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Eficiência nos recursos hídricos  

Os sistemas hidráulicos incluem: reuso de águas cinza; sistema 
pressurizado de captação e esgotamento de água pluvial; apro-
veitamento de água pluvial; sistema de pressurização de distri-
buição interna de água; prevenção contra incêndio; irrigação 
controlada eletronicamente conforme condições atmosféricas. 
Propõe-se utilizar equipamentos de consumo efi ciente de água 
potável: torneiras e mictórios temporizados, aerados e com fl u-
xo reduzido; válvulas de descarga nas bacias sanitárias com du-
plo fl uxo.
As áreas de parques e jardins receberão espécies vegetais da 
fauna local, adaptadas ao clima, reduzindo a necessidade de 
irrigação permanente.

Eficiência na gestão de resíduos

Na obra e na operação do edifício poluição e desperdício serão 
reduzidos. O fomento ao transporte público e aos meios não 
motorizados reduz da emissão de poluentes. A estrutura em aço 
e alumínio utiliza elevados níveis de conteúdo reciclável, reduz 
o tempo de obra, apresenta baixos  desperdício, geração de re-
síduos, e emissões de material particulado. 
A terra das escavações dos níveis do subsolo será utilizada na 
modelagem da topografi a das áreas verdes da esplanada. O resí-
duo sólido da demolição da estrutura do atual estacionamento 
da rodoviária será utilizado para arrimos e aterros. Material or-
gânico proveniente de poda e corte das áreas verdes receberão 
reuso nas forrações do paisagismo. 
Haverá coletores de reciclados, com separação de lixo em todos 
os pavimentos e em todas as áreas externas, além de área para 
armazenagem do lixo a ser reciclado, bem como áreas de apoio 
para o serviço de coleta de reciclagem.

MATERIALIDADE E ESPECIFICACÕES

Utilizar, de maneira consistente, materiais leves, resistentes, industrializados e recicláveis para alcançar coesão visual/compositiva 
é uma estratégia que, associada a princípios ambientais e sistemas operacionais adequados, tem resultados positivos no que diz 
respeito à viabilidade econômica. Estas tecnologias, ainda que apresentem custo inicial mais elevado, contribui em longo prazo para 
um adequado balanço econômico global.
Toda a estrutura metálica aparente recebe pintura branca e adequados tratamentos anti-vandalismo e autolimpantes. Os pila-
res/torres, como grandes troncos metálicos, são recobertos em vidro transparente com tonalidade âmbar e junto ao “teto” em 
aço inox mirror da praça coberta, compõem um jogo de espelhos que multiplica a presença humana nesta grande varanda que se 
abre para a cidade. Para as fachadas, o revestimento no mesmo vidro âmbar corresponde tanto ao princípio da transparência com 
que a gestão pública deve conduzir sua atuação quanto à necessária integração do edifício com o entorno. Essa integração com o 
que está em volta é incorporada também pelos funcionários que, de dentro do edifício, podem acompanhar o movimento da cidade.
Todos os vidros que revestem externamente o edifício apresentam alta capacidade de transmissão de luz, baixo grau de absorção 
e baixa refl etividade. Permitem assim que a iluminação natural alcance o interior da edifi cação, reduzindo a necessidade de luz 
artifi cial durante o dia e oferecem leveza, mas com segurança. O mesmo acontece com o vidro que protege a ciclovia e com o 
guarda-corpo em vidro que envolve os átrios que atravessam os pavimentos. A cobertura desses vazios centrais é feita com vidro 
laminado estruturado por uma trama metálica para viabilizar o trânsito de pessoas sobre sua superfície, no terraço do edifício, ao 
mesmo tempo que permite a entrada de luz. Neles, um sistema de venezianas metálicas embutidas possibilita a exaustão do ar.
Para a ciclovia que ascende com 3,5% de inclinação, contornando o edifício, recorre-se a uma malha de barras chatas metálicas 
(grade eletrofundida) de cor branca e proteção autolimpante, que compõe com a transparência do vidro a permeabilidade visual 
de mão dupla proposta para os espaços. Na praça coberta, no Parque urbano suspenso e no terraço do edifício, um piso cimentado 
de cor clara, com juntas em latão, adapta-se às sutis mudanças topográfi cas, contorna elementos de preservação patrimonial, 
transforma-se em rampas e imprime, no desenho das juntas, a geometria das linhas de força e do traçado regulador.
A preocupação com a efi ciência em geral se estende a vários níveis na especifi cação dos materiais e dos sistemas em operação no 
edifício. Ao se dar preferência à utilização de materiais com conteúdo reciclado, inclusive nas estruturas de aço, concreto (com 
reuso de escória siderúrgica), esquadrias de alumínio e pavimentações, os cuidados com a condição ambiental também se apre-
sentam. De forma coerente, priorizam-se fornecedores de insumos extraídos ou materiais produzidos num raio de 800km do 
terreno, promovendo o desenvolvimento regional e a redução de custos derivados do transporte.
O cuidado com o ambiente e a saúde dos usuários do edifício aparece também na preferência por materiais de rápida renovação, 
com manejo e gestão certifi cados no sistema FSC (Forest Stewardship Council). Seguindo a mesma linha, para os materiais de 
revestimento e acabamento, como tintas, adesivos, selantes, vernizes, carpetes e outros, garante-se a especifi cação de produtos 
que apresentem baixos níveis de composto orgânico volátil (COV). Além disto, prevê-se nos depósitos uma área com sistema de 
condicionamento de ar independente para armazenamento de materiais poluentes químicos ou de limpeza, evitando emissão de 
compostos orgânicos voláteis no ar circulante.
Nos pavimentos-tipo, que serão ocupados em função das especifi cidades dos órgãos municipais, a utilização de pisos elevados ga-
rante a fl exibilidade de layouts. Nesses pavimentos serão utilizados materiais de revestimento com alto nível de absorção acústica 

para redução de reverberação, tendo em vista o conceito de open offi ce incorporado ao projeto.

Efi ciência na iluminação e gestão de energia 

Funcionando como brise soleil, a ciclovia abranda o nível de 
controle solar nos vidros. Também, como prateleiras de luz, ga-
rantem penetração da iluminação natural difusa. Cortinas auto-
matizadas se adaptam à incidência de luz externa, evitando o 
ofuscamento.
Reduzindo perdas energéticas e custos de manutenção e ges-
tão, incluem-se também: energia solar fotovoltaica; controle 
automático individual de luminárias; iluminação associada ao 
de controle de acesso; lâmpadas de alta efi cácia luminosa e bai-
xo consumo; sistema de medição individualizada de energia e 
água; equipamentos de baixo consumo energético; dimensiona-
mento econômico e ambiental de condutores; subestações ele-
vadas; integração eletrônica de todos os sistemas prediais; ser-
vidor cloud; segurança eletrônica; iluminação complementar no 
plano de trabalho (alimentadas pelo piso elevado) e balizadores 
fotovoltaicos nos passeios e caminhos dos pedestres.

Ecoefi cicência  e Integração 

O projeto apresenta plenas condições de receber pontuações 
máximas nos selos de certifi cação ambiental, incluindo BH Sus-
tentável, o LEED, dentre outros.
A começar por sua implantação e seu volume, o bom balanço 
energético é favorecido: pavimentos maiores, horizontalidade, 
economia nos percursos verticais, são benefícios que nascem da 
própria forma arquitetônica. 
Transparência e visibilidade, valores essenciais na gestão de uma 
cidade, tornam-se materializados na própria forma do edifício. 
A oferta de espaços públicos, permeabilidade visual e transpor-
te, colaboram para a integração entre arquitetura e sociedade. 
As construções tornam-se monumento à comunicação entre o 
poder e comunidades, tornando-se sustentável de maneira ho-
lística, e não somente retórica.

Sistema estrutural

O edifício é suportado por três torres metálicas treliçadas, es-
trategicamente posicionadas para equilibrar os vãos livres da 
estrutura. Os esforços gravitacionais são absorvidos primeira-
mente por vigas metálicas associadas às lajes, sendo transmi-
tidos a colunas metálicas treliçadas, que atravessam os pavi-
mentos, aumentando a rigidez do sistema. Sistemas treliçados 
mais robustos, no primeiro e no último pavimento do edifício 
conduzem as cargas das colunas metálicas secundárias às três 
torres metálicas.
As fundações do edifício respeitam as áreas ocupadas pelo me-
trô, abrindo potencialidades de interpelação com os espaços de 
acesso à nova estação da Linha 3. As estruturas portantes são, 
independentes, havendo uma estrutura de transição anelar en-
tre o pilar oeste do edifício e as estruturas de acesso do metrô.

Qualidade do ar interno

Para a ventilação, o Centro Administrativo será atendido por 
sistema de condicionamento de ar durante o dia e, à noite, 
por ventilação natural captada por aberturas automatizadas nas 
fachadas, nos níveis dos forros, com o objetivo de pré-resfriar 
o edifício. A operação contínua desse sistema resulta em eco-
nomia no uso dos aparelhos de ar-condicionado nos pavimen-
tos, necessários em função do isolamento sonoro exigido pelos 
ruídos característicos do hipercentro de Belo Horizonte. Serão 
incluídos fi ltros nas tomadas de ar externas, cuja manutenção 
será facilitada por forros removíveis nas suas imediações.
Outras estratégias colaboram na redução dos gastos com res-
friamento do edifício: superfícies claras nas fachadas, telhado e 
pavimentações que mitigam os efeitos de ilha de calor e áreas 
verdes na cobertura e na esplanada, que colaboram para a redu-
ção da temperatura do entorno.

Legenda:

1. Aberturas automatizadas para ventilação noturna
2. Filtro
3. Forro removível
4. Piso elevado
5. Vazio para tomada de ar
6. Vazio para saída de ar
7. Iluminação inteligente
8. Iluminação individual
9. Cortina automatizada
10. Ciclovia
11. Prateleira de luz difusa
12. Calha
13. Grelha
14. Piso em vidro
15. Estrutura
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