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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DESEMPENHO AMBIENTAL

O projeto prevê o emprego de estratégias passivas e bioclimáticas:

1 - Construção e Materiais: Uso de sistemas pré-fabricados e estruturas me-
tálicas, bem como o uso de materiais não poluentes, com teor de reciclagem 
ou recicláveis; adoção de metais e louças com dispositivos economizadores 
de baixa vazão de água e baixo consumo de energia acionados por sensores; 
definição de espaços de armazenamento de lixo para coleta seletiva dos resí-
duos sólidos e líquidos (inorgânicos, orgânicos, óleo de cozinha); utilização de 
piso tátil dentro dos blocos.

2 - Energia: Utilização de placas solares para geração de energia limpa, contri-
buindo no abastecimento dos sistemas de iluminação dos blocos, onde será 
feito o uso de lâmpadas LED com dispositivos economizadores de energia, 
tais como sensores de presença e fotocélula com capacidade de controle por 
meio de programação de horário, diminuindo assim os custos com o consu-
mo e até o eventual excedente dessa energia gerada poderá retornar para a 
rede pública.

3 - Água: Gestão sustentável da água através do tratamento e reuso de 
águas cinzas (águas de chuva e dos lavatórios) que serão utilizadas em 
bacias, na lavagem de pisos e irrigação da horta comunitária no telhado 
verde por gotejamento automatizado; instalação na cobertura de equi-
pamentos de aquecimento de água por energia solar e reservatórios de 
água quente para o uso nos vestiários, cozinhas e restaurantes; adoção 
de pisos drenantes nas áreas permeáveis para absorção das águas plu-
viais.

4 - Conforto Ambiental: Definição de sistemas de esquadrias, vedação 
e acabamentos com alto desempenho térmico e acústico; implantação 
de telhado verde com espécies nativas para redução das ilhas de calor e 
aumento do isolamento térmico dos espaços; aproveitamento da venti-
lação natural e da boa luminosidade com o controle da incidência solar 
direta através de brises.
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