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apresentação
Este trabalho apresenta o projeto do Mercado Públi-

co de Imbituba/SC o qual foi desenvolvido com o ob-

jetivo de aplicar os conceitos Cradle to Cradle e eco-

efetividade. Esses conceitos, mais do que na busca 

de soluções que minimizem os impactos negativos, 

fundamentam-se na ideia de causar impactos positi-

vos, tanto na esfera ambiental, social, como 

econômica, por meio de soluções e materiais rigoro-

samente escolhidos e empregados ao projeto de uma 

LKPÄJHsqV��WYVK\[V�V\�ZPZ[LTH��
O estudo da ecoefetividade é relativamente recente, 

as primeiras publicações datam de 2002, ano em que 

o conceito foi apresentado na obra Cradle to Cradle – 
Remaking The Way We Make Things, dos autores Wil-

liam Mc Donough e Michael Braungart.

Ao apresentar o conceito de Ecoefetividade, os au-

[VYLZ�KLÄULT�Z\H�YLSHsqV�JVT�H�HYX\P[L[\YH�H�WHY[PY�
da ideia de projetar edifícios como árvores e cidades 

JVTV� ÅV�� YLZ[HZ�� ,KPMxJPVZ� X\L�� JVTV� mY]VYLZ�� LU-

riquecem o ecossistema, “sequestram” carbono do 

ar, produzem oxigênio, limpam o ar e a água, e estabi-

lizam o solo, ou seja, edifícios que abasteçam o 

KLZLU]VS]PTLU[V�L�H�YLUV]HsqV�ZH\Km]LS�L�JVU[xU\H�
do lugar.

A ecoefetividade consiste em uma outra forma, dife- 

rente da tradicional, de se pensar um projeto, pois 

agrega diversas questões: desde as técnicas de 

JVTV�WYVK\aPY�ZPZ[LTHZ�KL�NLYHsqV�KL�LULYNPH�SPTWH�
L�ZLSLsqV�YPNVYVZH�KL�TH[LYPHPZ��n�WYLVJ\WHsqV�JVT�
H�YLSHsqV�LU[YL�HZ�WLZZVHZ��WSHU[HZ�L�HUPTHPZ�WLY[LU-

centes aos novos ecossistemas criados. 

O princípio fundamental desses conceitos é: 

RESÍDUOS = NUTRIENTES. Todo o produto, material 

ou sistema deve pertencer a ciclos fechados de pro-

K\sqV��IPVS}NPJVZ�V\�[tJUPJVZ��5VZ�JPJSVZ�IPVS}NPJVZ��
VZ� JVTWVULU[LZ� ZqV� JVTWVZ[HKVZ� V\� IPVKLNYHKH-

dos para servir como nutrientes ao solo. Nos ciclos 
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Imbituba localiza-se no litoral sul do estado de Santa Catarina, a 

 �RT�KH�JPKHKL�KL�-SVYPHU}WVSPZ��*VUZPKLYHKH�H�*HWP[HS��5HJPV-

UHS�KH�)HSLPH�-YHUJH��0TIP[\IH�]LT�JYLZJLUKV�ZPNUPÄJH[P]HTLU[L�
com o desenvolvimento considerável do Porto de Imbituba e 

JVT�V�PUJLU[P]V�HV�[\YPZTV�L�H�PUZ[HSHsqV�KL�UV]HZ�LTWYLZHZ�L�
PUK�Z[YPHZ��ZLUKV�H�ZLN\UKH�LJVUVTPH�KH�YLNPqV�KH�(T\YLS��(Z-

ZVJPHsqV�KVZ�4\UPJxWPVZ�KH�9LNPqV�KH�3HN\UH��
O terreno selecionado para o projeto do Mercado Público, locali-

aH�ZL� UV� )HPYYV� =PSH� 5V]H� L� ÄJH� ZP[\HKV� UH� (]LUPKH� 9LUH[V�
9HTVZ� KH� :PS]H�� \TH� KHZ� WYPUJPWHPZ� H]LUPKHZ� KL� HJLZZV� n�
JPKHKL�� JVT� [VWVNYHÄH� WSHUH�� H� mYLH� [V[HS� KV� [LYYLUV� t� KL�
3.480,00 m2.

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Im-

IP[\IH��04)0;<)(����� ���V�[LYYLUV�MHa�WHY[L�KH�AVUH�9LZPKLU-

JPHS�4PZ[H�0��A94����VUKL�V�\ZV�JVTLYJPHS�KHZ�LKPÄJHs�LZ�t�WLY-
TP[PKV��(�;H_H�KL�6J\WHsqV��;6��t�KL�����L�ÐUKPJL�KL�(WYV]LP[H-

TLU[V��0(��t���JVT�HS[\YH�Tm_PTH�KL���T��6�YLJ\V�KL�M\UKVZ�t�
de 20% da média entre as laterais do lote e o frontal, isento. 

4LYJHKV�7�ISPJV�KL�:qV�7H\SV��:7 Mercado Público de Blumenau, SC ,JVTLYJHKV�7HSOHUV��3VUKYPUH��79

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/pedro-pau-
lo-de-melo-saraiva-revitalizacao-de-17-11- 2004.html

Fonte: http://mercadoblumenau.blogspot.com.br/ Fonte: www.mercadopalhano.com.br/

3LISVU�6MÄJLZ�*V\Y[`HYK��91 Projeto SESC/SENAI, SP Museu do Aço, SP

Fonte: http://inhabitat.com/richard-meier-partners-un-
]LPSZ�WSHUZ�MVY�HU�LJV�VMÄJL�PU�YPV�KL�QHULPYV�SLISVU�YPJOHYK�TLPLY�

and-partners-4/

Fonte:http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/una-arquitetos-ed-
PÄJPVZ�LUZPUV�SHaLY�ZHV�WH\SV������������O[TS

Fonte: http://www.archdaily.com.br/203/museu-do-aco/

(W}Z�H�HUmSPZL�KH�mYLH�LZJVSOPKH�WHYH�H�PTWSHU[HsqV�KV�WYVQL[V�L�LZ[\KVZ�
bioclimáticos, com foco em criar um ambiente que fosse usufruído pela co-

munidade e que se relacionasse com o entorno de forma positiva, 

começaram a surgir os primeiros desenhos do projeto. A ideia de implantar 

o edifício e as áreas externas abaixo do nível da rua deve se ao objetivo de 

criar um espaço aberto ao público, porém, resguardado dos fortes ventos 

JVT\UZ�UH�YLNPqV�SP[VYHS��,ZZL�LZWHsV�M\UJPVUH�JVTV�\TH�WYHsH��\T�SVJHS�
KL�JPYJ\SHsqV�KH�JVT\UPKHKL�L�HNS\[PUHKVY�KL�WLZZVHZ��L�HPUKH��\TH�mYLH�
WHYH�THUPMLZ[Hs�LZ�J\S[\YHPZ��V�X\L�WLYTP[L�X\L�H�LKPÄJHsqV�[LUOH�YLSHsqV�
direta com o  seu entorno.

O desenho do edifício se desenvolveu desde uma tipologia de pátio central 

fechado para uma forma que permitisse que esse pátio central se relaciona-

ZZL�JVT�V�L_[LYPVY��V�X\L�YLZ\S[V\�UH�PUJVYWVYHsqV�KL�\TH�KHZ�]PHZ��\UPUKV�
o terreno ao canteiro da Avenida Renato Ramos da Silva. Nesse pátio cen-

[YHS�Om�ZPZ[LTH�KL�KYLUHNLT�L�JHW[HsqV�KL�mN\H�KH�JO\]H��(�HYLPH�YL[PYHKH�
WHYH�LZJH]HY�V�[LYYLUV�ZLYm�KLZ[PUHKH�WHYH�YLJ\WLYHsqV�KHZ�mYLHZ�KL�L_-

[YHsqV�KH�7LKYLPYH�KL�0TIP[\IH��SVJHSPaHKH�n���RT�HV�UVY[L�KV�LKPMxJPV��
O terreno do mercado, que antes tinha 3.480 m2 de área, tem uma área total 

KL�������T2�HW}Z�H� PUJVYWVYHsqV�KH�]PH�HV� [LYYLUV��(�mYLH� [V[HS�KH�LKPÄ-

JHsqV�WYVWVZ[H�t�KL��� ���T2��[LUKV�������T2  KL�mYLH�KL�VJ\WHsqV�JVT�
����KL�mYLH�WLYTLm]LS�
O acesso para a Rua Pedro Bittencourt foi alterado com os seguintes objeti-

vos: melhorar a mobilidade entre os pedestres e veículos, reduzir a  veloci - 

dade do transito da avenida nesse local e facilitar o acesso.

Programa
Artesanato
Armazém/Produtos típicos, queijos e vinhos, embutidos
Frutas e Verduras
Área para limpeza e preparação
Câmara fria
Carnes e Peixes
Área para preparação
Área gastronômica

Serviços e Infraestrutura
Sanitários públicos
Fraldário
Sanitários/Vestiários para funcionários
Área de Carga/Descarga
Sala de Limpeza, Depósito e Utilidades
Sala de Administração
Sala de Segurança e Controle
Depósito de Lixo Reciclável e Não-reciclável
Área técnica para armazenamento de água e energia 

Espaço Cultural
Área para ASSIART (Associação Imbitubense de Artesanato)
Exposições
Comércio e produção em Aquaponia
Biossistema integrado

Área m2Quant.
34 m24 boxes
136 m216 boxes
102 m212 boxes
22,8 m21 sala
21 m21 unidade
41,4 m24 boxes
42,8 m24 salas
--
348 m26 boxes

74 m22 grupos 
5,54 m22 unidades

Boxes + Praça de alimentação
--

51,94 m21 grupo 
112 m2-
16,22 m21 sala 
25 m21 sala
15,8 m21 sala
43,2 m22 unidades 
138,15 m21 pavimento

15,8 m21 sala
1 pavimento 78,6 m2

120 m2-
Box e tanques 84 m2
1 terreno 455 m2

Área Primeiro Pavimento 1722 m2
Área Segundo Pavimento 1950 m2
Área Terceiro Pavimento (Bloco central) 145 m2
Área Quarto Pavimento (Bloco central) 145 m2
Área Total 3962 m2

Estacionamento Coberto 650 m224 vagas

A tabela abaixo apresenta o programa de necessidades divi- 

dido pelos grupos funcionais e as áreas totais, desenvolvido 

HW}Z�HUmSPZL�KVZ�,Z[\KVZ�KL�*HZV�

[tJUPJVZ�� VZ� JVTWVULU[LZ� YL[VYUHT� n� PUK�Z[YPH� L�
servem como matéria prima para novos produtos de 

qualidade igual ou superior ao original.

Outro princípio Cradle to Cradle é utilizar Fontes de 

Energia Renovável, especialmente a energia abun-

dante proveniente do sol. A Diversidade é o último 

WYPUJxWPV�LZ[HILSLJPKV��H�PUV]HsqV�KVZ�WYVQL[VZ�KL]L�
WYL]LY� H� KP]LYZPKHKL� J\S[\YHS�� IPVS}NPJH� L� KL� PKLPHZ�
JVT�ZVS\s�LZ�PU[LSPNLU[LZ�WHYH�H�WVW\SHsqV�L�SVJHSP-
dade. 

“Cidades e vilas deveriam ser conduzidas e cultivadas por 

\TH� JVTWYLLUZqV� KL� Z\H� TH[YPa� ZPUN\SHY� L]VS\[P]H�� \T�
novo sentido de identidade natural e cultural que promove-

ria a diversidade, saúde e prazer, e prepararia o terreno 

para a prosperidade a longo prazo. Aplicada para guiar o 

WLUZHTLU[V�� HZ� SLPZ� KH� UH[\YLaH� KqV� H� HYX\P[L[VZ��������������
designers e planejadores um conjunto de princípios que 

lhes permitem criar um edifício, um lugar ou uma cidade. 

Na natureza, nenhum processo gera lixo, o sol é o maior 

provedor de fontes de energia para a vida e é a diversidade 

X\L�NLYH�ZPZ[LTHZ�WY}ZWLYVZ�
Quando os sistemas industriais e arquitetônicos forem 

WSHULQHKVZ� H� WHY[PY� KVZ� Å\_VZ� WLYWt[\VZ� X\L�THU[tT� V�
planeta Terra - de energia e de nutrientes -  a produtividade 

O\THUH�WVKLYm�ZLY�LUÄT�WVZP[P]H�L�]P[HS�WHYH�H�WYVZWLYP-
dade do ecossistema." 

Arch. William McDonough, Co-Autor do conceito Cradle to 
Cradle®.

Este projeto foi desenvolvido para ser positivo e 

trazer benefícios para o local e para as pessoas. O 

projeto do Mercado Público de Imbituba foi pensado 

WHYH� ZLY]PY� n� JPKHKL� JVTV� \T� SVJHS� KL� LUJVU[YV� L�
JVTtYJPV� KH� WVW\SHsqV�� ,ZZL� LX\PWHTLU[V� \YIHUV�
[LT�H�M\UsqV�KL�ZLY]PY�H�JVT\UPKHKL�KL�0TIP[\IH�L�
seus turistas como fortalecedor de relações sociais, 

comerciais e culturais, em um ambiente de qualidade, 

com produtos variados, artesanato, gastronomia, cul-

tura e natureza.

A ECOEFETIVIDADE APLICADA AO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO DE IMBITUBA/SC

programa e implantação

referenciais formais

estudos de caso
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 Artesanato
 Armazem/Produtos Típicos
 Frutas e Verduras
 Carnes e peixes
 Área Gastronômica
 Serviços e Infraestrutura
 Espaço Cultural

Grupos Funcionais

volumetria e zoneamento
A volumetria é composta por três grandes blocos, dois horizontais 

SH[LYHPZ�L�\T�]LY[PJHS�JLU[YHS�VUKL�ZL�KqV�HZ�JPYJ\SHs�LZ�]LY[PJHPZ��
ZLY]PsVZ�� PUMYHLZ[Y\[\YH�L�V�LZWHsV�KL�LUZPUV�KH�(ZZVJPHsqV� 0T-

IP[\ILUZL� KL� (Y[LZHUH[V� �(::0(9;��� 6Z� ISVJVZ� OVYPaVU[HPZ� ZqV�
conectados, tanto pelo bloco vertical como pela passarela estru-

turada sobre o pátio central. 

Com predominância de linhas horizontais fortemente marcadas 

pela passarela e pela cobertura metálica sobre os blocos, desta-

ca-se no volume, o totem, elemento vertical que funciona como es-

trutura para a cobertura e balanço do bloco superior.

3PUOHZ� L� MVYTHZ� W\YHZ� UH� JVTWVZPsqV� MVYTHT� HZ� MHJOHKHZ� KV����
LKPMxJPV��X\L�WVZZ\P�HILY[\YHZ�UHZ�SH[LYHPZ�WHYH�NHYHU[PY�H�PU[LYHsqV�
entre os diversos setores do mercado com o entorno.

Passarela em treliça plana e balanço apoiado no tóten e ancorado por 
cabos de aço

A planta do edifício foi composta seguindo o zoneamento dos grupos funcionais que o pro-

NYHTH�KL�ULJLZZPKHKLZ�LZ[m�KP]PKPKV��5V�WH]PTLU[V�PUMLYPVY���T�HIHP_V�KV�Ux]LS�KH�Y\H��LZ[qV�
o estacionamento, setor de serviços, carga/descarga e área gastronômica.  O pavimento su-

WLYPVY�ÄJH�LSL]HKV���TL[YV�KV�Ux]LS�KH�Y\H��t�Sm�X\L�ZL�LUJVU[YH�V�TLYJHKV�WYVWYPHTLU[L�KP[V��
com os boxes das mercadorias divididos em grupos funcionais.

Acesso 
 Serviço
 Público
 Estacionamento
Circulação horizontal
 Serviço  
 Público
Circulação Vertical
 Serviço
 Público

Acesso 
 Serviço
 Público
 Estacionamento

Circulação horizontal
 Serviço  
 Público
Circulação Vertical
 Serviço
 Público

Acesso Lateral pela Rua Pedro Paulo Pires

Acesso Lateral pela Rua Pedro Bittencourt

Os acessos ao terreno e ao interior do edifício 

foram setorizados entre carga/descarga, esta-

cionamento coberto e acesso público. Os dois 

WYPTLPYVZ� SVJHSPaHT�ZL� n� Z\KVLZ[L� KV� LKPMxJPV�
com acesso por meio de rampas, onde a entra-

KH�WHYH�JHTPUO�LZ�ÄJH�SVJHSPaHKH�UH�Y\H�7LKYV�
Bittencourt e a saída na Rua Pedro Paulo Pires, 

rua de acesso ao estacionamento coberto. 

Nessa área posterior, há 3m de recuo do fundo 

do terreno, o qual é tratado com paisagismo 

para barreira acústica e visual entre o edifício e 

os vizinhos.

Reservado para área cultural e de convivência, o 

pátio central é acessado pelo estacionamento 

coberto e pelas escadas e rampa da área exter-

na, que conduzem os pedestres. A área gas-

tronômica é integrada ao pátio central por portas 

de correr de vidro. 

7HYH�HJLZZHY�V�WH]PTLU[V�Z\WLYPVY��VUKL�ÄJH�V�
mercado propriamente dito, há o bloco central 

JVT�LZJHKHZ�L�LSL]HKVYLZ�WHYH�JPYJ\SHsqV�]LY[P-
cal. Um grupo de escada e elevador monta-car-

ga para serviços, onde o acesso se dá por trás 

do edifício.  Na área central deste bloco há outro 

grupo de escada e elevador, com acesso pelo 

pátio central e pelo estacionamento coberto. 

(� JPYJ\SHsqV� UV� PU[LYPVY� KV� LKPMxJPV� t� [HTItT�
ZL[VYPaHKH!� H� JPYJ\SHsqV� KL� ZLY]PsV� ÄJH� YLZLY-
]HKH�H�mYLH�WVZ[LYPVY�L�V�Å\_V�H[t�V�KLW}ZP[V�KL�
SP_V�t�YLZLY]HKV�L�ZLWHYHKV�KV�Å\_V�KL�LU[YHKH�
KL�WYVK\[VZ��(�JPYJ\SHsqV�W�ISPJH�t�SPULHY�L�JVU-

tínua em torno das “ilhas de boxes”.

Do nível da rua, o acesso ao pavimento superior se dá por escadas e rampas 

SVJHSPaHKHZ�UHZ�SH[LYHPZ�KV�LKPMxJPV��(Z�HILY[\YHZ�SH[LYHPZ�ZqV�WVY[HZ�KL�]PKYV�
X\L�ÄJHT�ZLTWYL�HILY[HZ��MHJPSP[HUKV�H�PU[LNYHsqV�LU[YL�V�PU[LYPVY�KV�TLYJH-

KV�JVT�H�Y\H�L�ZqV�THYJHKHZ�WVY�\TH�LZ[Y\[\YH�X\L�M\UJPVUH�JVTV�WVY[HS�L�
marca esses acessos laterais.

Acesso pelo Pátio Central

Composição dos boxes em “ilhas”`, divisórias com blocos de gesso
revestidas de acordo com a necessidade do comerciante.

Liberdade na composição e exposição dos boxes, variam de acordo com o
 uso e as necessidades do comerciante e do cliente, proporcionando 

ao mercado uma diversidade de cores e formas.

A ECOEFETIVIDADE APLICADA AO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO DE IMBITUBA/SC

Planta Baixa Primeiro Pavimento

Planta Baixa Segundo Pavimento Planta Baixa Terceiro Pavimento

Acesso de Serviço e estacionamento coberto 

Acesso ao Pátio Central por escadarias

acessos e circulações



6Z�ISVJVZ�OVYPaVU[HPZ�KV�LKPMxJPV�ZqV�KL�LZ[Y\[\YH�TL[mSPJH��JVT�WPSHYLZ�L�]PNHZ�KL�7LYÄS�
0��,ZZHZ�LZ[Y\[\YHZ�ZqV�TVU[HKHZ�JVT�WHYHM\ZVZ�L�Q\Us�LZ�ZLT�ZVSKH��WHYH�MHJPSP[HY�H�KLZ-

montagem e reciclagem do metal, que pode ser reciclado diversas vezes sem perder suas 

características e qualidades originais. 

(� M\UKHsqV�� ]PNH� IHSKYHTL� L� JVU[YH�WPZV� ZqV� KL� JVUJYL[V�� (Z� SHQLZ� ZqV� HS]LVSHYLZ��
pré-moldadas de concreto e com revestimento de cimento queimado. O concreto utiliza-

KV�UV�WYVQL[V�t�YLJPJSHKV�L�YLJPJSm]LS��WVY�PZZV�H�VWsqV�KL�YL]LZ[PY�V�WPZV�KV�TLYJHKV�JVT�
cimento queimado, visto que é monomaterial e pode ser reciclado junto com as placas de 

concreto. 

�(�]LKHsqV�KL�NYHUKL�WHY[L�KV�LKPMxJPV�L�KP]PZ}YPHZ�PU[LYUHZ�t�MLP[H�WVY�NLZZV�YLJPJSHKV��VZ�
X\HPZ�ZqV�ISVJVZ�H\[VWVY[HU[LZ��(Z�KPTLUZ�LZ�KVZ�ISVJVZ�KL�NLZZV�YLJPJSHKV�N\PHYHT�H�
KLÄUPsqV�KHZ�LZ[Y\[\YHZ�L�KVZ�LZWHsVZ��YLZWLP[HUKV�H�TVK\SHsqV�KL����T�L�����T�
O bloco central, o setor de serviços e os estacionamentos da parte posterior do edifício 

ZqV�JVUJYL[HKVZ�PU�SVJV��ZLUKV�HZ�KP]PZ}YPHZ�PU[LYUHZ�KL�NLZZV�YLJPJSHKV��5V�WH]PTLU[V�
PUMLYPVY�KVZ�ISVJVZ�OVYPaVU[HPZ��V�T\YV�KL�HYYPTV�]LKH�V�LKPMxJPV�L�LZ[Y\[\YH�WHY[L�KH�LKPÄ-

JHsqV���
(�LZ[Y\[\YH�KH�WHZZHYLSH�t�KL�WLYÄS�YL[HUN\SHY��X\L�JVTW�L�H�[YLSPsH�WSHUH�HWVPHKH�LT�
uma parede estrutural de um lado e do outro, conectada na viga do bloco oposto. Parte 

da estrutura é conectada nas vigas do bloco, o que reforça o balanço e ajuda a  vencer 

VZ���T�KL�]qV�SP]YL�X\L�JVULJ[HT�\T�ISVJV�HV�V\[YV��,ZZH�LZ[Y\[\YH�t�]LKHKH�WVY�]PKYV�
JVT�WLSxJ\SH�X\L�ÄS[YH�V�JHSVY�L�VZ�YHPVZ�KV�ZVS��6�WPZV�KH�WHZZHYLSH�t�KL�THKLPYH�WHYH�X\L�
seja diferenciado do restante do mercado, essa diferença no piso conduz as pessoas no 

Å\_V�KV�TLYJHKV�
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Fundação

Viga Baldrame

Vigas Metálicas

Pilares Metálicos

Treliça plana 

Muro de Arrimo

Estrutura concreto

Legenda:

estrutura

Blocos de gesso reciclado

A insolação no terreno ocorre durante todo o dia e o regime de ventos na região é po-
[LUJPHS�WHYH�V�WYVQL[V��ZLUKV�V�]LU[V�5VYKLZ[L�WYLKVTPUHU[L�K\YHU[L�THPVY�WHY[L�KV�
HUV�L�V�]LU[V�:\S��X\L�[YHa�H�MYLU[L�MYPH�UV�PU]LYUV��,ZZLZ�ZqV�MH[VYLZ�X\L�PUÅ\LUJPH-
YHT�JVUZPKLYH]LSTLU[L�H�[VTHKH�KL�KLJPZ�LZ�UV�WYVQL[V��JVTV��WVY���L_LTWSV�JVSV-
car parte do edifício e do terreno abaixo do nível da rua. 
A iluminação natural e ventilação cruzada é garantida pelas aberturas laterais e pelo 
SHU[LYUPU�KHZ�JVILY[\YHZ��(�LZ[Y\[\YH�KVZ�SHU[LYUPUZ�ZqV�JVT�QHULSHZ�IHZJ\SHU[LZ�UHZ�
laterais maiores e possuem sistema de controle de abertura manual e automatizado, 
que variam de acordo com o clima. A parte frontal e posterior dos lanterins não são 
vedadas. A função dessa cobertura, além de captação de água da chuva é captação 
de energia solar pela película dos vidros.
As laterais voltadas para o pátio central do Mercado são protegidas com venezianas 
que funcionam como brise e beiral quando estão abertas. A parte superior dessas 
]LULaPHUHZ�YL[Ym[LPZ�t�]LKHKH�JVT�]PKYV�L�LZ[Y\[\YHKH�WVY�WLX\LUVZ�WLYÄZ�TL[mSPJVZ�
tubulares. Essas aberturas podem ser controladas de acordo com a necessidade dos 
usuários no interior do edifício. 
(�]LU[PSHsqV�L�PS\TPUHsqV�KV�LZ[HJPVUHTLU[V�t�MLP[H�WVY�QHULSHZ�IHZJ\SHU[LZ�]VS[HKHZ�
para a rua, assim como nos corredores de serviço da praça de alimentação. 

iluminação

bloco de gesso reciclado
O número de resíduo de gesso tanto natural como fosfogesso, provenientes da cons- 
trução civil aumenta a cada ano no Brasil. Há uma unidade de reciclagem desse ma-
terial na cidade de Imbituba que utiliza esses resíduos como matéria prima para a 
produção de blocos para a construção. A produção de blocos de gesso reciclado 
segue os conceitos Cradle to Cradle, pois após o ciclo de uso do material, ele retorna 
a indústria com as suas características originais preservadas. 
5V� WYVQL[V� VZ� ISVJVZ� KL� NLZZV� ZqV� \[PSPaHKVZ� WHYH�
divisórias internas e vedação exterior ora com revesti-
mento em chapas metálicas, ora com massa e tinta a 
IHZL�KL�mN\H��5qV�Om�ULJLZZPKHKL�KL�\[PSPaHY�THSOH�
TL[mSPJH� WHYH� Ä_HsqV� KHZ� WSHJHZ�� WVPZ� ZqV� H\[VWVY-
tantes e a amarração das peças dispensa o uso de es-
[Y\[\YHZ�WHYH�Ä_HsqV�KVZ�ISVJVZ��
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Corte B

Corte C

Corte D

soluções projetuais
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Esgoto e lixo orgânico entram

Área de apoio e
Composteira - 
Separação 
do lixo orgânico 
que vai para a 
composteira e 
para o biossistema

1. Caixa de Gradeamento
2. Biodigestor
3. Filtro Biológico
4. Zona de Raízes
���3HNV�KL�WLP_LZ

7. Ferti-irrigação de plantação

5V�WYVQL[V��Om�\TH�PU[LNYHsqV�LU[YL�VZ�ZPZ[LTHZ�X\L�HQ\KHT�H�THU[LY�V�LKPMxJPV��6�Wm[PV�JLU[YHS�L�H�
cobertura fazem a captação de água da chuva e armazenamento em cisternas, para reaproveita-
mento dessa água nos banheiros e para irrigação de plantas. 

(Z�JVILY[\YHZ�KHZ�LKPÄJHs�LZ�ZqV�mYLHZ�WV[LUJPHPZ�WHYH�JHW[HsqV�KL�LULYNPH�ZVSHY��mN\H�L�WHYH�JV-
ILY[\YHZ�]LNL[HPZ��5V�WYVQL[V�V�\ZV�KH�JVILY[\YH�t�TH_PTPaHKV�JVT�LZZHZ�ZVS\s�LZ��(Z�WSHJHZ�
fotovoltaicas geram energia elétrica a partir da energia solar. Os painéis são compostos por estrutu-
ras chamadas células fotovoltaicas, que tem a propriedade de criar uma diferença de potencial 
elétrico por ação da luz. O efeito fotovoltaico faz com que essas células absorvam a energia do sol 
L�MHsHT�H�JVYYLU[L�LSt[YPJH�Å\PY�

Lago do pátio central

Lanternin e cobertura vegetal
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<T�KVZ�NYHUKLZ�KLZHÄVZ�\YIHUVZ�t�H�X\LZ[qV�KV�[YH[HTLU[V�KL�LZNV[V��6�60(�¶�6�0UZ[P[\[V�(T-
IPLU[HS� KLZLU]VS]L\� \T� ZPZ[LTH� KL� [YH[HTLU[V� KL� LÅ\LU[LZ� \[PSPaHUKV� [tJUPJHZ� HS[LYUH[P]HZ� L�
biológicas de tratamento de esgotos com reciclagem de nutrientes e produção de biogás   através 
KL������IPVZZPZ[LTH�PU[LNYHKV��,ZZL�ZPZ[LTH�MLJOH�H�JPJSHNLT�KH�TH[tYPH�L�ZL\�LÅ\LU[L�ÄUHS�WVKL�
ser utilizado, por exemplo, para fertirrigação de hortas.
6�IPVZZPZ[LTH�LTWYLNHKV�ULZ[L�WYVQL[V�ÄJH�SVJHSPaHKV�LT�\T�[LYYLUV�n����T�KV�LKPMxJPV�L�MHYm�V�
tratamento do esgoto e do resíduo orgânico gerado pelo Mercado, essa área será administrada 
pela Cooperativa de agricultores, pescadores e produtores locais e utilizada como um laboratório 
aberto para educação ambiental.  

6Z�QHYKPUZ�]LY[PJHPZ�L�[LSOHKVZ�]LYKLZ�ZqV�LSLTLU[VZ�[tJUPJVZ�\[PSPaHKVZ�
UV�WYVQL[V�X\L�NHYHU[LT�H�IPVKP]LYZPKHKL�KL�LZWtJPLZ��ZLQH�KL�WSHU[HZ�
e animais, o conforto visual e ambiental tanto do exterior quanto interior 
do edifício e ainda como captador do CO2 do ar, elemento utilizado 
como recurso e nutriente para plantas. 

jardins verticais e telhado verde biossistema integrado 

Jardim Vertical

Bloco Central com Jardim Vertical

A Aquaponia é um sistema de cultivo inte-
grado de plantas e organismos aquáticos. 
Esse sistema foi desenvolvido com a ideia 
de reciclar os nutrientes e integrar os siste-
mas. A água dos tanques de peixes, por    
exemplo, é direcionada para as plantas, que 
ZL� ILULÄJPHT� KVZ� U\[YPLU[LZ� VYP\UKVZ� KVZ�
restos de alimentos não consumidos e 
resíduos metabólicos dos animais. Toda 
essa matéria orgânica se transformará prin-
cipalmente em nitrato, e assim é absorvido 
pelas plantas.
5V� 7m[YPV� *LU[YHS� ZLYqV� JVTLYJPHSPaHKVZ�
plantas e peixes orgânicos produzidos em 
aquaponia. Esse sistema também pode ser 
HWSPJHKV�WHYH�WHPZHNPZTV��QHYKPUZ�]LY[PJHPZ�L�
na forma de lagos com peixes ornamentais. 
As paredes do bloco central, voltadas de 
MYLU[L� WHYH� V� Wm[PV�� ZLYqV� QHYKPUZ� ]LY[PJHPZ��
com sistema de irrigação e nutrição feito por 
HX\HWVUPH�� 5H� WHY[L� PUMLYPVY� KHZ� WHYLKLZ�
foram colocados pequenos tanques orna-
mentais de peixes, os quais servem também 
JVTV� IHUJVZ�� Qm� X\L� LZ[qV� KPZWVZ[VZ� LT�
áreas de circulação. As paredes do bloco do 
estacionamento voltadas ao pátio central 
[HTItT� ZLYqV� QHYKPUZ� ]LY[PJHPZ� PYYPNHKVZ� L�
nutridos pelo lago localizado nessa mesma 
área.  

aquaponia

Área de produção e comércio de orgânicos em Aquaponia

4VIPSPmYPV�JVTV�[HUX\L�KL�WLP_LZ�VYUHTLU[HPZ�L�QHYKPT�]LY[PJHS

energia

A outra forma de captação de 
energia solar do edifício é a 
WLSxJ\SH� ZVSHY�� :qV� WLSxJ\SHZ� ÅL��
xíveis acopladas diretamente no 
vidro dos Lanternins, na cobertu-
ra de vidro do bloco central e na 
cobertura metálica. Essas pelícu-
las são painés solares transpa-  
YLU[L�HKLZP]VZ�X\L�ZL�Ä_HT�UHZ�
superfícies e são capazes de 
armazenar energia solar e trans-
formá-la em energia elétrica.

água

As cisternas para armazenamento 
KH� mN\H� JHW[HKH� ÄJHT� SVJHSPaHKHZ�
abaixo das rampas de carro e 
caminhão, com acesso para ma-
nutenção pelo estacionamento. Em 
caso de alto volume de chuva por 
\T� JLY[V� WLYxVKV�� V� WYVQL[V� JVU[H�
com um sistema de drenagem da 
água por gravidade para uma área 
alagável localizada a aproximada-
TLU[L����T�KL�KPZ[oUJPH�L�ÄJH�LT�
\T�JV[H�KL��T�HIHP_V�KV�Ux]LS� KV�
pátio. 

Planta de Cobertura

Fachada Sul

-HJOHKH�3LZ[L

Fachada Oeste

Fachada Norte

soluções tecnológicas ecoefetivas


