
Eciência energética
Para a gestão eciente do consumo energético no edifício serão aplicados 45 painéis fotovoltaicos acima do 
bloco dos sanitários e escada protegida. Eles estarão assim voltados para a fachada norte, sendo possível gerar 
até 2.600 kWh mensal de energia elétrica, suciente para toda a operação diária da instituição.
OO aproveitamento da iluminação natural ainda gera economia no consumo de energia, assim como o 
sombreamento das aberturas, não necessitando condicionamento articial nos dias mais quentes. Nos dias 
mais frios, a estratégia é estar exposto à insolação das fachadas principais, onde o usuário poderá buscar áreas 
ensolaradas para permanecer, além de contar com sistema central de aquecimento.

Gestão da água
OO reaproveitamento de águas pluviais é uma premissa importante na gestão dos recursos hídricos, 
aproveitando os altos índices pluviométricos da região como forma de obtenção de recursos. No barrilete 
acima dos sanitários, uma caixa dágua será destinada a acumular a água armazenada em dias de chuva 
somado à reservatório inferior, num total de 100 m³. Essa água poderá ser utilizada para manutenção das 
espécieis vegetais no terraço jardim em dias mais secos, além dos jardins localizados no térreo inferior e 
limpeza de áreas externas. 
OO terraço jardim na cobertura é, além de item que contribui com as atividades acadêmicas do campus 
Hortências, uma estratégia para retardo da drenagem de águas pluviais coletadas na cobertura, a maior área 
coberta do edifício. A água coletada a partir do terraço jardim será encaminhada para um reservatório inferior 
que armazenará parte da água antes de encaminhá-la ao reservatório de reúso na cobertura. Além deste 
reservatório, uma contenção de águas pluviais estará servindo como extravasor deste reservatório, 
contribuindo para o atraso da contribuição pluvial no terreno, visto que não há sistema de drenagem urbana 
na região. 
TTodos estes reservatórios inferiores estarão dispostos junto ao afastamento do bloco dos sanitários e escada 
protegida a leste do terreno.
Além do sistema de reaproveitamento de águas pluviais e do retardo das águas pluviais como estratégia de 
drenagem, os reservatórios de água potável e reserva de incêndio estarão localizados acima do bloco dos 
sanitários e vestiários, além do reservatório inferior. Para consumo são estimados 65 m³ de arnanezamento, 
distribuídos entre reservatório inferior e superior.  
NoNo afastamento lateral junto da fachada norte, por trás do bloco de circulação e sanitários, ainda é prevista a 
alocação da infraestrutura sanitária da edicação. Neste local cará locado o sistema de tratamento de esgoto 
sanitário composto por fossa, ltro e sumidouro.
A falta de um sistema de esgoto e drenagem urbana, faz com que um edifício deste porte necessite de 
estratégias múltiplas para gestão da água. Dessa forma, um jardim ltrante também é proposto, junto à janela 
dos laboratórios no térreo inferior, como estratégia complementar de tratamento do esgoto sanitário. 

Espaço público
LigandoLigando a praça com o térreo da edicação, o fechamento da R. José Bonifácio permite a este conjunto ser 
ainda um atrativo para a escala petonal da cidade. Este espaço público se destinará a ser um espaço de 
encontro e permanência.  Bancos, bicicletários, pequena área para apresentações geram novas funções ao 
espaço público em frente ao campus. Na esquina entre as ruas José Bonifácio e 3 de outubro, uma baia de 
veículos permite deixar um visitante em frente ao edifício. Mais no nal da quadra, próximo da R. Manoel V. 
Ferreira, uma área mais aberta e plana pode ser utilizada para instalações de barracas de feira livre. Alguns 
cacanteiros criados no local dão sombra tanto ao edifício quanto aos espaços de permanência e é deixado uma 
faixa livre para circulação de veículos no acesso aos terrenos vizinhos. Abaixo da Araucária existente cam 
duas vagas de estacionamento, sendo uma delas para cadeirantes.  


