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          Base telhado do verde 
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Capacitação em bio construção no local
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Projeto arquitetônico: 
Ponte Arquitetura 
!
Morada Viva : projeto  da adequação 
ecológica.

• Captação de água de chuva para os vasos 
sanitários 

• Telhado verde 

• Filtros biológicos com re-uso das água para 
irrigação de plantas comestíveis 

• Energia solar para aquecimento de água 
conjugado com um fogão a lenha 

• Energia solar  fotovoltáica como energia 
principal e energia da rede como backup 

• Tinta ecológica 

• Estrutura de madeira de reflorestamento 
tratada  

• Tijolo de adobe feito na obra 

Morada Viva 
www.moradaviva.com.br



Projeto Praia Vermelha- Ubatuba SP
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Projeto Garopaba -SC
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Projeto eco sustentável
• Projeto eco sustentável 

• Captação de água de chuva 
para 90% dos usos 

• Energia solar fotovoltáica 
para 100% do consumo 

• Filtros biológicos com re- uso 
de água para produção de 
alimentos 

• Estrutura de eucalipto tratado
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Projeto Praia da Fortaleza Ubatuba SP













Projeto eco sustentável
• Projeto estrutural  de postes 

usados da rede pública 

• Uso de madeira caída na 
escada , balcões. 

• Portas, janelas , ferragens, 
pias, vasos sanitários usados 

• Energia solar para 
aquecimento do banho 

• Filtro biológico para irrigação 
de arvores nativas  Morada Viva 

www.moradaviva.com.br



Projeto alojamento IPEMA - Ubatuba SP



























Projeto eco sustentavel 
Em construção

• Projeto estrutural de postes usados da rede 
pública 

• Madeira de reflorestamento 

• Uso mínimo possível de cimento 

• Teto verde com produção de alimentos 

• Captação de água de chuva para os vasos 
sanitários 

• Aquecimento solar e fogão a lenha para 
chuveiros 

• Uso de 100% de energia renovável para 
todos os usos 

• Filtros biológicos para re uso em produção 
de alimentos 

• Paredes de terra crua - pau a pique e solo 
cimento, todos feitos no próprio local em 
forma de capacitação de mão de obra 
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Projetos em 3D realista









Projetos detalhados 











Projeto de Filtro Biologico
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Parcerias 



Capacitação em comunidades 

Sao Felix do Xingu -  parceria Imaflora
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Projetos de energia renovável
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Projetos executivos 
• Projeto ecológico sustentável 

• Projeto estrutural de eucalipto tratado 

• Projeto de energia renovável 

• Projeto de filtros biológicos e re-uso 

• Projeto de captação de água de chuva 

• Projeto de telhado verde 

• Consultoria em projetos existentes 

• Cursos e capacitações  

• Projetos entregues com lista de material , formato 
dwg , PDF e em 3D.
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Marcelo Bueno 
Projetos eco sustentáveis 

!
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Bio Arquiteto e Permacultor, especializou em bio construção, 
filtros biológicos com re-uso de agua, construção de teto verde, 
captação de agua de chuva, projeto estrutural de madeira 
tratada, sistemas de energia renovável e planejamento eco 
eficiente. Trabalha com projetos de eco casas desde 1999. 
Fundador do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata 
Atlântica - situado em Ubatuba-SP, Atualmente tem realizado seus 
projetos pela  Morada Viva.

http://www.moradaviva.com.br



