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Resumo

O presente trabalho trata de uma pesquisa e análise para o
trabalho de conclusão de curso, etapa I, e tem como tema
um Mercado Público para a cidade de Lajeado, localizada
no estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa inicia com a
apresentação do tema, que será proposto como um ponto
de encontro e venda de produtos produzidos pelos
produtores locais. Além do setor de alimentação, também
serão previstas outras atividades comerciais, como venda de
bebidas e produtos artesanais, assim como atender os
ambientes exigidos em normativas pertinentes ao tema. A
arquitetura entra com a intenção de fazer com que este
espaço funcione de forma satisfatória cumprindo com os
condicionantes físicos e legais, assim explorando esse setor
ainda no município. Para o desenvolvimento dainexistente
pesquisa, foram levantados dados históricos pertinentes à
evolução dos mercados públicos, como também, elaborado
u m p r o g r a m a d e n e c e s s i d a d e s e p e s q u i s a d o s
condicionantes legais pertinentes ao tema. Por �m serão
a n a l i s a d o s r e f e r ê n c i a s q u e d a r ã o d i r e t r i z e s n o
desenvolvimento da disciplina de conclusão de curso etapa
II.

Palavras-chave: Mercado Público. Produtos Alimentares,
Produção Local.
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O presente trabalho será apresentado na disciplina de

Conclusão de Curso I, tem como objetivo estudar a

possibilidade e a viabilidade de implantação de um mercado

municipal que será intitulado como Mercado Público.

O projeto será implantado na cidade de Lajeado, Rio

Grande do Sul, localizado nas margens da Av. Sen. Alberto

Pasqualini, esquina com a Av. Pirai. Possuindo uma área de

2.394,32m² de superfície.

Ao decorrer do trabalho será apresentado todo o

estudo e análises feitas para que sirvam de base para a

segunda etapa de conclusão de curso, no qual pretende-se

desenvolver o projeto arquitetônico. Contudo, uma das

intenções do trabalho é explorar este tema que apresenta

uma potencialidade que ainda não foi noexplorada

município.

Todo esse conjunto diversi�ca o comércio local e ajuda

no desenvolvimento econômico, uma vez que Lajeado é uma

cidade que rotineiramente atende as cidades vizinhas com

serviços e comércio em geral. No segundo capítulo, será

apresentado o tema e a justi�cativa, assim como a história dos

mercados cobertos. No capítulo três veremos a análise mais

próxima do lugar e terreno mostrando todas as características

do seu entorno.

1. INTRODUÇÃO

No quarto capítulo será apresentado o programa de

necessidades e as áreas previstas para sua implantação. No

quinto capítulo os condicionantes legais serão abordados,

onde serão analisadas diversas normativas para o correto

desenvolvimento do projeto.

No sexto e último capítulo serão analisados alguns

projetos arquitetônicos que servirão de referenciais para o

estudo da implantação do tema.
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2.1 A escolha do tema

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

O tema escolhido para o trabalho da disciplina de

Conclusão de Curso Etapa I visa estudar a viabilidade de

implantação de um Mercado Público para cidade de

Lajeado, RS. Este tema surge com a intenção de desenvolver

um trabalho que possa contribuir com o espaço urbano

atendendo uma necessidade da cidade e que seja de

interesse público.

Hoje na cidade não existe um mercado comunitário

que funcione todos os dias da semana e uma das principais

feiras da cidade, ao menos uma vez ao ano, sofre com as

cheias do Rio Taquari, deixando o local temporariamente sem

condições de uso.

O Mercado Público, assim como as feiras de produtos

alimentares, são fundamentais para complementar a oferta

dos produtos oferecidos na cidade, além de produtos

potencialmente mais baratos, pois na sua grande maioria não

são revendidos como em um mercado convencional,

também são produtos frescos, o que favorece a produção de

alimentos saudáveis, consequentemente gerando mais

renda ao pequeno produtor.

No Mercado Público, além do setor alimentício, esse

espaço também prevê bancas de artesanato, pequenas

lojas comerciais, podendo conter ainda exposições.

Além do fatores econômicos, o Mercado Público traz

aspectos relativos às sensações que são avivadas neste

espaço como a autora Vargas retrata em seu livro:

"Quando você entra num Bazar, seus sentidos
são assaltados por milhares de odores dos
mais variados condimentos, seus olhos
perdem-se num colorido in�nito e seus
ouvidos são preenchidos por um burburinho
que se completa por sons das ofertas
anunciadas em alto e bom tom. Você pode
sentir o gosto de pó na ponta da sua língua e
até ser tocado pelos vendedores ávidos
para fazer contato. Mas quanto mais
avançar neste labirinto, mais deixar-se-á
levar pelo �uxo. Mais do que estímulo
s e n s o r i a l , o s r e c é m - c h e g a d o s s ã o
intoxicados pela atmosfera única do Bazar."
(Vargas, 2001, p.109).

Todo esse conjunto diversi�ca o comércio local e ajuda

no desenvolvimento econômico, uma vez que Lajeado é uma

cidade que rotineiramente atende as cidades vizinhas com

serviços e comércio em geral.
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Além do tema surgir com a intenção de contribuir com

o espaço urbano atendendo uma necessidade de interesse

público. A temática vem de encontro aos interesses dos

feirantes que poderão além de utilizar as feiras da cidade

para vender os produtos poderão ainda ofertar durante todos

os dias em um Mercado projetado e adequado para essa

atividade.

A Feira do Produtor Rural na Rua João Abott esquina

com a Rua Santos Filho �ca localizada em frente ao Parque

dos Dick, com uma área aproximada de 440m² de área

coberta possui 16 bancas hoje ocupadas pelos produtores

com os mais diversos produtos, essa é a principal feira de

produtos da cidade com funcionamento ocorrendo em

terças, sextas e sábados (FIGURA 01). Ocasionalmente o

espaço sofre com as cheias do Rio Taquari que deixam

temporariamente o espaço sem condições de uso.

Com 11 anos de funcionamento no local atual e

possuindo alguns problemas de infra-estrutura a feira é muito

conhecida e tem grande importância na região. Fica bem

localizada no Centro de Lajeado e a proximidade dela com o

Parque contribui para que haja sempre bastante movimento

durante seu funcionamento criando uma diversidade no

entorno (FIGURAS 02 e 03).

2.2 Justi�cativa da escolha do tema

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

Figura 01: Imagem de satélite feira do produtor Centro.

Fonte: Google Earth, 2016.
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Figura 02: Acesso feira do produtor Centro

Figura 03: Bancas feira do produtor Centro

Fonte: arquivo pessoal autor

Fonte: arquivo pessoal autor

No bairro São Cristóvão, Rua Piauí esquina com a Rua

Bahia se localiza outra feira funcionando às quartas e sábados

(FIGURA 04). A região onde está implantada é uma área de

predominância residencial e seu principal público são os

morados das redondezas.

Segundo o jornal O Informativo do Vale na data de 25

de março 2017, em ambas as feiras 16 famílias trabalham

comercializando produtos como: hortaliças, pães, derivados

de carne suína, frutas, biscoitos, suco de uva, queijos e demais

produtos. A Feira do Produtor soma 34 anos de funcionamento

na cidade.

Essa feira conta com uma área coberta aproximada

de 160m² é completamente aberta, sofre com depredação e

sua infra-estrutura não oferece condições ideais de uso, como

também, pouca segurança para os feirantes e consumidores.

Possui 8 bancas de venda sendo todas ocupadas nos dias de

funcionamento (FIGURAS 05 e 06).

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

13



2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

Figura 05: Fundos feira do produtor São Cristóvão

Figura 06: Fachada feira do produtor São Cristóvão

Fonte: arquivo pessoal autor

Fonte: arquivo pessoal autor

Fonte: Google Earth, 2016.

Figura 04: Imagem de satélite feira do produtor São Cristóvão
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2.3 Público Alvo

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

O público alvo são tanto os consumidores quanto os

produtores e feirantes. O mercado público tem a

característica de oferecer produtos que muitas vezes não são

encontrados em outros locais, isso acontece devido a uma

estreita relação que um mercado convencional tem com

grandes empresas di�cultando a exposição de produtos

produzidos na própria região.

O mercado público surge como uma oportunidade

para a cidade diversi�car o comércio e criar uma nova

articulação no uso do meio urbano transformando em uma

potencialidade que pode ser explorada por todos.

Dessa forma pode-se dizer que o mercado público é

uma identidade da região, pois grande parte do que é

oferecido é produzido na própria região. Já o usuário,

também tem um papel fundamental que ao utilizar o espaço,

valoriza essa característica regional e fortalece a diversidade

desfrutando ainda de bons produtos.
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2.4 História dos mercados cobertos

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

No século XVIII a produção agrícola pensada em

escala se tornou um problema para os Mercados, segundo

Romano (2004), "principalmente no que se refere à higiene,

segurança e especi�cidade de util ização daqueles

equipamentos públicos." Então, no ano de 1853, em Paris é

inaugurado o primeiro Mercado Atacadista Moderno

localizado em uma área central da cidade com uma

estrutura grandiosa, feita por Victor Baltard.

Essa estrutura era composta por vários edifícios e cada

um deles era responsável pela venda de algum produto

especí�co. (FIGURA 07)

O mercado público tem uma origem extremamente

antiga que foi consolidando-se com o passar do tempo. A

necessidade de consumo fez com que os mercados se

tornassem pontos articuladores das cidades e os demais

comércios criavam-se no entorno dessas estruturas.

Segundo Leonora Romano (2004), no século XV

edifícios grandiosos de ferro começaram a surgir, eram

conhecidos pelos franceses como e abrigavam no seuHalles

interior diversos produtos de primeira necessidade, "se

consolidaram como a primeira ponte entre o comércio

transitório e o sedentário, fazendo surgir o que conhecemos

como espaços de Mercado Cobertos" (Romano,2004,p.27).

A estrutura formal dos edifícios se assemelhava muito

aos mercados romanos. Em alguns desses edifícios, ainda

podia-se notar alguns anexos como "tribunais, prisões e

capelas como o Mercado de Tecidos construído no ano de

1200 e at ivo 1620 , em Yprès , nos Pa í ses Ba ixos "

(Romano,2004,p.27). Ainda, sobre os anexos encontrados,

identi�cados junto aos Mercados na Itália, também temos

alguns exemplos como o caso dos " venezianos e osFondacos

F i l a r e t e s � o r e n t i n o s " ( R o m a n o , 2 0 0 4 , p . 2 7 ) . A m b o s

apresentavam diversos serviços como hospedagem ou

tabernas junto ao mercado. Fonte: <http://jmartinsrocha.blogspot.com.br/2011/04/mercado-les
-halles-de-paris-e-replicas.html>

Figura 07 – Les Halles, Paris.
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2.5 Mercado público no Brasil

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

organizar, construindo as condições físicas
de suporte para que a atividade comercial
se tornasse uma referência; e quando isso
aconteceu, outras funções foram sendo
integradas a este contexto, resultando,
cada vez mais, em uma concentração
maior de pessoas, de produtos, de serviços e
de idéias. (Leonora Romano, 2004, P.32)"

O Brasil começou a importar da Europa edifícios pré-

fabricados em aço e vários mercados brasileiros foram

executados com esse sistema construtivo. Em nossa região o

Mercado Público de Porto Alegre feito em alvenaria usou

como referência o Mercado de Candelária, Rio de Janeiro

para sua concepção.

No Brasil, segundo Leonora Romano (2004), o comércio

teve um papel muito importante na con�guração do espaço

urbano. As primeiras estruturas eram feitas com materiais

vernaculares, ou seja, materiais que existiam em abundância

na região e executados com o conhecimento que se tinha.

Existia também um comércio feito de porta em porta

no qual a única limitação basicamente seria o tamanho do

produto, "artigos de vestuário, livros, utensílios domésticos,

estatuetas de santos, ervas e �ores, pássaros e jóias" (Gorberg

e Fridman, 2003).

No século XIX surge a necessidade de estabelecer a

ordem e começam a surgir mercados que substituem as

barracas de madeira cobertas com folhas de bananeira. A

primeira cidade a implantar um Mercado no Brasil foi Rio de

Janeiro, em 1841, chamado de Mercado da Candelária, que

não foi executado em sua totalidade. Após este mercado

outros três foram executados e entraram em funcionamento

na cidade (FIGURA 08), conforme Romano:

A partir dos aportes históricos destacados,"
entendemos todos os espaços de comércio
a p r e s e n t a d o s c o m o g e r a d o r e s d e
espacial idade porque, inicialmente,
reuniam pessoas e produtos, em lugar de
fácil acesso, com objetivo único da troca e
que, gradativamente, começam a se

Fonte: <http://acervo.oglobo.globo.com/incoming/praca-quinze-
mercado-municipal-20734218>

Figura 08 – Mercado da Candelária, Rio de Janeiro.
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Hoje, a cidade de Lajeado, localizada no Vale do

Taquar i , R io Grande do Su l ( F IGURA 09) , pos su i

aproximadamente 71.450 habitantes. A cidade é conhecida

por fornecer prestação de comércio e serviço para cidades

vizinhas (FIGURA 10). Esta região integra 36 municípios e mais

de 326 mil habitantes, conforme IBGE - Censo Demográ�co de

2010.

A escolha de Lajeado para implantação de um

mercado público vem de encontro com essa característica

comercial forte da região. Existe uma expectativa de

crescimento signi�cativo em curto prazo, em bairros como o

Montanha é possível notar um aumento contínuo em

habitações.

Outro fator que contribui com a cidade é a

proximidade com a capital do estado, Porto Alegre. Lajeado

�ca distante aproximadamente 113km ligada pela BR 386.

Essa BR passou por um processo de duplicação no qual é

previsto chegar até Lajeado, hoje o trajeto está quase

concluído faltando apenas 10km para o �m da obra. A

duplicação é fundamental, pois diminui o tempo de viajem e

facilita o deslocamento favorecendo o crescimento de

cidades menores.

3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

3.1 Análise na escala da cidade

Figura 10: Perímetro Urbano de Lajeado-RS

Figura 09: Localização de Lajeado

Fonte: arquivo do autor

País Estado Vale do Taquari Cidade

Fonte: Mapa perímetro e vias de Lajeado,
Prefeitura Municipal de Lajeado, Editado pelo autor.

R 130S

R T 453S

B 386R

B 386R

R 130S

18



Figura 11: Eixos principais da cidade

Av. Benjamin Constant

Av. Sen. Alberto Pasqualini

Terreno

3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

3.2 Análise do entorno

Terreno

Av. Sen. Alberto Pasqualini
Av. Pirai

Os dois eixos destacados demonstram as principais vias

da cidade e junto a elas localiza-se a parte mais densa do

setor comercial. Os eixos são formados pela Av. Sen. Alberto

Pasqualini e a Av. Benjamim Constant que são consideradas

duas vias arteriais de grande �uxo e são vias em que circulam

o sistema de transporte público (FIGURA 11).

No entorno imediato do terreno é possível observar que

a área é pouco densa com grande vazio urbano. Ainda

sendo uma região extremamente valorizada no mercado

imobiliário. Esse cenário está em constante mudança, nos

últimos anos a região tem atraído atenção de corporações,

comércio e serviços para se estabelecerem no local (FIGURA

12).

Figura 12: Vias principais e terreno

Fonte: Google Maps editado pelo autor Fonte: Google Maps editado pelo autor

N
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3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

O uso no entorno é caracterizado com predominância

do comércio, nas ruas secundárias o uso comercial também

se destaca, mas com o surgimento das edi�cações mistas.

Por se tratar de uma área comercial a predominância do

gênero tende a aumentar (FIGURAS 13 e 18).

As alturas das edi�cações no entorno são de até dois

pavimentos e compõem a grande maioria, ainda assim, é

uma região de Pólo de Comércio e Serviço e a legislação

permite a construção de edi�cações maiores.

(FIGURAS 14 e 19).

As vias que circundam o terreno são todas de sentido

duplo, a via que mais concentra tráfego de veículos é a Av.

Sen. Alberto Pasqualini que inicia no centro e se estende além

do campus da Univates. A região é caracterizada por ser

pouco densa, possuir grandes áreas permeáveis e uma taxa

de ocupação baixa (FIGURAS 15 e 20).

A vegetação é densa no centro da quadra. Nessa

região havia um curso natural de uma nascente que sofreu

modi�cações com a canalização em 2011. As demais

vegetações do entorno não são expressivas o que é notável

na região (FIGURA 16).

A topogra�a na região é pouco acentuada chegando

ao ponto mais baixo ao meio da quadra. Na região do terreno

especi�camente, o desnível não ultrapassa três metros. Esse

desnível é bem distribuído na superfície, não ocasionando

grande ângulo de inclinação (FIGURAS 17 e 21).

Figura 13: Mapa de usos do entorno

Edi�cações Comercial

Fonte: arquivo pessoal autor

Edi�cações Mistas

Edi�cações Residênciais

N
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Figura 14: Mapa de alturas do entorno

3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

1 Pav.

Fonte: arquivo pessoal autor

2 Pav.
3 Pav.
4 Pav.
5 Pav.
7 Pav.
8 Pav.

Figura 15: Mapa de Fundo-Figura e Vias

Via arterial sentido duplo

Via local sentido duplo

Fonte: arquivo pessoal autor

Edi�cações existentes

Terreno

Via arterial sentido duplo

Via local sentido duplo

Edi�cações existentes

Terreno

N N
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3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

Figura 16: Mapa de vegetação
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Figura 17: Mapa topográ�co

Fonte: arquivo pessoal autor Fonte: arquivo pessoal autor
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3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

Residencial

Misto
Comercial

Usos

Figura 18: Diagrama usos do entorno

Figura 19: Diagrama alturas do entorno Figura 21: Diagrama topográ�co

Fonte: arquivo do autorFonte: arquivo do autor

Fonte: arquivo do autor
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Figura 20: Diagrama de vias e pontos de referência

Fonte: arquivo do autor

23



3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR

Figura 22: Planta Situação 1:500

Fonte: arquivo do autor

Figura 25: Fotogra�a fundo do terreno

Figura 24: Fotogra�a Av. Pirai

Fonte: arquivo do autor

Fonte: arquivo do autor

Fonte: arquivo do autor

Figura 23: Fotogra�a Av. Sen. Alberto Pasqualini
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Figura 26: Corte BB 1:750

Fonte: arquivo do autor
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3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR
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Figura 27: Corte AA 1:750

Fonte: arquivo do autor
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" D e s d e o s t e m p o s p r é - i s l â m i c o s ,
comerciantes e artesãos gozaram de uma
posição privilegiada entre os povos árabes,
parcialmente devido às origens mercantis
de sua religião. A localização geográ�ca
era um importante fator de estímulo ao
comércio. Era inevitável que o Oriente
Médio, situado entre dois continentes,
tornar-se-ia um centro de comércio.."
(Vargas, 2001, p.104).

Os três terrenos escolhidos para implantação do

projeto são de propriedade particular e juntos somam uma

área de 2.394,32m², �cam localizados na esquina da Av. Pirai

com a Av. Sen. Alberto Pasqualini (FIGURAS 22, 23, 24 e 25).

A vegetação existente no terreno não é nativa e juntas

somam 3 árvores de pequeno porte, existe também um

desnível topográ�co de aproximadamente 2,5m, isso

demonstra um declive em relação ao nível da rua, além disso

o terreno não possui cotas alagadiças ou demais fatores que

inviabilize a implantação do tema (FIGURAS 26 e 27).

A área escolhida é baseada em uma estratégia de

localização, ela possui um potencial comercial e é bem

localizado dentro da cidade em uma zona de Pólo de

Comércio e Serviço (PCS), tem acesso a uma das principais

vias arteriais da cidade, a Av. Sen. Alberto Pasqualini que

conecta os dois lados da cidade separados pela Br386.

3.4 Justi�cativa do terreno

3. ASPECTOS RELATIVOS AO LUGAR
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Esta avenida é uma importante indicadora de

crescimento da cidade e ao longo dela já existem três

mercados, sendo dois deles atacados, ou seja, uma Avenida

que demonstra caracter í s t icas favoráveis para o

desenvolvimento desse tema.

Um dos terrenos é alugado para um o qualfood truck

construiu uma pequena cobertura com banheiros e um

estacionamento para o veículo poder servir os lanches, essa

estrutura será absorvida para a implantação do tema.



O projeto a ser implantado na esquina da Av. Pirai com

a Av. Sen. Alberto Pasqualini prevê uma edi�cação térrea

com os setores agrupados pelas suas atividades. Também é

previsto um mezanino para abrigar um restaurante de

pequeno a médio porte, cafés e confeitarias, como

complementação do setor alimentício e atrativo ao público

que frequenta o mercado e trabalha nas proximidades.

A produtos prevêem a necessidade des bancas de

agrupamento conforme a utilização especí�ca, assim

homogeneizando o espaço, organizando-o de uma forma

lógica e funcional (F IGURAS 28 e TABELA 01) . O

estacionamento está previsto no térreo, sem a necessidade

de escavação para subsolo, dispondo de um acesso

facilitado para a edi�cação.

Além das áreas de serviços, o espaço aberto é

pensado para fácil acessibil idade com recuos que

possibilitem um paisagismo e que tenha uma comunicação

agradável com o entorno, permitindo boa iluminação e

ventilação em todo o mercado.

4. PROGRAMA

4.1 Programa de necessidades

doca carga/descarga

acesso

circulação
vertical

estacionamento

administrativo

higienização DML

banca
hortifrutigranjeiros

banca
�oricultura

banca
bebidasdepósito

banca
especiarias

banca
artesanato

sanitários

dep. lixo

GLP

banca
peixaria

banca
açougue

acesso acesso

banca
jornal

guarita

segurança

cafetaria

caixa eletrônico

confeitaria

sanitários/vestiário

restaurante

banca
eletrônicos

Fonte: arquivo do autor

Setor em 2º plano

Setor em 1º plano

Setor externo

Acessos e �uxos de serviço

Programa de atendimento referente ao tema

Programa secundário com intuito de atração

Figura 28: Organização e funcionamento do programa

4.2 Fluxograma dos setores
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4. PROGRAMA

4.3 Dimensionamento

Tabela 01: Dimensionamento dos setores e ambientes.

Administração

10 m²Sala de Segurança
2,60 m²Sanitário Feminino/PNE
2,60 m²Sanitário Masculino/PNE

15 m²Depósito geral
40 m²Doca/Higienização
5 m²GLP
10 m²

Setor Administrativo

Depósito de lixo

DML

Guarita

50 m²

10 m²

10 m²

120 m²

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Quant. Área

28

Sanitário/Vestiário Feminino/PNE

Sanitário/Vestiário Masculino/PNE

- Recepção
- Escritório

- Copa
- Almoxarifado

- Sala de reunião

Setor de Serviços 65,20 m²

15 m²

15 m²

1

1

Banca hortifrutigranjeiros
30 m²Banca Peixaria
30 m²Banca Açougue
20 m²Banca Artesanato
20 m²Banca Bebidas

Setor de Bancas
200 m²

3

20

3

2

2

20 m²Banca de Especiarias 2

5 m²

3 m²

12 m²

20 m²

10 m²



Cafetaria
40 m²Confeitaria

173 m²

100 m²

35 m²

8 m²

10 m²

10 m²

15 m²

Setor de Alimentação
40 m²

15 m²

283 m²

Estimativa

438,10 m²50% Circulação

1.314,30m²Área Total

Resumo de Área para Estacionamento
876,20 m²

4. PROGRAMA

Restaurante
- Salão

- DML

- Cozinha

S /V F /PNEanitário estiário eminino

S /V M /PNEanitário estiário asculino

- Pré-preparo
- Depósito geral

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Quant. Área

Setor de Estacionamento
Vagas para carros

Vaga para motos

1 Vaga p/ cada 50m² computável (876,20m²)
18

8

233 m²

20 m²

253,0 m²

126,5 m²+ 50% circulação

379,5 m²

Área Total Estimada: 1.693,80m²

Índice de Aproveitamento: 2,73

29

Caixa Eletrônico

20 m²Banca de Floricultura
1 m²0Banca de Jornal e Revistas
20 m²Banca Eletrônicos

15 m²

15 m²

408 m²

Sanitário Feminino/PNE

Sanitário Masculino/PNE

2

1

2

1

1

8 m²1

- Depósito lixo 10 m²1



5. CONDICIONANTES LEGAIS

5.1 Plano Diretor

PCS-Pólo de Comércio e Serviço

AT - Atividade

IA - Índice de Aproveitamento

Unidade territorial de planejamento - PCS

IA  -  6 - 14.365,92m²

TO - 2/3 - 1.596,21m²

H   - Altura livre

RC - Isento de Ajardinamento
1/10 recuo de fundos

Área do terreno: 2.394,32m²

TO - Taxa de Ocupação

H - Altura
RC - Recuos

A área onde se localiza o terreno é considerada Pólo

de Comércio e Serviço. Segundo o Plano Diretor de Lajeado é

permitida a implantação da atividade proposta.

A tabe as informações que dão algumasla discrimina

diretrizes que deverão ser levadas em consideração para o

desenvolvimento do projeto (FIGURA 29).

O código de edi�cações de Lajeado também indica

requisitos quanto as edi�cações não residenciais que deverão

ter o pé direito mínimo para os ambientes de 2,80m até 50m²,

3,00m até 150m² e 3,50m acima disto. Os sanitários deverão ter

no mínimo pé direito de 2,40m, paredes até a altura de 1,50m

e pisos revestidos.

Nas garagens pé direito mínimo de 2,40m com

passagem livre mínima de 2,10m. Vão de entrada com largura

mínima de 2,75m no mínimo dois vãos de 2,50m quando

comportar mais de 50 vagas para estacionamentos com a

devida sinalização luminosa. Locais de estacionamento para

cada carro, largura mínima de 2,40m livre e comprimento

mínimo de 4,60 m.

Os rebaixamentos dos meio-�os de passeios para os

acessos de veículos, não poderá exceder a extensão de 7m

para cada vão de entrada, nem ultrapassar a extensão de

50% da testada do lote, com afastamento mínimo, entre eles

de 4m. Para o cálculo das vagas desconsideramos as áreas

não computáveis, sendo 1 vaga para cada 50m² de área

computável.

Nas Instalações Hidro-Sanitárias será obrigatório a

construção de reservatório inferior e instalação de bombas de

recalque na edi�cação que tiver mais de 4 pavimentos ou

Fonte: arquivo editado pelo autor.

Figura 29: Recorte Plano Diretor

5.2 Código de Edi�cações
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altura superior a 12m acima do nível médio do logradouro

onde se localiza o distribuidor público. O reservatório inferior

pode ter de 40% a 60% do consumo diário, devendo o superior

completar o volume necessário. O reservatório não pode

localizar-se junto às divisas e o mesmo deverá ter um espaço

mínimo de 0,60m em volta, no fundo e sobre o mesmo. O

dimensionamento do reservatório considera-se 1 pessoa a

cada 15m² de área, sendo 50L por pessoa.

A caixa de inspeção deve ter no mínimo 0,40x0,40m,

com volume mínimo de 4,50m³ e distância mínima de 1,50m

das divisas. A instalação de elevadores será obrigatória em

edi�cações com alturas de 10,9m entre pisos de menor cota e

o de maior cota, se essa distância for maior do que 21,9m será

necessário utilizar dois elevadores.

5. CONDICIONANTES LEGAIS

Segundo a NBR 9077 Saídas de Emergência, a

classi�cação das edi�cações quanto à sua ocupação

enquadra-se no comercial varejista C-2, comércio de grande

e médio porte. A classi�cação da edi�cação quanto à altura

se enquadra em edi�cações médias de 6 à 12m. Para as

saídas de emergência sem chuveiros automáticos considera-

se 30m com uma única saída e 40m para duas saídas. A

largura das saídas deve ser dimensionada em função do

número de pessoas que por elas deva transitar.

Os acessos são dimensionados em função dos

pavimentos que servirem à população. As escadas, rampas e

descargas são dimensionadas em função do pavimento de

maior população, as larguras mínimas em qualquer situação

deve ser de 1,10m que corresponde a duas unidades de

passagem de 55cm. A largura das saídas, isto é, dos acessos,

escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte fórmula:

N =P/C
N = número de unidades de passagem, arredondado para

número inteiro.
P = população, 1 pessoa a cada 3m² de área.
C = capacidade da unidade de passagem.

A norma determina que para esta utilização o C

(capacidade da unidade de passagem) seja em 100 para

corredores e portas, 60 para escadas.

5.3 NBR 9077
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CONDICIONANTES LEGAIS

Segundo a normativa NBR 9050 deve se destacar que

mesas de atendimento e refeições para PNE devem ter alturas

entre 0,73m à 0,85m. O módulo de referência deve ser previsto

para aproximação frontal e avançar sobre a mesa no máximo

0,50m. As áreas de manobra para acesso as mesas devem ter

dimensões mínimas de 90cm.

Os banheiros destinados a PNE deverão estar de

acordo com a norma tendo no mínimo 1,70x1,50m e

equipado com barras de apoio e área de transferência ao

lado da bacia sanitária com as dimensões de 0,80x1,20m.

Para as rampas e escadas a norma também

estabelece diretrizes que serão levadas em consideração

para garantir a acessibilidade assim como os fatores de

desempenho térmico e demais instalações necessárias.

5.4 NBR 9050

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

estabeleceu em 15/09/2004 procedimentos de Boas Práticas

(BP) que envolvem alimentos, visando as condições ideais de

funcionamento para que haja higienização dos alimentos e

dos estabelecimentos que os oferecem.

Nesse sentido destaco os seguintes itens relevantes ao

tema: Edi�cação, Instalações, Equipamentos, Móveis e

Utensílios, conforme folder:

"...�uxo ordenado e sem cruzamentos;
a c e s s o i n d e p e n d e n t e à á r e a d e
manipulação; dimensão compatível com
todas as operações; instalações físicas com
revestimento liso, impermeável e lavável;
equipamentos, móveis e utensílios limpos,
bem conservados e produzidos em material
atóx ico; sani tár ios e vest iár ios sem
c o m u n i c a ç ã o c o m a s á r e a s d e
manipulação; lavatórios exclusivos para
higiene das mãos na área de manipulação."
(Folder Anvisa, Regulamento Técnico de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação,
P.2)

5.5 Anvisa RDC 216/04
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6. REFERENCIAIS ARQUITETÔNICOS

6.1 Mercado San Antón

O Mercado de San Antón �ca localizado na cidade de

Madri, Espanha. Este mercado foi projetado pelo escritório

QVE Arquitectos 2004 - 2011 e contém uma área de 7.354m²

(FIGURA 30). Segundo o 2013, durantewebsite tectonicablog

sua concepção houve uma preocupação com valorização

de sua localização e as edi�cações do entorno, sendo

discreto e ao mesmo tempo ousado em sua implantação,

pode ser considerado com sua geometria e implantação um

edifício silencioso trazendo uma continuidade do entorno. A

materialidade também tráz para a edi�cação uma

continuidade, foram utilizados três tipos de tijolos, juntamente

com uma estrutura mista metálica que proporcionou um

gabarito da altura equivalente aos prédios do seu entorno

(FIGURAS 37).

Como nota-se, a edi�cação não possui aberturas para

o lado externo, sendo assim, foram desenvolvidas soluções

alternativas para a ventilação e iluminação do espaço

interno (FIGURAS 31 e 38). Uma grande abertura em seu interior

leva luz vinda de uma cobertura feita de vidro apoiado com

montantes metálicos formando um sistema parecido com o

shed, que juntamente com as calhas coletam a água pluvial.

A ventilação é feita com um recuo na cobertura fechado em

vidros que se abrem para o terraço o qual é utilizado por um

restaurante.

Figura 30: Fachada frontal Mercado San Antón

Fonte: Google Street View, abr 2016.
Figura 31: Fotogra�a interna Mercado San Antón

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640
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Figura 32: Planta baixa térreo Mercado San Antón

Figura 33: Planta baixa terraço Mercado San Antón

No acesso principal é possível notar a valorização da

grande entrada com aproximadamente seis metros de altura

que se abre para o centro do mercado onde se encontram as

bancas de produtos (FIGURAS 32 e 39).

No terraço é onde se encontra um restaurante de

grande porte e mesas espalhadas por todo o espaço

descoberto possibilitando visuais da cidade e do interior do

mercado (FIGURA 33).

No mercado existem três núcleos de circulação que

são distribuídos em pontos separados dentro do edifício

facilitando a circulação e descongestionando grandes �uxos

de pessoas, a edi�cação ainda conta com um mezanino que

tem acesso através de escadas rolantes no pátio central do

mercado (FIGURAS 34, 35 e 36).

De forma geral, a escolha deste referencial traz

aspectos importantes e rotineiros neste tipo de edi�cações,

destaco o fato da iluminação, pois é um elemento que se

repete nas edi�cações do gênero, possuem grandes vãos e

acabam se tornando escuras e dependentes de iluminação

arti�cial.

Acesso
Principal

Circulação
Vertical

Acesso
Secundario

Circulação

Expositores

Circulação
Vertical

Circulação

Expositores

Sanitários

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640
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Figura 34: Corte transversal Mercado San Antón

Figura 35: Corte longitudinal Mercado San Antón

Figura 36: Fotogra�a circulação Mercado San Antón

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640
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Figura 39: Banca Mercado San AntónFigura 37: Sistema estrutural Mercado San Antón

Figura 38: Cobertura Mercado San Antón
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Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640

Fonte: < >http://tectonicablog.com/?p=73640
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O Mercado Manlleu �ca localizado na cidade de

Barcelona, Espanha. Foi projetado pelo escritório Comas-Pont

Arquitectes em 2011 com uma área de 2187m² (FIGURA 40).A

implantação da edi�cação é desconexa e isolada no terreno

possibilitando a criação de um paisagismo com uma praça

para os moradores da região (FIGURA 41).

Segundo o plataformaarquitectura 2013, awebsite

materialidade da edi�cação é basicamente composta por

zinco e madeira, segundo os autores sua geometria é fruto do

programa que a edi�cação abriga e foi possível executá-lo

graças a um sistema estrutural em aço.

Grandes janelas em �ta foram posicionadas na parte

superior da edi�cação para que houvesse uma iluminação

satisfatória mas controlada, para isso tanto em seu interior

como nas fachadas externas existem brises feitos com ripas de

madeira que ajudam a controlar a quantidade de iluminação

que chega até os ambientes (FIGURAS 47,48, 49 e 50).

Figura 40: Fotogra�a externa Mercado Manlleu

Figura 41: Fotogra�a aérea Mercado Manlleu

6.2 Mercado Manlleu

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>
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O mercado possui dois pavimentos e as bancas de

produtos são dispostas no centro, coincidindo com os

alinhamentos dos rebaixos do forro.

Na lateral esquerda da planta baixa (lado oeste) é

onde se localizam o setor de serviços, esse setor se extende

criando uma faixa que setoriza o mercado e cria uma

circulação independente sem cruzamento de �uxos (FIGURAS

42 e 43). Sendo assim, o mercado possui ainda mais dois

setores, no centro é onde localiza-se o mercado e na direita

�ca o setor de alimentação chamada de área pública.

(FIGURA 44).

Figura 43: Planta baixa 2º pav. Mercado Manlleu

Figura 44: Foto interna Mercado Manlleu
Figura 42: Planta baixa térreo Mercado Manlleu

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>
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Um dos pontos fortes do projeto, que fez dele uma

escolha de referencial, é sua implantação e o desenho do

espaço aberto que cria mais uma utilização do espaço e um

ponto de encontro no centro urbano (FIGURA 46). O projeto

ainda é de enorme praticidade com estrutura em aço e

materiais secos que fez com que sua execução fosse

concluída em apenas 8 meses (FIGURA 45).

Figura 45: Perspectiva espaço aberto Mercado Manlleu

Figura 46: Implantação Mercado Manlleu

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>
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Figura 47: Fachada Mercado Manlleu

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>
Figura 48: Fotogra�a fachada Mercado Manlleu

Figura 50: Perspectiva Mercado Manlleu

Figura 49: Cobertura Mercado Manlleu

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-300465/
mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes>
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6.3 Mercado Roma

O Mercado Roma �ca localizado na Cidade do

México, México. Possui uma área de 1.750m² e foi executado

no ano de 2013 projetado pelo escritório Rojkind Arquitectos

(FIGURAS 51 e 52).

Segundo o plataformaarquitectura 2015, owebsite

mercado tem a intenção de abrigar as melhores experiências

gastronômicas do México. Segundo os desenvolvedores a

disposição das bancas são desenhadas como uma

reinterpretação das bancas tradicionais e para potencializar

e promover encontros e trocas mais intensos e signi�cativos.

A edi�cação possui três pavimentos e um mezanino,

nos pavimentos superiores são localizados dois restaurantes

um bar e terraço, também é onde se encontra uma horta

vertical utilizada pelos vendedores para produzir produtos

frescos e vender no mesmo espaço (FIGURAS 56, 57, 58 e 59).

A fachada é composta por uma placa de aço

perfurada e as cores predominantes são o preto e o laranja.

Na calçada foram implantados alguns suportes para

bicicletas e pequenos assentos em concreto para pedestres

(FIGURAS 60, 61 e 62).

Figura 51: Perspectiva fachada Mercado Roma

Figura 52: Fachada Mercado Roma

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>
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Figura 54: Foto interior Mercado Roma

Figura 55: Foto aérea interior Mercado Roma

Figura 53: Diagrama de pavimentos e malha Mercado Roma

O projeto é escolhido como uma referência pois se

aproxima da escala de um mercado ideal para a cidade de

Lajeado, que hoje possui aproximadamente 80 mil habitantes.

Para atender esse setor e para que o mercado tenha um

correto e constante funcionamento a escala do projeto deve

estar de acordo, sem excessos mas com área satisfatória

(FIGURA 53).

O interior deste mercado difere dos anteriormente

vistos, a iluminação em boa parte é feita arti�cialmente e

pontual. As bancas também são diversi�cadas, mas nota-se

que o foco do espaço não é a venda de produtos mas sim um

espaço de alimentação com algumas bancas de produtos

(FIGURAS 54 e 55).

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>
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Figura 57: Planta baixa mezanino Mercado Roma

Figura 56: Planta baixa pav. térreo Mercado Roma

Figura 59: Planta baixa 3º pav. Mercado Roma

Figura 58: Planta baixa 2º pav. Mercado Roma

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>
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Figura 62: Diagrama Mercado Roma

Figura 61: Corte Mercado Roma

Figura 60: Projeto fachada Mercado Roma

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>

Fonte: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/763327/
mercado-roma-rojkind-arquitectos>
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6.4 Mercado Público de Porto Alegre

Figura 64: Panorâmica do Mercado Público de Porto Alegre

Fonte: Boletim informativo IAB, Abril 1997.

O Mercado Público de Porto Alegre �ca localizado na

capital do estado do Rio Grande do Sul e é um prédio histórico

com aproximadamente 7.151,96m². Sua inauguração datada

em 1869 fez deste prédio um articulador de comércio que

funciona até os dias de hoje e é considerado um ícone da

cidade (FIGURAS 63 e 64).

A escolha deste Mercado é tida como um referencial

local, Lajeado �ca cerca de 116km de distância da capital, e

a escolha e a análise deste, contribui para entender suas

soluções e prever as necessidades deste tema.

O Mercado passou por três fases desde sua

inauguração, no primeiro momento o mercado apresentava

uma continuidade entre a área externa e interna da

edi�cação (FIGURA 65). Uma reforma ocorrida em 1997 fez

com que essa interação diminuísse, onde foi modi�cado o

pátio central dando a esse centro uma utilidade comercial

prevista pelo crescimento do programa.

Essa nova organização centrada constituiu uma

circulação cruzada e uma relação secundária com outros

setores que mantém essa relação com o núcleo central.

Figura 63: Foto histórica Mercado Público de Porto Alegre

Fonte: Arquitetura e Construção. Ano 13. nº 9
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Pavimento Térreo
Vermelho = Escadas
Salmão = Lojas
Amarelo = Bancas
Cinza = Câmaras de Refrigeração
Verde = Horticultura
Marrom = Elevadores
Azul = Escadas Rolantes
Violeta = Bancas do Peixe

Mezanino
Vermelho = Escadas
Salmão = Mezanino das Lojas
Amarelo = Mezanino das Bancas
Cinza = Apoio Funcionários
Verde = Escadas
Laranja = Depósitos
Azul = Vestiários Funcionários

Segundo Pavimento
Vermelho = Escadas
Salmão = Lojas
Amarelo = Administração
Rósea= Memorial Mercado
Verde = Subestação
Laranja = Auditório
Azul = Sanitários Públicos
Azul Marinho = Agência Bancária
Branco = Terraços (quadrantes I e II)
Ocre = União das associações dos
Moradores de POA.

Figura 66: Mapa dos usos do Mercado Público de Porto Alegre.

Fonte: Boletim Informativo IAB/RS, 1997

Figura 65: Sentidos de percurso (pavimento térreo) em três
momentos do Mercado Público de Porto Alegre.

Fonte: Edifícios de Marcado Gaúchos: Uma Arquitetura dos Sentidos
Leonora Romano, 2004 P.85

O setor comercial �ca basicamente localizado no

térreo e no mezanino, no segundo pavimento temos a área

de apoio e espaços de serviço: terraços, agência bancária,

memorial do mercado, e união das associações dos

moradores (FIGURA 66).

A construção do mezanino aumentou a área física das

lojas. As bancas comerciais passaram a contar com uma área

extra para depósito, além disso, possibilitou a implementação

de uma área destinada aos funcionários, desde vestiários

masculino e feminino até cozinha e refeitório (FIGURAS 67, 68,

69 e 70).
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Fonte: Google Street View, fev 2016.

Figura 67: Fachada do Mercado Público de Porto Alegre

Figura 70: Bancas do Mercado Público de Porto Alegre

Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2017.

Figura 69: Interior central do Mercado Público de Porto Alegre

Fonte: Edifícios de Marcado Gaúchos: Uma Arquitetura dos Sentidos
Leonora Romano, 2004 P.83

Figura 68: Circulação central e bancas Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2017.
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7. Conclusão

Através deste trabalho, percebe-se que Lajeado tem

potencial para implantação de um Mercado Público. É uma

cidade em constante crescimento e que atende diariamente

as cidades vizinhas. O nicho existente, que mais se aproxima

do proposto, é a feira do produtor, que através da análise, é

possível notar que seu funcionamento é limitado à região na

qual se localiza e não possui infra-estrutura e funcionamento

diário para atendimento do público.

Apesar de serem poucas famílias que ofertam produtos

produzidos na região o tema propõem uma valorização

destas e abre novas oportunidades para demais produtores

que venham a ter interesse em expor não apenas produtos

naturais mas quaisquer produtos.

Em relação à localização prevista do projeto, além da

área do terreno ser su�ciente para implantar toda a infra-

estrutura necessária do programa, é uma região onde já

existem mercados convencionais implantados. O terreno

também atende fatores que são considerados relevantes

para a implantação do tema como: fácil localização, acesso

facilitado através das vias e transporte público, potencial

densi�cável a curto prazo e por ser um polo de comércio e

serviços com grande concentração de público.
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