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Terra, mar e mangue. Estas 
foram as áreas de abrangência do projeto 
de intervenção da Praça Feira-Mar. Através 
destes três pilares o projeto visa proporcio-
nar aos usuários experiências relacionadas 
a aspectos ambientais, culturais e históri-
cos de Antonina, tendo como resultado fi-
nal a preservação dos mesmos. Além disto, 
o projeto objetiva o fortalecimento da vida 
em comunidade, do turismo e da geração 
de renda local. 

As intervenções na Praça Feira-Mar 
consistem em equipamentos de esportes, 
lazer, descanso e contemplação distribuí-
das de forma homogênea ao longo de toda 
a praça. Foram propostas soluções inclu-
sivas, que abrangem espaços e atividades 
para crianças, jovens, adultos e idosos, 
bem como portadores de necessidades 
especiais. Buscou-se atender a demandas 
atuais da comunidade local, como a falta 
de espaços públicos de lazer e de atrativos 
para jovens; bem como foram propostas 
soluções arquitetônicas e de infraestrutu-
ras modernas e de baixo custo de manu-
tenção.

Foram valorizados a prática de espor-
tes náuticos e o contato com a água atra-
vés da criação de um deck para shows e 
eventos com um bloco de apoio para a prá-
tica de caiaque e stand up paddle, espor-

tes já praticados na região. No mesmo deck 
há ainda uma piscina natural com sistema de 
tratamento biológico da água do mar.

De modo a reforçar o percurso pelo eixo 
longitudinal da praça, o Mercado Municipal 
foi realocado fora da mesma e incorporado 
a outros programas, constituindo o Comple-
xo Feira-Mar. Desta forma, liberou-se a pers-
pectiva da paisagem em direção ao mangue, 
o qual pode ser apreciado a partir do Deck 
Observatório do Mangue. 

O projeto de revitalização da Praça Fei-
ra-Mar foi desenvolvido considerando-se in-
vestimentos a curto, médio e longo prazo na 
cidade; tendo em vista seu porte atual, seu 
potencial de crescimento, sua dinâmica co-
tidiana, aos finais de semana e em eventos 
especiais.

Considerando-se o potencial turístico de 
Antonina, foram identificados lugares próxi-
mos à Praça com potencial para receberem 
futuras intervenções. Dentre estes, desta-
ca- se as ruinas do Armazém Macedo, na 
rua Marquês do Herval. Esta ruína faz parte 
de um possível percurso histórico na cidade, 
onde a Praça Feira- Mar poderia ser o início 
ou ponto final do trajeto. Neste contexto, a 
intervenção na Praça priorizou o pedestre e 
os ciclistas, de modo que o acesso de veícu-
los é restrito a moradores e comerciantes na 
Praça e nas ruas de acesso direto a ela.

ESTRÉGIAS DE PROJETO

IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1:2500

1. Demolição dos canteiros e Mercado Municipal.

4. Equipamentos esportivos, de lazer e dos qui-
osques de apoio.

5. Extensão do programa para o mar: pier, decks, 
piscina com tratamento biológico e arquibanca-
da.

2. Valorização dos acessos à praça e do percurso 
longitudinal.

3. Distribuição das áreas permeáveis e do deck 
de passeio.

6. Realocação do Mercado Municipal no Com-
plexo Feira-Mar e proposta de edifício habitac-
ional em lote com fachada histórica subutilizado.
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19 | QUIOSQUE DE ESTAR

Área coberta destinada ao estar. 
O piso é em deck de madeira 
garantindo a permeabilidade das 
águas pluviais sobre o gramado. 
Possui placas fotovoltáicas em 
sua cobertura para produção de 
energia para abastecimento da 
iluminação pública da praça.

18 | QUIOSQUE DE COMÉR-
CIO E SERVIÇOS

Área coberta destinada para 
uso de lanchonete, sorveteria, 
bares ou lojas. O piso é em 
deck de madeira garantindo 
a permeabilidade das águas 
pluviais sobre o gramado. 
Possui placas fotovoltáicas em 
sua cobertura para produção de 
energia para abastecimento da 
iluminação pública da praça.

1 e 2 | HORTA URBANA E 
COMPOSTAGEM

Local destinado à plantação 
e cultivo de plantas próprias 
para o consumo pela comu-
nidade local. Possui espaço 
para triagem e compost-
agem do lixo orgânico pro-
duzido na praça. O compos-
to gerado poderá ser doado 
ou utiilizado na própria horta.
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LEGENDA:

1. Horta comunitária
2. Composteira
3. Quadra poliesportiva
4. Tanque de Areia
5. Área com equipamentos de ginástica
6. Lagoa Pluvial
7. Pista de skate
8. Playground
9. Deck Solarium
10. Deck Observatório do Mangue
11. Pier
12. Arquibancada
13. Casa do Caiaque
14. Deck Eventos
15. Piscina Biológica
16. Deck de Caminhada
17.  Jardim de Fitodepuração
18. Quiosque de Comércio e Serviços
19. Quiosque de Estar
20. Descanso
21. Complexo Feira- Mar
22. Edifício Habitacional
23. Trapiche
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A intervenção na Praça Feira- Mar buscou valorizar a pais-
agem da baía de Antonina, o espaço e edifícios de uso público e/
ou coletivo. Atividades de pequena e grande escala foram mescla-
das, visando atrair à Praça tanto os turistas como os habitantes 
da cidade, de forma a contribuir para a construção de um sen-
timento de pertencimento por parte da população local. Dentre 
outras intervenções propostas, há a demolição da edificação do 
trapiche; ampliação do pier; e preservação das árvores existentes, 
realocando-as o mínimo necessário. O paisagismo é integrado ao 
mobiliário urbano, criando espaços de descanso e contemplação 
mais reservados.

As atividades já existente que animam e movimentam a ci-
dade aos finais de semana e em ocasiões específicas ao longo 
do ano, como o Carnaval de rua, o Festival de Inverno da UFPR, 
entre outros, também foram considerados. Em contraponto aos 
diversos equipamentos esportivos na Praça, o conjunto do deck e 
arquibancada comportam grande número de pessoas.

Através do deck de eventos, propôs-se uma aproximação 
do mar. No cotidiano o deck pode ser utilizado como solarium; 
podendo abrigar também grandes eventos, como shows, feiras e 
apresentações. Além disso foi proposto um edifício de apoio no 
qual ficam armazenados os equipamentos esportivos e uma pis-

N

cina natural com tratamento biológico da água do mar, tendo em 
vista que o comprometimento da qualidade da água da baía é in-
evitável por conta da poluição difusa da cidade e de atividades 
portuárias nas proximidades.

Além do potencial turístico da cidade expresso anteriormente 
(pela presença de edifícios históricos e festas sazonais), há poten-
cial no desenvolvimento do turismo agrícola, que abrange desde 
as etapas de cultivo do alimento até o consumo dos mesmos em 
restaurantes, mercados e feiras. Desta forma, propôs-se uma hor-
ta de alimentos orgânicos a ser usada de forma coletiva pela co-
munidade. Sua implantação em um dos acessos da Praça ganha 
visibilidade e possui caráter experimental e didático. Os resíduso 
orgânicos gerados na Praça e no Mercado Municipal são levados 
para a Composteira localizada na horta. O adubo produzido é uti-
lizado na própria horta e na Praça. 

A Praça Feira- Mar conta, portanto, com um conjunto de in-
fraestruturas pensadas para viabilizar uma manutenção de baixo 
custo, auto-sustentável e de baixo impacto ambiental dos equipa-
mentos e ecossistemas criados. Há ainda um sistema de fitodep-
uração para tratamento do esgoto gerado no Complexo Feira-Mar 
e nos quiosques da Praça; e uma lagoa biológica para armazena-
mento e posterior reuso da água da chuva.

PLANTA
ESCALA: 1:500



Infraestrutura verde

A proposta para a praça contempla a implantação de três tipos de infraestruturas sustentáveis  que 
se relacionam com a água: a piscina biológica a lagoa pluvial e o sistema de tratamento de água através de 
fitodepuração. Todos eles, além de acrescentar qualidades na paisagem e lazer, configuram uma rede de 
captação e tratamento de água.

Fitodepuração

A fitodepuração é um sistema de tratamento de água de esgo-
to para reutilização. Esse sistema é destinado às águas residuais do 
Complexo Feira-Mar e dos quiosques da Praça. A água tratada pode 
ser utilizada para irrigação e manutenção da praça – e também da 
horta urbana – e sanitários.

O sistema consiste em três etapas. Primeiro (A), a água é dire-
cionada a uma fossa de decantação, onde os resíduos sólidos de-
cantam e são separados. Em seguida (B), o efluente líquido passa 
por uma área composta por terra, cascalhos e areia, onde já acon-
tece um filtro natural e bactérias quebram o material orgânico dos 
resíduos em moléculas inorgânicas simples: nitratos, fosfatos, dió-
xido de carbono.  Ainda nessa etapa, as raízes das plantas do local 
absorvem naturalmente os compostos presentes. Por fim (C), a água 
é armazenada em cisternas e poderá ser reutilizada na manutenção 
da praça.

A vegetação para esse uso é composto por Typha latifólia, Cla-
dium mariscus, Typha domingensis, Crinum salsum, entre outras.

A lagoa pluvial se localiza sob o deck de caminhada. Ela fun-
ciona como uma bacia de retenção de água pluvial compondo a 
paisagem da praça e também direciona seu volume captado às cis-
ternas para utilização na manutenção da praça e irrigação das áreas 
verdes e da horta urbana.

O sistema é simples. A água pluvial próxima à lagoa direciona 
a água para ela, enchendo-a e alterando a paisagem. Um “ladrão” 
garante o escoamento às cisternas, onde depois de passar por filtro 
de sedimentos, já pode ser reutilizada, mas por ser de baixo fluxo de 
escoamento, mantém a paisagem da lagoa. Essa variação de volu-
me e época de existência proporciona alternância na percepção da 
praça. Plantas hidrófitas são as ideais para esse sistema.

O “ladrão” das cisternas ainda abastece uma pequena lagoa 
pluvial na área da arquibancada. 

Piscina Biológica Lagoa pluvial

Devido a qualidade imprópria de banho na margem da pra-
ça, foi proposto a criação de um sistema de tratamento biológico 
para uma piscina natural dentro do deck de eventos.

O sistema consiste em fazer um perímetro ao redor da pis-
cina com vegetação capaz de tratar naturalmente a água do mar 
dando condições de banho. Ainda é ancorado uma rede em cada 
lado do perímetro da vegetação, garantindo isolamento entre os 
três ambientes: piscina, perímetro vegetal e mar.

A principal vegetação para a realização dessa infraestrutura 
é o Aguapé (Eichornia crassipes), vegetal capaz de absorver des-
te materiais orgânicos até materiais industriais e chumbo. Outras 
plantas capazes de compor o sistema de tratamento da água é a 
Elodéa (Elodea canadenses), a Raposa do Mar (Cerathophyllum 
demersum) e a Lentilha d’àgua (Lemna minor).

O controle biológico e de proliferação da vegetação do sis-
tema garante a qualidade de uso desse sistema limpo e susten-
tável de lazer sem afetar a flora e fauna local.
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Vista do deck de caminhada, lagoa biológica e Complexo Feira-Mar.

Vista da Praça Feira-Mar a partir do deck e piscina com tratamento biológico.

Vegetação jardins de fitodepuração

Vegetação lagoas pluviais

Vegetação piscina biológica
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COMPLEXO FEIRA-MAR

O Complexo Feira- Mar é formado por três núcleos principais: 
o Mercado Municipal, um Centro Comunitário e um Cinema. Os três 
núcleos são integrados por espaços livres que podem ser segmenta-
dos ou integrados através da disposição dos painéis pivotantes que 
compõem a fachada.

A ideia de reconstruir-se o Mercado Municipal fora da Praça sur-
giu do desejo de reforçar o eixo longitudinal desta com programas de 
esporte, lazer, descanso e contemplação ao longo de toda a sua ex-
tensão, ao mesmo tempo em que se liberaria a perspectiva da pais-
agem em direção ao mangue.

A partir disto, foram analisadas as edificações do entorno da 
Praça e identificadas as de pouco ou nenhum valor histórico. Por fim, 
escolheu-se demolir os galpões localizados no eixo central da Praça 
Feira-Mar. Com tamanha área liberada, a equipe aproveitou a oportuni-
dade para integrar o Mercado Municipal a outros programas que visam 
a integração da comunidade local e o desenvolvimento do potencial 
turístico da cidade, formando assim o Complexo Feira- Mar.

Programa

No Complexo o Mercado Municipal ganhou maior visibilidade. 
Nele as pessoas se reúnem para comer, fazer as compras do dia e, 
no caso do os visitantes, conhecer a cultura local. Da mesma forma, 
foi proposto a construção de um Cinema, o primeiro da cidade, cujo 
foyer pode ser integrado à Praça Feira-Mar. Já o Centro Comunitário 
consiste em um espaço sem um programa pré-definido, podendo abri-
gar diversos usos, como reuniões da comunidade, realização de work-
shops, exposições, espaço para festas, entre outros. 

As atividades comerciais e culturais do Complexo Feira- Mar com-
plementam as da Praça Feira-Mar, podem ocorrer em qualquer época 
(fora das temporadas de grandes eventos, por exemplo) e independen-
temente da estação do ano. Além de integrar a comunidade local entre 
si, o Complexo Feira- Mar é uma porta de entrada para os visitantes 
conhecerem um pouco da cultura de Antonina.

Estrutura

Sua estrutura consiste em vigas e pilares metálico e vedação du-
pla de adobe. Buscou-se explorar as potencialidades do adobe por ser 
um material pouco processado, de baixo custo, com elevada inércia 
térmica e forte apelo estético. 

Infraestrutura

No Complexo Feira- Mar o esgoto gerado é filtrado, conduzido 
para a Praça Feira-Mar e tratado por um sistema de fitodepuração, 
a partir do qual a água limpa é utilizada para a rega da Praça. O lixo 
orgânico gerado no Mercado Municipal é levado para uma composteira 
localizada na horta da Praça, e o adubo resultante utilizado na mesma. 
Além destes sistemas, previu-se também a utilização de energia solar e 
captação (a partir das coberturas) e armazenamento de águas pluviais 
para uso no próprio Complexo.

Vista da pista de skate, quiosque de comércio e serviços, e do Complexo Feira- Mar ao fundo. Vista da quadra poliesportiva, quiosque de descanso e antigo trapiche.

Mercado Municipal

Cinema

Sala do projetor, 
depósito

Sanitários

Centro Comunitário

Restaurante

Feira

Feira

Adobe

Painéis pivotantes

Painéis Fotovoltaico

Bilheterias, sanitários, 
administração

Sanitários, administração, 
depósito, cozinha

Vista da arquibancada e Complexo Feira- Mar.


