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Gráfico de temperatura e zona de conforto
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Gráfico de Chuva
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Costela de 
Adão

PANCsVerduras e 
hortaliças

Ciclanto Strelitzia

Ervas 
aromáticas

Paisagismo

Foram priorizadas espécies ornamentais e 
folhagens robustas nos jardins do térreo, 
enquanto que para a cobertura vegetal e 
as hortas, foram selecionadas plantas de 
pequeno porte.

Somatória de pontos
decreto 17.273/2020 

Energia 110
Mobilidade 25
Recursos Hídr. 35
Resíduos 10

Total 200

Economia Energética

- Painéis fotovoltaicos com área prevista de 160m² localizada na cobertura do restaurante. 
Essa área possui potencial de geração de até 44Mwh/ano.
- Elevadores com acúmulo de energia na descida.
- Sensor de presença e lâmpadas de LED nas áreas de uso comum.

Mobilidade Urbana

Incentivo ao transporte público e às fontes de 
combustíveis renovaveis.
- 26 vagas (13 paraciclos) na área de acesso ao terreno.
- Uma vaga com ponto de recarga para veículo elétrico

Áreas verdes 

Sistema Remaster para as áreas vegetadas sobre laje no bloco 02, distribuindo Jardim auto-irrigável + 
Piso drenante com reservatório sobre laje.

Jardins de chuva - depressões para acumulo de chuva - em áreas do pátio e Jardins de chuva na calçada.

Recursos hídricos

Economia através de sistemas sanitários mais 
eficientes e inteligentes.

Sistema combinado de aproveitamento pluvial 
e reciclagem de águas cinzas – mesmo 
reservatório de água não potável, para economia 
de espaço, e disponibilidade constante de água 
de reuso.

110 Pontos 25 Pontos 20 Pontos

35 Pontos

- +

PERFORMANCE BIOCLIMÁTICA
Os princípios da arquitetura bioclimática tomam por base a compreensão dos determinantes de conforto impostos 
pelas condições do clima local, em especial pela relação entre amplitude térmica e umidade, a incidência de radiação 
solar e a intensidade dos ventos predominantes. Estes fatores devem ser equacionados de modo a garantir que o 
edifício responda dinamicamente às variações do clima e ofereça as melhores condições de conforto possíveis aos 
usuários.

ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO
O projeto encontra-se na Zona Bioclimática 3. Nesta ZB, são recomendadas estratégias de condicionamento térmico 
passivo como ventilação natural cruzada no verão, e aquecimento solar da edificação com paredes de capacidade 
térmica elevada no inverno. Estas paredes funcionam como uma espécie de bateria térmica. Durante o verão absorvem 
calor, mantendo a edificação confortável. Já no inverno, podem armazenar calor para liberá lo à noite, mantendo a 
edificação aquecida.
Também é recomendado sombreamento das aberturas de forma que permitam o sol durante o inverno.

TEMPERATURA

GRÁFICO DE TEMPERATURA E ZONA DE CONFORTO
De acordo com o Projeteee, Belo Horizonte está em condições de conforto térmico em 50% das horas do ano, sendo 
que em 25% das horas apresenta desconforto por frio, e nos outros 25% está em desconforto por calor. Esses dados 
reiteram as recomendações do zoneamento bioclimático. Estratégias de resfriamento (ventilação natural e proteção 
solar) devem ser combinadas com estratégias de aquecimento da edificação (inércia térmica e aquecimento solar 
direto) para promover conforto térmico.

VULNERABILIDADE DAS ONDAS DE CALOR
Segundo o BHGEO, a área do terreno está parcialmente localizada em zona de alta vulnerabilidade à ondas de calor 
Para composição de dados dos índices de vulnerabilidade foram utilizadas informações sobre a exposição de riscos 
associados às alterações do clima, à sensibilidade socioambiental a essas variações e à capacidade do sistema 
urbano de lidar e se adaptar às condições mais extremas. Neste sentido, estratégias como ampliação de áreas 
verdes, coberturas vegetadas e telhados com alto índice de refletância (pintura branca) podem contribuir para mitigar 
os efeitos das ilhas de calor.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A carta psicométrica nos confirma a eficácia das estratégias bioclimáticas para conforto térmico e eficiência energética 
na cidade de Belo Horizonte.
Algumas estratégias que valem ser ressaltadas
- Proteção solar de janelas para 21,7% das horas;
- Paredes com alta capacidade térmica/massa térmica elevada em 5,1% das horas;
- Resfriamento através de ventilação natural em 4,3% das horas;
- Ganho interno de calor em 27,9% das horas;
- Aquecimento solar da edificação em 11% das horas;
- Sistemas de climatização artificial desumidificação para as demais horas.
Com esta análise, é possível perceber que mesmo com estratégias bioclimáticas combinadas, nas horas do ano em 
que a temperatura e umidade estão altas, o sistema que deve garantir temperaturas de conforto será de climatização 
artificial.
Este sistema deve ser bem dimensionado e possibilitar programações horárias, de forma a otimizar sua eficiência 
energética e reduzir sua contribuição para a demanda de energia da edificação.

VENTOS PREDOMINANTES

Segundo os dados climatológicos, a direção dos ventos predominantes em Belo Horizonte é Leste. O projeto tira 
proveito dessa característica para promover ventilação natural, uma vez que sua orientação levemente inclinada para 
Leste irá favorecer a captação dos ventos e distribuição pelos ambientes internos através das janelas operáveis. A 
proposta de um átrio central no projeto irá promover uma diferença de pressão que deve favorecer o efeito chaminé, 
conduzindo as brisas frescas a entrarem e levarem o ar quente pelo átrio.

GRÁFICO DE TEMPERATURA E ZONA DE CONFORTO
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=MG+-+Belo+Horizonte&id_cidade=bra_mg_belo.horizonte-pampulha.ap.835830_try.1995

GRÁFICO ROSA DOS VENTOS / ORIENTAÇÃO MAIS VENTILADA: LESTE
http://projeteee.mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=MG+-+Belo+Horizonte&id_cidade=bra_mg_belo.horizonte-pampulha.ap.835830_try.1995

GRÁFICO DE CHUVA
h t t p : / / p ro j e t eee .mma .gov.b r / dados -c l ima t i cos /?c i dade=MG+-
+Belo+Horizonte&id_cidade=bra_mg_belo.horizonte-pampulha.ap.835830_
try.1995

VULNERABILIDADE DE INUNDAÇÃO
BHMAP, 2021
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PRECIPITAÇÃO

GRÁFICO DE CHUVA
O gráfico de chuva é um elemento chave para análise e conclusão do potencial de reaproveitamento da água pluvial 
para usos não potáveis. Em Belo Horizonte, os meses com maior precipitação são outubro, dezembro e janeiro, sendo 
o restante do ano considerado um período seco. Dessa forma, é interessante que sistemas de aproveitamento pluvial 
sejam complementados por outros sistemas de água não potável, tais como reciclagem de águas cinzas.

Segundo o BHGEO, a região onde o terreno está inserido apresenta baixa vulnerabilidade à inundação. Ainda assim, 
estratégias de retenção e infiltração de água da chuva no terreno são relevantes para o projeto, uma vez que reduzem 
a contribuição da edificação para formação de inundações em outras áreas da cidade.

INSOLAÇÃO

A implantação do edifício no terreno se beneficia de uma orientação norte/sul, com suas menores fachadas voltadas 
para leste/oeste. Como é possível observar na carta solar, as janelas voltadas para norte permitem a entrada de 
radiação solar direta no inverno, quando há período de desconforto por frio. Já no verão, quando a altura solar é maior, 
os elementos de sombreamento funcionam para proteger as janelas da entrada de carga térmica excessiva. O projeto 
conta com elementos de proteção solar que permitem tanto um controle de carga térmica quanto uma filtragem da 
iluminação natural para evitar ofuscamentos.

Fonte: NBR 15.220 - Parte 3 - Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social.
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