
O projeto do Mercado Sustentável tem como diretriz a construção de uma edificação que busca a harmonização com o meio ambiente na 
construção e na utilização. Uso de materiais sustentáveis, recicláveis, que sejam de baixo impacto ambiental e baixo custo operacional, além 
de conforto dos usuários e comercialização de produtos de forma responsável com o meio ambiente. Através destes princípios, o Mercado 
Sustentável possui melhor aproveitamento da iluminação e ventilação natural com aberturas zenitais, janelas basculantes em todas as 
fachadas possibilitando ventilação cruzada em todos os ambientes, materiais com alto desempenho térmico e acústico, arborização para 
potencializar o conforto ambiental na edificação e captação de energia solar com painéis fotovoltaicos. Em todo o projeto foram utilizadas 
estratégias arquitetônicas visando o conforto e bem estar do usuário. O Mercado potencializa o incentivo à indústria e fornecedores a novas 
formas de comercialização e de responsabilidade socioambientais e conscientização da população. O Mercado Sustentável tem como 
objetivo a venda de todos os produtos sem a existência de embalagens plásticas descartáveis, de forma que o cliente leve seus recipientes 
de casa ou adquira embalagens retornáveis ou biodegradáveis. O Mercado comercializa todos os produtos de um mercado convencional 
porém armazenados e vendidos de forma responsável com o meio ambiente. Os produtos serão armazenados em cilindros para que o 
cliente adquira apenas a quantidade desejada, desde os grãos até os produtos de higiene. Esta forma de comercialização contribuirá para a 
diminuição de lixo plástico descartável e também proporcionará uma economia ao cliente, que estará pagando apenas pelo produto 
adquirido, evitando também desperdícios. A edificação possuirá um setor de coleta de lixo plástico que será destinado à reciclagem, de 
forma que toda contribuição de lixo plástico irá gerar um desconto para consumo no mercado, incentivando a população a fazer a 
separação de lixo e descarte adequado. O projeto fica situado em uma zona de Porto Alegre de grande trânsito de pessoas e veículos 
durante o dia, porém a noite possui uma carência quanto ao fluxo principalmente devido a falta de iluminação e atividades comerciais. O 
mercado terá funcionamento 24hs trazendo mais segurança e incentivando as pessoas a frequentarem o local em horários alternativos. Os 

produtos serão preferencialmente de produtores e agricultores locais e os prestadores de serviços moradores da região.

MERCADO   SUSTENTÁVEL

Quanto de material plástico se traz do mercado ao fazer uma compra? Acostumados a utilizar embalagens e sacolas talvez não tenhamos consciência de que 
existem outras formas de adquirir os mesmos produtos com um impacto menor em nosso meio ambiente. Como seria adquirir um produto sem uma embalagem 
que pode levar até 100 anos para se decompor? Esta escolha de forma de consumo parte do consumidor final quando esta efetuando a compra ou parte de uma 
industria que impõe que esta é a única forma de comercialização? O MERCADO SUSTENTÁVEL é um mercado que comercializa todos os produtos sem a 
presença de embalagens plásticas tradicionais, alimentos sem agrotóxicos e que propõem ao consumidor poder de escolha da quantidade desejada do produto 
ao mesmo tempo que se preocupa com o meio ambiente, desde a embalagem até a eficiência energética da edificação. A arquitetura sustentável entra nessa 
equação quando adicionamos este conceito de comercialização a uma edificação sustentável,  com aproveitamento de energia solar, aproveitamento de água 
pluvial, ventilação e iluminação natural, reciclagem de resíduos, coleta de materiais plástico para descarte correto, utilização de materiais ecologicamente 

corretos, reciclados e com eficiência térmica, aliados com arborização natural.

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO EM ANOS

canudos

fonte: Projeção calculada a partir da divisão do consumo globa de plástico no ano pelo consumo médio per capita, desconsiderando 
regiões geográficas. O consumo varia sob países desenvolvidos e subdesenvolvidos, dados  baseados em pesquisas feitas pelas ONGs 

The Plastic Straw, EarthDay e WorldWatch.

A PROBLEMATIZAÇÃO

Desde o início da produção em 
1936 são 8,3 bilhões de toneladas 
de plástico produzidas no mundo

Apenas 9% do plástico produzido até hoje 
no mundo foi reciclado, ou seja, os outros 
91% estão em aterros e no oceano

O Brasil está em 4° lugar no 
ranking de países que mais
produzem lixo plástico no 
mundo, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
China e Índia

O brasileiro produz em média 
de 1kg de lixo plástico por 
semana, o que resulta em 
aproximadamente 52kg por 
pessoa/ano

Pesquisas afirmam que até 
2050 terá mais plástico do que 
peixes nos oceanos

Cerca de 8 milhões de toneladas de 
plástico são despejados nos oceanos 
anualmente

O que resulta em nada menos do que: 
90% das aves marinhas  possuem plástico 
em seu organismo

SURGIMENTO DO PLÁSTICO
É descoberto na Alemanha o 
poliestireno, material 
responsável pela revolução na 
indrustia do plástico, primeiro 
plástico da forma que 
conhecemos  hoje em dia 

AVALANCHE DO DESCARTÁVEL
Sacolas, produtos descartáveis e embalagens 
começam a fazer parte do dia a dia. A importação de 
utensílios/produtos de baixo custo da China 
(conhecidos por R$1,99) começam a ganhar espaço 
no mercado, impulsionando o consumo exorbitante 
do plástico e gerando grande impacto ambiental 

BOOM DO PLÁSTICO
F.H. Lambert desenvolveu o processo de 
moldagem do poliestireno, quando o 
couro, madeira, marfim, lã entre outros 
materiais é substituído pelo plástico 
alterando o estilo de vida da população 
assim como os hábitos sociais

1° FÁBRICA POLIESTIRENO
É fundada em São Paulo a
primeira fábrica de poliestireno 
do mundo, a Bakol S.A.  o que 
dará alto impacto na produção 
do plástico

HERMANN STAUDINGER
É descoberto por um químico alemão 
a estrutura molecular do plástico, que 
possibilitará a criação dos materiais 
como PET, poliestireno, nylon, 
poliéster, entre outros materiais 
semelhantes

JOHN WESLEY HYATT
Surgiu  a “celulóide” um novo material a partir 
dos estudos do norte-americano, feito com 
base no Nitrato, foi apresentado para fins de 
um concurso de substituição do marfim das 
bolas de bilhar, é considerado o surgimento do 
primeiro plástico

ALEXANDRE PARKES
O inglês iniciou as pesquisas relacionadas ao 
nitrato de celulosa, resina que mais tarde foi 
nomeada como “parkesina”, um dos 
componentes usados no plástico
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O RESULTADO DA PRODUÇÃO DO 
PLÁSTICO EM MENOS DE 

100 ANOS

A HISTÓRIA DA EMBALAGEM PLÁSTICA
fonte de pesquisa: https://www.portalsaofrancisco.com.br/ ; https://plasticovirtual.com.br/historia-e-evolucao-do-plastico/ ; 

https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico

REDUZIR
Comercializar todos os produtos sem a presença 
de embalagens plásticas descartáveis diminuirá 
a produção de plástico e também do consumo 
desacelerado do atual cenário. Estimular a 
indústria a uma nova forma de comercialização 

e a conscientização da população

MERCADO
SUSTENTÁVEL

RECICLAR
O plástico reciclado pode 
ser utilizado em diversos 
setores, inclusive na 
construção civíl. 
Atualmente existem 
vários materiais que 
contemplam o plástico 
reciclado em sua 
composição, tornando o 
material mais leve e 
ecológico por dar outro 
destino a este material 
que leva anos para se 
decompor. O Mercado 
Sustentável utilizará estes 
materiais em sua 
construção

REUTILIZAR
A reutilização de embalagens, sacolas e 
materiais também é uma das diretrizes do 
mercado, o re-uso de materiais pode acarretar 
em uma grande diminuição na produção de 
novos materias, diminuindo também o custo do 

produto e o destarce no planeta

O 4° DISTRITO

  O 4° Distrito de Porto Alegre é um lugar de grande potencial na capital, vista como “Polo Criativo” da cidade,  é 
privilegiada pela proximidade ao Centro Histórico, fácil acesso e transporte público, é uma região histórica e que já foi o centro de 
atividades industriais e sociais. No início do Século XX a Avenida Voluntários ainda era às margens do Rio Guaíba o que motivava as 
fábricas a se instalarem na região, além da linha férrea que ligava Porto Alegre as demais regiões. Na metade do século a área foi 
aterrada e com o surgimento da nova Avenida não havia espaço para a expansão da indústria o que levou as fábricas a migrarem para a 
Região Metropolitana. No plano diretor da cidade em 1979 a área foi destinada a ter uso exclusivamente industrial o que impulsionou os 
moradores a irem embora da região e resultando em uma área com grandes prédios ociosos e degradados. Ainda que a região vivencie o 
abandono, os bairros do 4° distrito compõem uma forte área social e comercial. A área possui grande potencial cultural e econômico, 
possui história e é favorecida pela localização, além de incentivos do poder público que concede isenção de IPTU nos imóveis utilizados 

por empresas de bases tecnológicas.
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HISTÓRIA
Região histórica, com diversas 
edificações históricas e que já 
foi o centro de atividades 

sociais e industriais da região

POLO CRIATIVO
A região tem incentivos do 
poder público para empresas 
de base tecnológica se 
instalarem na região e tem 
várias empresas inovadoras 

instaladas

CULTURAL
Contempla a Associação 
Cultural Vila Flores, os 
projetos de inovação social 
do Distrito C e o projeto 
ZISPOA (zona de inovação 
sustentável de Porto Alegre

LOCALIZAÇÃO
Tem localização privilegiada, 
fica nas proximidades do 
Centro Histórico de Porto 
Aleger, fácil acesso e 

transporte público

O TERRENO

Localizado entre 4 importantes Avenidas de Porto Alegre (sendo elas Avenida Farrapos, Avenida Cairu, 
Avenida Pernambuco e Avenida Brasil) e em frente ao terminal de ônibus Cairu a escolha do terreno foi 
realizada através de análises de fluxos de pedestres,  usos residenciais, mobilidade, transporte público, 
acessos e insolação foram as premissas que definiram a escolha que melhor atenderá o programa do 
Mercado Sustentável. O terreno possui uma área de 3.950m², e atualmente existem 10 edificações que não 
serão mantidas devido a pouca relevância arquitetônica para a cidade e para atender melhor ao programa
solicitado pelo Mercado Sustentável.

sacolas plásticas

A LOCALIZAÇÃO

PRODUÇÃO DE PLÁSTICO: CRESCIMENTO MUNDIAL

O fato do Brasil reciclar apenas 1% do lixo plástico é resultado da falta de incentivo em larga escala 

do setor de políticas públicas, descontrole de produção de plástico na indústria e falta de 

conscientização da população
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IMPLANTAÇÃO

Memorial descritivo

Cobertura 
No projeto é adotado duas soluções de cobertura. A cobertura do módulo maior possui a espessura de 25cm e é composta por: EcoTelhado branco, isolamento de PET, manta impermeável, estrutura da cobertura em MLC e painéis de energia solar fotovoltaica rotacionados para 
o sentido norte. O módulo menor possui cobertura verde, sua espessura é de 65cm e é composta por: Camada vegetal (vegetação nativa), camada de brita, ralo (tubo em pvc reciclado), porção de terra, camada filtrante, camada drenagem, manta geotêxtil, manta impermeável, 

controle de vapor, estrutura da cobertura em MLC. Ambas coberturas possuem platibanda de 90cm composta por plástico reciclado, algeroz e pingadeira;

Estrutura 
A estrutura da edificação é em MLC madeira laminada colada), pilares com seção de 40x40 cm, vigas primárias com seção de 40x60 cm, vigas secundárias com seção de 40x60 cm; A junção das vigas é feita através de cantoneira de ferro, os pilares do térreo possuem conectores 

de ferro entre o pilar de ferro a as sapatas de concreto; 

Paredes 
As paredes possuem a largura de 40cm e são compostas por: blocos de plástico reciclado byblock 19x20x44 cm com estrutura independente de ferro a cada 2,4 m de altura, estribo de ferro para a estruturação dos blocos, camada de spray retardador de chamas, malha estrutural 

de ferro para os blocos, isolante em manta reciclada da ecofiber, painel acústico de madeira, argamassa de argila e tinta ecológica branca; 

Pisos 
Os pisos da edificação em geral com exceção dos sanitários, cozinhas e onde se faz necessário o uso de piso frio, é utilizado o piso linóleo em manta, com camada de regularização, camada de impermeabilização; 

Lajes 
As lajes do térreo são em concreto armado com adição de pet, as lajes dos pavimentos superiores são em painel wall com camada impermeabilizante manta PDM 

Esquadrias 
As esquadrias e estruturação de “fachada de vidro” serão de madeira tratada. Vidros insulados com câmara de ar. Basculantes automatizadas com botoeira; 

Iluminação 
A edificação possui diversos pontos de iluminação natural através de zenitais e esquadrias. A iluminação artificial da edificação é realizado por eletrocalhas embutidas nas vigas secundárias com lâmpadas de LED 

Brises e beirais
Os brises tem a principal função de evitar ganhos de calor através de esquadrias e zenitais, a mercado possui brises verticais nas fachadas leste e oeste, horizontais na zenital principal e beirais em todo o perímetro da edificação

Vegetação 
A edificação possui uma grande variedade na flora. Foi utilizado vegetações nativas para compor o paisagismo e potencializar o conforto térmico e acústico na edificação. Jabuticabeira, bergamoteira, lavanda, arbustos, gramíneas, entre outras fazem parte da composição do 

projeto

Lixeiras e coleta de lixo plástico
A edificação possui lixeiras seletivas distribuídas por todo o mercado e possui um setor de coletas de materiais pet’s que serão destinadas ao descarte correto e reciclagem

Bicicletário
Em vários pontos do mercado possui bicicletários


