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O sistema construtivo está alinhado com as intenções 
estético-arquitetônicas e de conforto ambiental. Considerando 
o clima quente e seco de Brasília, com uma grande incidência 
de radiação solar, o sombreamento, a distribuição de ar 
e o resfriamento evaporativo direcionaram as estratégias 
aplicadas. 
Os cheios e vazios dados pelos blocos e jardins garantem 
uma variação de microclimas. As diferenças de pressão e 
temperatura geram uma maior movimentação do ar, o que 
faz com que todo o conjunto se comporte como um sistema 
complexo e interdependente.
Em primeiro lugar, os beirais generosos e a vegetação 
protegem o edifício de ganhos de calor, diminuindo a 
incidência da radiação solar e, portanto, diminuindo a 
temperatura resultante dentro do conjunto.
Em segundo, atuam os telhados ventilados e a distribuição 
variada entre blocos e jardins, que permitem que o calor seja 
levado pelas correntes de ar. 
Em terceiro, os jardins conformam pequenos bolsões 
microclimáticos que têm como objetivo aumentar o conforto 
higrotérmico dos usuários. A combinação de espécies nativas 
como gameleira, jacarandá do cerrado e jatobá com espécies 
rasteiras, garante o sombreamento e a resiliência necessária 
para a manutenção dos microclimas criados pelos jardins. 
Além do conforto higrotérmico em um sistema passivo, sem 
consumo de energia, a vegetação proporciona um maior 
conforto visual, agindo como ponto focal e também como um 
filtro para a radiação solar externa.  
As aberturas dos sheds não só garantem a iluminação natural 
indireta do saguão de espera, como também garantem 
que, caso o sistema de ar condicionado esteja desligado, 
seja possível captar os ventos predominantes do leste, nos 
meses mais quentes. As fachadas leste e oeste, por sua vez, 
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trajetória solar sobre o conjunto

projeção do sol durante o inverno 
projeção do sol durante o verão

recebem brises verticais pivotantes e móveis, que também 
filtram a radiação solar direta através da reflexão, permitindo 
a iluminação natural sem ganhos excessivos de calor.
Outras estratégias adotadas para a sustentabilidade do sistema 
são: pisos externos drenantes, captação de água da chuva 
para reuso, utilização de painés solares para aquecimento da 
água dos chuveiros, além da possibilidade de instalação de 
painéis fotovoltaicos nas coberturas objetivando a redução de 
consumo de energia elétrica.
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