
PAINEL SOLAR FOTOVOITÁICO
Energia sustentável para abastecer o mercado . Os painéis estão 
instalados com rotação para o norte para melhor captação de 
energia solar 

COBERTURA
Possui inclinação para o norte para potencializar a captação de 
energia solar para os paineis solares, é composta por ecotelhado 
branco o que proporciona um menor aquecimento para o interior 
da edificação

COBERTURA VERDE
Atribui ao projeto melhor desempenho acústico e término 
dentro da edificação, melhora a retenção de água e contribui 
para a fauna e flora da região

CORREDOR VERDE
A edificação possui um corredor aberto coberto que proporciona 
ao pedreste/cliente a pearmibilidade para atravessar a quadra e 
também uma área de convivência com bancos e árvores nativas 
frutíferas bergamoteira e jabuticabeira

BRISES FACHADA OESTE
Os brises da fachada oeste são em madeira e auxiliam para a 
redução de incidência de raios solares dentro da edificação 
melhorando o conforto térmico, além disso o brise possui 
também a função de assento que serve de conexão e contribui 
um auxilio ao terminal de ônibus 

BRISES FACHADA LESTE
Os brises verticais da fachada leste são em 
madeira e auxiliam para a redução de 
incidência de raios solares dentro da 

edificação melhorando o conforto térmico

ZENITAL
A zenital contribui para a iluminação natural 
dentro da edificação, posicionada para 
iluminar a parte central do mercado, horta 
vertical, o corredor verde e o lazer dos 

funcionários 

 FACHADA VERDE
A fachada Norte da edificação possui painéis 
de parede verde que contribuem para o 
isolamento térmico e acústico da edificação, 
melhora a qualidade do ar e aumenta o 

contato com a natureza

FECHAMENTOS VERTICAIS
As paredes externas possuem espessura de 40cm para melhor desempenho acústico e térmico (com mantas de 
isolamento) mesclado com fechamentos em esquadrias com vidros fixos e aberturas basculantes para 
aproveitamento de iluminação natural e ventilação natural, o vidro utilizado será vidro  acústico  (insulado com 
câmara de ar) com desempenho acústico e térmico

ESTRUTURA MLC
Visando a utilização de materiais sustentáveis 
na edificação a estruturação será em MADEIRA 

LAMINADA COLADA

BRISES COBERTURA
Os brises da zenital da cobertura são em 
madeira no mesmo ritmo das vigas 
secundárias, auxiliam para a redução de 
incidência de raios solares dentro da 

edificação melhorando o conforto térmico

TÉRMICO
Cobertura verde, ecotelhado, vegetação, materiais com alto 
desempenho térmico, mantas de isolamento, ventilação 
natural, zenitais, brises, fachada verde

ACÚSTICO
Cobertura verde, ecotelhado, vegetação, materiais com alto 
desempenho acústico, fachada verde, vidros insulados

VISUAL
Zenitais, lâmpadas de LED, pele de vidro, painel solar 
fotovoitáico

VISUAL
Zenitais, lâmpadas de LED, pele de vidro, painel solar 
fotovoitáico

SAÚDE
Fachada de vidro com basculantes, iluminação e 
ventilação natural, vegetação interna e externa, ambientes  
projetados para o usuário, conexão visual com o ambiente 
externo

MODULAR
A edificação possui alta adaptabilidade devido ao 
posicionamento de seus acessos, esquadrias, malha 
estrutural e disposição de paredes internas

SAÚDESAÚDE
Fachada de vidro com basculantes, iluminação e 
ventilação natural, vegetação interna e externa, ambientes  
projetados para o usuário, conexão visual com o ambiente 
externo

MODULAR
A edificação possui alta adaptabilidade devido ao 
posicionamento de seus acessos, esquadrias, malha 
estrutural e disposição de paredes internas

A edificação terá janelas basculantes em todas as fachadas, proporcionando 
ventilação cruzada  e aumentando o conforto térmico.  O ar frio entra na parte 
inferior e sai o ar quente na parte superior. A arborização, materiais isolantes 
térmicos e cobertura verde ajudarão na climatização do mercado, sendo 
dispensado o uso de ar-condicionado nos maiores ambientes. 

DIAGRAMA DE VENTILAÇÃO NATURAL

DIAGRAMA DE ILUMINAÇÃO  NATURAL

O projeto utilizará a iluminação natural para abastecimento de energia dos painéis 
fotovoitáicos que alimentará grande parte da energia elétrica do mercado, além 
disso, a iluminação natural será utilizada para iluminar parte do mercado, com a 
zenital posicionada para iluminação direta na horta vertical. Terão zenitais também 
no corredor para iluminação das árvores e no lazer dos funcionários no mezanino

fotovoitáicos que alimentará grande parte da energia elétrica do mercado, além 
disso, a iluminação natural será utilizada para iluminar parte do mercado, com a 
zenital posicionada para iluminação direta na horta vertical. Terão zenitais também 
no corredor para iluminação das árvores e no lazer dos funcionários no mezanino

DIAGRAMA COMPOSITIVO

A edificação foi disposta no lote a partir 
da definição dos acessos dos pedestres, 
do estoque e do estacionamento. Por ser 
tratar de uma quadra inteira o projeto 
possui uma circulação de travessia, 
tornando o térreo permeável para o 
pedestre. O ponto de partida foi o 
acesso da fachada oeste que conecta o 
terminal do ônibus com toda a quadra

Os usos do mercado estão dispostos em 
dois volumes, o maior com dois 
pavimentos se concentra as atividades 
principais do funcionamento do 
mercado, assim como o estoque e a 
doca. Já no volume menor com 
pavimento térreo e mezanino estão 
alocadas as atividades administrativas 
do mercado, café bistro, sanitários e a 
central de recolhimento de pet’s  para 
reciclagem

A edificação possui coberturas 
inclinadas para melhor aproveitamento 
de luz solar, assim como fechamentos 
em madeira, vidro e parede verde para 
melhor conforto térmico e acústico

O projeto possui o acesso principal do 
mercado para a fachada norte, fachadas 
leste e oeste com brises e na fachada sul 
o estacionamento. O ponto mais alto do 
mercado possui 12m de altura o que 
proporciona uma introdução 
harmoniosa no bairro

FACHADA OESTE

O DIAGRAMA  SÍNTESE DO PROJETO
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