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COBERTURA VERDE

Nas lajes de cobertura foram criados telhados verdes com o
objetivo de minimizar o efeito da incidência direta de calor nas
mesmas. O caimento (i= 2%) das lajes da cobertura são todos
voltados para o interior com o objetivo de facilitar a coleta das
águas pluviais e centralização do respectivo reservatório.

RESFRIAMENTO EVAPORATIVO

Complementando a ação da cobertura verde, todos os ambientes
de trabalho, circulação, recepção e espera serão servidos por um
sistema de dutos alimentados por resfriadores evaporativos
instalados junto ao teto.

Além destes resfriadores, está sendo proposto a instalação de um
espelho d’água com cascata na área de recepção e espera,
contribuindo na manutenção da qualidade do ar em termos de
umidade e temperatura interna agradável.

Aparelhos de ar condicionado ou exaustão somente serão
utilizados onde forem efetivamente necessários, como na sala de
esterilização, por exemplo.

DOMOS ISOTÉRMICOS

Para a iluminação zenital e ventilação natural dos corredores, além
das tradicionais janelas com grandes aberturas optou-se por usar
domos isotérmicos de acrílico com aditivação especial para
absorver até 98% da luz UV. Esses domos instalados no teto,
foram providos com aberturas para possibilitar a saída do ar
quente do ambiente, permitindo uma natural renovação do ar
através do efeito chaminé.

ABERTURAS PARA ENTRADA/SAÍDA DE AR

Além disso, todas as paredes relacionadas com ambientes de
trabalho possuem aberturas na parte inferior e superior de forma a
facilitar a entrada do ar frio e saída do ar quente. Essas aberturas
são controladas, de forma de bloquear o fluxo do ar nos meses
mais críticos do ano.

APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL/AQUECIMENTO
SOLAR

Com base nos dados do projeto e nos índices de precipitação
pluviométrica de Brasília foi dimensionado um sistema de
aproveitamento de águas pluviais com uma cisterna localizada a
nordeste do terreno e um reservatório na parte superior do edifício
para alimentar os vasos sanitários dos banheiros, lavagem de
pisos e calçadas externas e o sistema de irrigação da cobertura
verde.
Além disso haverá um sistema de água quente alimentado por
aquecedores solares.

SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Com base na quantidade de horas de sol pico (HSP) para Brasília,
obtidos junto ao INMET, foi feito um levantamento da quantidade
mínima de horas/diária de insolação. A seguir foi dimensionado
um sistema autônomo de geração fotovoltaica com 42 placas de
250 W e uma sala de baterias, para alimentar os resfriadores
evaporativos e a bomba que alimentará a cascata da área de
recepção e espera, de forma que esses sistemas sejam
autossustentáveis.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AMBIENTAL

ÁREA DE RECEPÇÃO E ESPERA

Fugindo do padrão costumeiro das cadeiras enfileiradas, a área de recepção e espera foi
reconfigurada com diversos espaços de convivência, estimulando a socialização e a interação entre
os usuários, podendo até ser utilizado pelos agentes comunitários para eventuais reuniões com
pequenos grupos.

Complementando essa função, foram criadas diversas áreas de espera descentralizadas junto aos
consultórios, além de uma área de recreação infantil, otimizando o fluxo de usuários.

ENTRADA, RECEPÇÃO E ESPERA


