
➜ Coleta de águas pluviais

➜ Sistema solar fotovoltaico: orientação noroeste, inclinação

de 16,7°, propõe-se a instalação de 320 módulos, capazes de

gerar 12.003,84 KWh/mês, energia equivalente ao consumo

de 30 residências.

➜ Ventilações naturais: cruzada (planta aberta, circulação

central) e tipo chaminé (aberturas altas do lado contrário da

ventilação: eliminam o ar quente)

➜ Iluminação natural através das zenitais

➜ Iluminação artificial com lâmpadas LED

➜ Esquadrias com vidro duplo de proteção solar e térmica

➜ Pintura a base d’água e atóxica

➜ Pavimentação permeável e drenante

➜ Paisagismo com vegetação nativa local

➜ Vaga preferencial para veículo elétrico

➜ Bicicletário em dois acessos (capacidade: 28 bicicletas)
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ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS
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Laje de piso armada de 

concreto e assentada 

sobre solo compactado 

e estrutura de fundação

Alvenaria autoportante de 

bloco cerâmico família 14 

14x19x29cm com cinta de 

amarração superior + pilares 

e vigas complementares nos 

grandes vãos e aberturas, em 

madeira de reflorestamento 

Cedro, impermeabilizada, 

tratada contra intempéries e 

vendida no comércio local;

“Oitão” com alvenaria em

tijolo cerâmico 6 furos 

Fundação em sapata 

corrida de concreto

Estrutura do telhado em 

madeira de reflorestamento 

Cedro, impermeabilizada, 

tratada contra intempéries e 

vendida no comércio local

Telha cerâmica colonial terracota 

tipo capa e canal com sistema de 

sobreposição e inclinação de 30%

Bloco cerâmico

Pauluzzi (2021)

ANICER (2021)

Estrutura tipo gabião, lado externo 

com pedra arenito natural e lados 

internos com pedra basalto

PERSPECTIVA EXPLODIDA
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SISTEMA CONSTRUTIVO DESIGN BIOFÍLICO

Vista da praça de alimentação

Vista das bancas de vendas

BANCA SECA E

SEMI-ÚMIDA
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BANCA ÚMIDA
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FACHADA LESTE
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