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O Edifício Anexo respeita e reforça o dialogo permanente entre o Edifício 
Histórico, a Praça Coronel Pedro Osório, o Paço Municipal, 

o Largo do Mercado e o Mercado Público Municipal. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
QUALIDADE AMBIENTAL

Projetar uma arquitetura sustentável implica em considerar os elementos 
fundamentais do processo de projeto como orientação, insolação, 
ventilação natural e sombreamentos produzidos tanto por edifícios pré-
existentes como por anteparos de proteção acrescidos a essa arquitetura.

A partir dessas premissas, serão incorporados sistemas e estratégias sustentáveis 
como, entre outros, a climatização com equipamentos de alta eficiência e elevado 
coeficiente de performance (COP), a Gestão Sustentável da Água, por meio do 
tratamento e reuso de águas cinzas (águas de chuva e dos lavatórios), o uso de 
iluminação eficiente de baixo consumo (LED), a gestão eficiente dos resíduos e 
descartes e a utilização de painéis solares e/ou fotovoltaicos como alternativa 
complementar de energia limpa.

Nas fachadas frontal e de fundos do Edifício Anexo se incorpora um sistema 
externo de proteção solar composta por brises em vidro temperado, 
serigrafado e laminado com películas em polivinil butiral (PVB). Essa dupla 
pele bioclimática proporciona a livre circulação de ar nas fachadas (“colchão de ar”) 
que, pelo “efeito chaminé”, reduz a carga térmica incidente sem prescindir da boa 
luminosidade que seus ambientes internos requerem.

TECNOLOGIA,
MATERIAIS E SISTEMAS
Propomos um sistema estrutural principal composto por pilares e vigas metálicos 
modulados com lajes mistas tipo “steel deck”, de modo a oferecer rapidez na execução 
da obra, com baixo impacto no canteiro. Os pilares localizados na periferia dos 
ambientes do edifício não obstruem as zonas de ocupação, proporcionando panos 
contínuos de caixilhos.  

Como vedação e revestimento serão utilizados materiais tradicionais e 
renováveis (locais e regionais) de grande durabilidade e resistência, como 
vidro, metal, madeira e pedra. A utilização desses componentes nos fechamentos, 
vedações e proteções se repetem na larga escala da pré-fabricação e da montagem em 
canteiro, oferecendo maior rapidez na execução, maior controle sobre os processos 
de obra e menor desperdício de materiais e insumos.
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