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melhorar a ventilação e a iluminação. À noite, 
ajudam a resfriar os ambientes internos. Vale 
lembrar que a presença das árvores e vegetação 
potencializa o efeito ventilação. 

VENTILAÇÃO
No período Seco a ventilação é indesejável e 
no Quente-Seco é recomendável somente em 
umas condições. Essas condições são contor-
nadas a partir da tipologia arquitetônica adotada 
com seu sombreamento e arborização.

FECHAMENTOS
Visando intensificar a inercia térmica do edifício, 
foi adotada a opção da cobertura vegetal, junta-
mente a conjuntos de parede dupla e câmara de 
ar ventilada, dissipando o calor.

CICLO DA ÁGUA
O projeto conta como dispositivos para armaze-
nar as águas de chuva, trata-las, e reutiliza-la nas 
bacias sanitárias, torneiras externas, e sistema 
de micro aspersão.

INSOLAÇÃO
O objetivo era evitar a insolação direta nos fecha-
mentos. O sol entra quase sempre refletido, pois 
a insolação em Brasília é extremadamente forte. 
Devido a esse motivo, as janelas são sempre 
altas, perto dos beirais, e na cobertura, os ambi-
entes que precisam, possuem domus.

ENERGIA
A proposta comtempla Placas Fotovoltaicas, 
buscando aproveitar à elevada radiação solar 
da área. Essa energia limpa será utilizada para 
fornecer as bombas, exaustores de ventilação e 
também para esquentar a água das torneiras e 
chuveiros.

DRENAGEM
Mesmo com a quantidade grande de áreas 
livres, drenantes, a proposta contempla a implan-
tação de piso fulget drenante nos calçamentos 
do parque,  de forma a contribuir ainda mais com 
a absorção da água pelo solo. Para o estacion-
amento, será usado o ‘concregrama’, material 
que permite a pavimentação com elementos de 
concreto vazado, permitindo a coexistência de 
gramado.

ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS 
As portas de correr em vidro, que fecham lat-
eralmente a recepção/espera, tem aberturas 
na parte baixa e alta como indicado no diagra-
ma ao lado, favorecendo a ventilação cruzada. 
Os domus ajudam também a tirar o ar quente 
de dentro do edifício.
A cortina vegetal sem laje nos módulos ex-
ternos, ajudam a proteger a insolação direta 
e refrescar o ambiente, proporcionando som-
breamento.
As árvores situam-se estrategicamente para 
evitar a entrada direta de sol e criar sombrea-
mento, melhorando a ventilação. Elementos 
de concreto permitem a entrada e saída de ar, 
favorecendo a ventilação
O beiral protege da entrada de água a janela, 
além de receber a insolação direta.
As pérgolas/brises ajudam o beiral a proteger 
o vidro do corredor da incidência direta de sol
As cortinas de vegetação proporcionam som-
bra e deixam passa o vento. 

a: azimut
h: altura solar

BRASÍLIA  - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
 Clima composto Tropical de altitude, 16º 
Latitude Sul, altitude 1100m, Regime pluvi-
ométrico 1552 mm, Elevada radiação solar
Vento predominante vem do Leste o ano 
todo, vento secundário vem do N, N-O E N-L.

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS ADOTADAS
A partir da analise dos estudos de Goulart, 
Givoni, Mahoney e Chávez, buscou-se for-
matar uma arquitetura sustentável com siste-
mas passivos, determinada a partir de fatores 
como materialidade, relações entre espaços, 

orientação, forma e tipologia.
 
ORIENTAÇÃO SOLAR
Privilegia-se a ventilação na escolha da orien-
tação das fachadas. A orientação Leste-Oeste 
com uma não depreciável inclinação favorece 
a entrada de ar dos ventos predominantes. 
A entrada de ar não é obliqua, favorecendo o 
controle da velocidade do ar.

PÁTIOS INTERNOS
Os diversos pátios internos foram utilizados 
como colchões térmicos e como espaços para 

Corte DD

Corte EE

Corte BB

LEGENDA
Vento Predominante de 
leste

Vento Secundário norte, 
norte-leste, nordeste

Ar quente que sai pelas 
janelas altas

Ar quente que sai por 
dômus

Sol do norte nas placas 
fotovoltaicas

Iluminação refletida 
mediante dômus

VENTO 
PREDOMINANTE

ILUMINAÇÃO REFLETIDA 
POR DOMUS

ELEMENTO PARA 
DISSIPAR O CALOR

BICICLETÁRIORECREAÇÃO 
INFANTILESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

PÁTIOS 
INTERNOS

RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
DA CHUVA

(uso nas bacias sanitárias e 
torneiras externas)

ESPAÇO PARA FEIRAS 
LIVRES

QUADRA DE 
ESPORTES

ACADEMIA DA 
SAÚDE

HORTA

PÓRTICO
(suporte de possibilidades)

DUTO DE VENTILAÇÃO 
ABAIXO DA LAJE

PLACAS 
FOTOVOLTAICAS

RESERVATÓRIO
(Torre como referência 

na paisagem)


