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ESPAÇO PÚBLICO

Busca oferecer melhor integração ao contexto local e mais qualidade de espaço 
aberto, elemento  pouco encontrado na região. Acessível ao público e servindo 
como transição entre o externo e o interno, esse setor conta com espaços verdes e 
abertos (com tipos variados de mobiliário urbano), equipamentos públicos de qua-
lidade e também ambientes para exposições rotativas e showroom do trabalho 
produzido nos demais setores do local. Como consequência, ao mesmo tempo em 
que gera mais movimento no espaço aberto, os profissionais podem divulgar seu 
trabalho, servindo como atração para a comunidade que frequenta o espaço, se 
aproximando ainda mais das atividades oferecidas no local. Além disso, são lança-
dos espaços para atividades (efêmeras ou não) que se relacionem às vias e passei-
os públicos.

A forte conexão entre o espaço público e o setor comercial, característica que 
ainda é vista sem muita importância por diversas instituições e empresas, mostra 
que a relação entre desenvolvimento comercial e o bem comum é possível e apre-
senta inúmeras vantagens para a cidade. Acredita-se que não existe real requalifi-
cação de espaço sem interação com a comunidade local. Somando isso à escala 
dos prédios propostos, que não agride o entorno, reduzem-se as chances de que o 
local passe por um processo de gentrificação. 

INFRAESTRUTURA

Tem por objetivo servir de apoio a todo o restante da proposta. Esse setor é dividi-
do em três subgrupos. O primeiro se refere à zona administrativa, que promove a 
gestão dos demais setores do projeto, servindo às necessidades específicas de 
cada profissional e usuário do local. Existem também ambientes destinados à 
infraestrutura de serviços, voltada ás necessidades dos funcionários/estudantes 
locais. Ele também apresenta uma loja de materiais (ferramentas, artigos para 
produção gráfica e artística, suprimentos diversos, etc.) servindo às exigências da 
indústria criativa e uma gráfica, atendendo demandas por impressão e acabamen-
tos. Por fim, uma área técnica, com todos os equipamentos e espaços necessários 
ao funcionamento e à manutenção dos edifícios.

GERAL

O espaço Bioma busca refletir a dinâmica de trabalho através de seu programa. 
Em primeiro lugar, é apresentado o processo de aprendizado (setor educacional). 
Depois, de produção (setor comercial) . Finalmente, permite a exibi-
ção/divulgação (espaço público) do que foi criado. Essa diversidade de atividades 
permite que o projeto funcione durante diferentes turnos, podendo inclusive ope-
rar 24 horas por dia. Como resultado, temos a criação de um ambiente diverso, esti-
mulante e ativo, atraindo uma maior quantidade de público e consequentemente 
melhorando a segurança da região.

A qualificação do espaço urbano onde a proposta será locada também foi deter-
minante para o desenvolvimento de seu programa. Assim, destaca-se a importân-
cia da escala humana, especialmente no que diz respeito às dimensões das edifi-
cações, ao tratamento do espaço aberto e à relação com seu entorno imediato 
(evitando sua descaracterização e reconhecendo seu valor histórico, cultural e 
arquitetônico).

MODULAÇÃO 

Os edifícios (tanto interna quanto externamente) e o espaço aberto 
têm seu projeto desenvolvido a partir da modulação estrutural ori-
ginal do pavilhão preexistente (a qual não se encontra mais 
fisicamente na edificação mas pode ser percebida em sua fachada e 
através de desenhos técnicos originais do prédio). A partir dela, 
também são criados submódulos de 10m X 1,6m. Como forma de 
referenciar essa composição e reforçar as estruturas que ainda se 
encontram em bom estado de conservação, a proposta recria esse 
volume estrutural central, mas utiliza nova materialidade, se distin-
guindo do antigo.
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PROGRAMA

A estrutura do programa é dividida em três categorias principais, além de um setor de 
infraestrutura e apoio. Seguindo o conceito da proposta de promover a colaboração e a 
interdisciplinaridade, esses espaços podem funcionar tanto independente quanto 
simultaneamente.

COMERCIAL 

É o principal setor da proposta e busca mostrar a potencialidade econômica e de desen-
volvimento da região, hoje em estado decadente, a partir da economia do conhecimen-
to. Nele se encontram salas comerciais voltadas para o trabalho de diferentes profissio-
nais da indústria criativa. Com dimensões variadas e layouts flexíveis, esses espaços 
visam responder às demandas por fluidez e alta produtividade, permitindo a expansão, 
a redução, ou o remanejo das áreas e possibilitando a realização de diferentes ativida-
des e modos de trabalho.

Seguindo as tendências de colaboração e compartilhamento do espaço de trabalho, 
também é desenvolvido na proposta um espaço de coworking, com planos mensais e 
rotativos para o aluguel dos espaços.

Por fim, também é proposto um café, de porte médio, que sirva de apoio ao público 
local. Sua configuração busca promover a alta rotatividade de pessoas em seu espaço 
interno, incentivando, por consequência, a permanência e o fluxo no ambiente externo.

EDUCACIONAL 

Tem como objetivo capacitar pessoas a trabalhar nas área promovidas pela proposta. A 
partir da oferta de salas de aula e oficinas para cursos variados (com equipamentos 
específicos para diferentes áreas da economia criativa) e de um espaço multiuso para 
palestras e eventos de médio porte, o projeto busca aproximar ambientes de aprendi-
zado com espaços voltados à prática profissional. Dessa forma, torna o ensino mais 
atrativo e interessante, especialmente para a população jovem da região. 

Além de sua função educativa, esses espaços e seus dispositivos também podem ser 
utilizados por profissionais independentes e em colaborações com instituições de 
ensino, seguindo a ideia dos Fab Labs (espaços compartilhados, podendo ser alugados 
ou não, conforme o objetivo de sua proposta, com equipamento e ferramentas destina-
dos à fabricação digital), reforçando o conceito de economia compartilhada incentiva-
da na proposta.

Através de sua posição no projeto, organizado dentro de uma de suas preexistências, o 
setor busca deixar clara a importância da história e cultura local, remetendo a ideia de 
“aprender com o antigo”. 
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DIAGRAMAS DE COMPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA

A - Situação inicial da área de intervenção.

B - Locação de novas edificações no perimetro do lote, criando um espaço aberto livre em seu 
centro.

C - Organização do térreo das novas edificações de forma permeável, melhorando a relação do 
espaço com o entorno e promovendo a continuidade da praça central

D - Modificações na topografia de forma a se adequar ao programa e paisagismo propostos.

E - Lançamento do espaço aberto. Definição de áreas permeáveis, mobiliário e materialidade.

F - Proposta final e geração de identidade a partir de elementos construtivos (passarela, 
reservatório, fechamento e showroom).

setor comercial setor educacional infraestruturaespaço público

G - Zoneamento de atividades.

PERSPECTIVA INTERNA SETOR EDUCACIONAL
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PERSPECTIVA INTERNA SETOR COMERCIAL
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