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SUSTENTABILIDADE

Ambiental Economico Social

• Medidas de sustentabilidade

CISTERNA VERTICAL:

Aproveitamento da 
água da chuva através 
de duas cisternas de 
2.500 litros cada, para 
realizar limpezas do piso 
e para a rega das 
plantas em épocas de 
pouca chuva. 

A viabilidade ambiental se dá através 
de métodos para aproveitamento do 
que é oferecido pelo espaço, como:
• Aproveitamento do espaço já 

existente, fazendo alterações 
mínimas, assim não gerando resíduos;

• Utilização de materiais já existentes 
em outros mobiliários da cidade, 
facilitando a manutenção e 
poupando o meio ambiente da 
poluição gerada por veículos que 
fariam o transporte de materiais de 
lugares afastados;  

• Economia de água através da 
cisterna vertical que aproveita água 
da chuva;

• Economia de luz através do uso de 
luzes de LED, que duram mais e são 
apenas acionadas com a diminuição 
de luz ambiente. 

A viabilidade economica do 
empreendimento vem através de medidas 
de aproveitamento dos  espaços para 
atividades que o ajudam a se auto 
sustentar com interferência mínima da 
prefeitura. Alguns dessas medidas são:
• Aluguel de espaços designados nos 

armazéns para eventos de pequeno a 
médio porte, alimentação e projetos 
sociais;

• Aluguel de espaços externos para 
atividades de médio e grande porte, 
para food trucks e containers de 
alimentação; 

• Utilização de materiais nos mobiliários 
que são encontrados em outros 
mobiliárias na cidade, barateando a 
manutenção; 

• Economia de água e energia através do 
uso de cisternas verticais e lâmpadas de 
LED nos postes de luz.

A questão social do empreedimento 
vem através da execução da 
revitalização de uma área que está 
degrada e subutilizada, incluindo-a 
novamente no contexto urbano e 
social da cidade, realizando assim a: 
• Valorização do patrimônio existente 

no local; 
• Contribuição para a segurança do 

espaço, uma vez que com uma 
maior circulação de pessoas ocorre 
não só um maior policiamento mas 
também entra em vigor a 
segurança cidadã, feita pelas 
pessoas; 

• Geração de empregos formais e 
informais.  

LAMPADAS DE LED:

As lâmpadas de LED 
serão utilizadas nos 
postes de iluminação 
dispostos no 
empreendimento, de 
forma a aumentar a 
durabilidade delas, 
economizando material, 
sendo acionadas ao 
anoitecer para 
economia de energia.

DURABILIDADE DOS 

MATERIAIS:

Os mobiliários deste 
empreendimento foram 
projetados de forma a 
utilizarem materias 
encontrados em outros 
mobiliários da cidade, 
facilitando e 
barateando sua 
manutenção e 
aumentando sua 
durabilidade.
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