam. A  possui capacidade para atividades de maior público e uma cozinha de apoio, e, 
amplas portas que se abrem para o pátio e para a área do parque permitindo uma maior integração e pluralidade 
de uso da mesma, expandindo seus limites. A  convida o visitante do parque a visitar seu 
interior através de suas vitrines. A  deverá receber uma maior preocupação com o uso de seus 
materiais, de modo a gerar um maior conforto acústico e luminoso do local: os sheds serão trabalhados para 
permitir apenas ventilação e isolar a indesejada iluminação, as janelas serão em venezianas com possibilidade 
de escurecimento total, e, pisos e parede em carpete com manta isolante para um melhor desempenho acústico. 

A edificação buscou usufruir ao máximo dos recursos naturais disponíveis, objetivando uma arquitetura que 
trouxesse uma maior  e um comportamento térmico ideal para seus usuários. A 
implantação segundo o eixo leste-oeste possibilitou que as aberturas estivessem voltadas para as fachadas de 
menor carga térmica e incidência solar: norte e sul. Todas as aberturas voltadas para o norte foram devidamente 
estudadas e calculadas de modo a não estarem absorvendo as cargas térmicas críticas ao longo do dia, de modo 
que foram devidamente protegidas por longos beirais.  foi buscada nas fachadas com 
amplas aberturas devidamente orientadas e protegidas e, nas coberturas, com cobertura tipo Shed. Os Sheds 
vieram a propiciar agradáveis ambiências ao Espaço Encontro-Lazer-Cultura: trouxeram mais luminosidade e 
geraram 'efeito chaminé” ao tirarem partido dos ventos dominantes locais para a devida  
interna. Os pátios internos com jardins, pérgolas e espelhos d'água vem a promover uma maior umidificação do 
ar e conseqüente melhoria da sensação térmica, além de promover interessantes pontos de convívio dos 
usuários. Mecanismos de  serão utilizados em todos os ambientes: sistemas de 
descarga com caixa acoplada e dual-flush, aeradores de torneiras e torneiras automáticas. A solução de  telhado 
em shed costumeiramente gera muitas calhas, que, virão a fazer a 

 e orientá-las a um reservatório subterrâneo para tratamento para posterior utilização nas torneiras de 
irrigação próximas a edificação. A  será projetada de maneira a agir de forma complementar 
à iluminação natural, com linhas de comando independentes e paralelas às aberturas; nos sanitários, uso de 
sensores de presença. Visando ainda uma otimização do consumo energético da edificação, foi utilizado 

 para os chuveiros dos vestiários de funcionários.

As materialidades e sistemas propostos para o Espaço Encontro-Lazer-Cultura buscaram materiais que não 
fossem objeto de uma altíssima energia contida, que já fossem culturalmente aceitos e foco de um saber-fazer já 
difundido e apropriado, possibilitando agilidade na execução, maior flexibilidade quanto a mudanças futuras e 
eventuais manutenções corretivas e preventivas.  O  eleito foram pilares e vigas pré-
moldados de concreto, objetivando um canteiro de obras mais limpo, reduzindo tanto o impacto ambiental quanto 
o tempo de obra. A  em shed optou pelo uso de engradamento metálico e telhas cerâmicas pela sua 
farta oferta no mercado, fácil manuseio e excelente desempenho térmico. Como a cobertura é um dos principais 
componentes da envoltória de uma edificação responsáveis pela temperatura interna do conjunto edificado, a 
composição de telhado cerâmico, lâmina isolante, colchão de ar e forro de madeira garantirão uma construção 
isolada e com alto desempenho térmico. As  externas em tijolos cerâmicos duplos e revestimento 
texturizado buscam ampliar a inércia térmica da construção e melhorando o comportamento térmico da mesma. 
Os  em madeira trazem um ar aconchegante ao conjunto; os  em cimentado natado natural e granito 
oferecem durabilidade e praticidade; pintura interna branca aumenta a luminosidade dos ambientes; o aço corten 
da fachada tem uma excelente vida útil pela sua corrosão natural, e, promove um elo de comunicação com as 
demais edificações do parque. 
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