
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Uso de madeiras certificadas e/ou recicladas
Arquitetura bioclimática, ventilação cruzada através do posicionamento de portas e
janelas em paredes opostas ou adjacentes no ambiente favorecendo a circulação de ar.
Utilização de brise controlam incidência de luz e garantem conforto térmico a edificação.
Aproveitar os recursos naturais disponíveis e o primeiro passo para ter uma construção
sustentável.
Utilização de Iluminação LED, brinda maior rendimento luminoso, sem raios ultravioletas,
recicláveis e com baixa manutenção.
Acionamento duplo necessita apenas 6 litros de agua para uma descarga completa.
Vidro duplo. Produto 100% reciclável, não gera resíduos na obra. Além disso permite um
melhor aproveitamento da luz natural reduzindo os gastos com energia elétrica.
Energia solar. O sol prove calor e luz e aproveita sua energia ao máximo. É fonte de
energia renovável, natural, limpa, disponível e infinita. Não emite gases de efeito estufa
e não gera resíduos.
Telhados Brancos. Maior vida útil para os telhados, diminuição da emissão de CO2,
reduz o consumo de energia e ajuda a refletir os raios solares.
Compostagem. Ajuda a reduzir o lixo e funciona como substituto de materiais químicos
que danificam o ambiente.
Captação, filtração e potabilização de água do canal
Estação de tratamento de esgoto e águas cinzas

Uma das características destacadas do projeto é sua au-
tonomia que vem ligada a sustentabilidade, através da insta-
lação de sistemas alternativos. Foi projetada uma sala de 
maquinas no interior de cada moradia, que consta com uma 
ETE (estação de tratamento de esgoto) compacta, ETA 
(estação de tratamento de água) compacta, compactador de 
lixo seco, composteira elétrica, mantas fotovoltaicas, gera-
dor diesel box in a box, entre outros, fazendo com que cada 
moradia seja responsável pelas instalações básicas, e autos-
suficiente

O trapiche além de ter a função de passeio, no seu interior 
consta com depósitos individuais para cada moradia, e 
brinda o apoio das instalações básicas. É o encarregado de 
depositar o lixo ate sua retirada pelas comportas laterais ac-
cessíveis preferencialmente por embarcações de porte 
pequeno a médio. Fornece água tratada e eletricidade para 
o uso das embarcações de apoio e da escola.  
O projeto utiliza a arquitetura como ferramenta para guiar 
aos usuários a um estilo de vida sustentável, onde há uma 
busca por uma melhor qualidade de vida que cuide não só 
do usuário, mas também do meio no qual se encontra, e o 
valorize.


