
                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

ESCOLA DE MINAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONSTRUÇÃO METÁLICA 
 

 

 

LUCAS LEITE COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA METÁLICO MODULAR PARA AGRICULTURA URBANA: 

UMA NOVA ABORDAGEM NA CADEIA PRODUTIVA DOS ALIMENTOS PARA 

CIDADES DO SÉCULO XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO - MG 
2017  



LUCAS LEITE COSTA 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA METÁLICO MODULAR PARA AGRICULTURA URBANA: 

UMA NOVA ABORDAGEM NA CADEIA PRODUTIVA DOS ALIMENTOS PARA 

CIDADES DO SÉCULO XXI 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso 
de Mestrado Profissional em Construção 
Metálica do Departamento de Engenharia Civil 
da Escola de Minas da Universidade Federal de 
Ouro Preto como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Construção 
Metálica. 
 
Orientadora:  
Profa. Dra. Cláudia Maria Arcipreste 
 
Coorientador:  
Prof. Dr. Tito Flávio Rodrigues de Aguiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO – MG 
2017  



 

 

 

 

 

 

 



 

 



AGRADECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que acreditaram e me ajudaram durante 
este processo, e a todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, me apoiaram. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utopia está lá no horizonte. Aproximo dois passos, ela 
se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte 
corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei. Para que serve utopia? Serve para isto: para 
que eu não deixe de caminhar. 
 

Eduardo Galeano 

 

 



i 
 

RESUMO 

 

Diante da grande complexidade da cadeia de produção e distribuição dos alimentos, 

necessária para as cidades populosas, é importante pensar em meios de produção e 

distribuição mais eficientes, que reduzam impactos ambientais. A partir de revisão da 

literatura, associada a uma metodologia que se apoia na utilização do processo de projeto 

arquitetônico como meio de investigação, busca-se a proposição de uma edificação voltada 

para a produção de alimentos, a ser inserida na malha urbana de grandes cidades, com 

componentes metálicos da construção civil. A natureza do trabalho abrange áreas de 

conhecimento distintas que, correlacionadas, fundamentam as premissas de projeto 

estabelecidas. A abordagem no campo do urbanismo foi determinante para se pensar como a 

proposição de um equipamento para a produção de alimentos no interior da malha urbana das 

cidades poderia contribuir para uma redução significativa da quantidade de variáveis 

envolvidas nos processos de distribuir os alimentos, além de incentivar, nas cidades, uma 

atividade profissional que normalmente fica restrita ao campo. A utilização de técnicas de 

cultivo, sem a utilização do solo como substrato, viabiliza a inserção do equipamento nos 

centros urbanos, trazendo uma abordagem da área da agricultura. A proposição de uma 

edificação com utilização de componentes industrializados metálicos propicia a reflexão sobre 

as demandas de racionalização dos processos construtivos. Assim, o presente trabalho tem 

como objetivo estudar o potencial de edifícios modulares voltados para agricultura urbana, 

adaptáveis a diferentes situações, possibilitando a redução do número de etapas na cadeia de 

produção e distribuição dos alimentos. 

Palavras-chave: arquitetura, construção metálica, construção industrializada, agricultura 

urbana, acupuntura urbana. 
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ABSTRACT 

Towards the complexity of the food production and distribution chain, which is 

necessary for the populated cities, it is important to think of a more efficient production and 

distribution that reduce the environmental impacts. According to the literature review, the 

study of another way of food production, together with a methodology that relies on the use of 

the process of architectural design as a means of investigation, the project of a building 

directed to the food production to be inserted in the urban environment of large cities with 

metallic components of civil construction has been researched. This study embraces distinct 

areas of knowledge that are correlated and underlies upon an established project 

assumptions. The urbanism approach was essential to think about how food production 

indoor equipment, within an urban environment, could contribute to a significant reduction of 

the variables involved in food distribution as well as encourage the creation of new jobs in 

the cities. The application of farming techniques without the soil as substrate for the crops 

enables the insertion of the indoor equipment of production in the urban environment. The 

demand of rationalization of the constructive processes provides a reflection on the use of 

industrialized metallic components as a material to build the structure that is proposed in the 

study. Therefore, the aim of this research is to present an adaptable building that works as 

modules of urban agriculture, allowing establishing a new method of food production that 

reduces the number of stages within the production and distribution chain. 

 

Key words: architecture, metalic construction, industrial building, urban agriculture, urban 

acupuncture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos comprovam que as grandes cidades do Brasil e do mundo tendem a ficar mais 

populosas nos próximos anos, acentuando as demandas mundiais por melhores condições de 

vida do homem e comportamentos menos nocivos ao planeta. 

Até o século XIX a população mundial era de um bilhão de pessoas. A produção de 

alimentos encontrava-se sempre próxima ao local de consumo. Cada localidade ou região 

possuía uma comida típica em função dos alimentos disponíveis. As maiores cidades maiores 

possuíam, comumente, um “mercado central” como centro de distribuição dos produtos 

cultivados nas proximidades. Dessa forma, a maior parte dos alimentos não precisava 

percorrer grandes distâncias, desde o plantio até seu consumo final. 

A partir do século XX, com o advento da revolução industrial, os métodos de 

produção foram sendo modificados. A mão de obra humana foi substituída por máquinas, o 

que possibilitou outra escala de produção. O transporte ferroviário, advento da revolução 

industrial, também influenciou, possibilitando transportes de cargas antes impensáveis. Esses 

fatores contribuiram  para que a população mundial passasse de um bilhão no século XIX para 

sete bilhões ao final do século XX. O professor de Microbiologia da Universidade de 

Columbia, EUA, Dickson Despommier (2010) faz a seguinte reflexão em seu livro: 

Até o ano de 2050, quase 80% da população da terra residirá nos centros urbanos. 
Aplicando as estimativas mais conservadoras para as atuais tendências 
demográficas, a população humana vai aumentar em cerca de 3 bilhões de pessoas 
durante o intervalo. Estima-se que 109 hectares de novas terras (cerca de 20% a mais 
do que a área do Brasil) serão necessários para produzir alimento suficiente para 
alimentá-los, se as práticas agrícolas tradicionais continuam como elas são 
praticadas hoje. (DESPOMMIER, 2010). 

Identifica-se na cadeia de produção/distribuição/venda dos alimentos muita 

complexidade e uma grande ineficiência, proporcionando muito desperdício, e consumo 

energético, dentre outros problemas. Segundo Velloso (2016), as perdas decorrentes do 

processo de produção são enormes: 

Só 39% da produção agrícola vira comida no prato de alguém. O resto fica pelo 
caminho; 15% perda na indústria; 20% perda no plantio e na colheita; 1% perda no 
varejo; 17% perda com o consumidor; 39% chega a ser consumido (VELLOSO, 
2016). 
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As cidades populosas espalhadas pelo mundo e principalmente na América Latina não 

contemplam uma agenda que efetivamente venha alcançando soluções para suas questões 

ambientas. Esses centros são grandes consumidores, e sua população gera uma quantidade 

enorme de resíduos. Portanto essa forma de ocupação deve ser revista para a prosperidade da 

humanidade.  “A urbanização não planejada se apresenta como um dos principais problemas 

da humanidade. [...] Dessa crescente urbanização, além do fornecimento de alimentos, 

resultam outros problemas como a preservação ambiental e a oferta de empregos.” (AQUINO; 

ASSIS, 2007, p. 137)  

Ainda sobre a pertinência da agricultura dentro dos centros urbanos:  

A associação quase instantânea que é feita entre agricultura e meio rural pode levar a 
uma impressão de incompatibilidade entre agricultura e meio urbano. Entretanto, a 
agricultura urbana não é uma atividade recente e, de alguma forma, sempre se 
expressou nas áreas urbanas, mesmo que timidamente. Essa atividade tem 
despertado um elevado e crescente interesse, tanto dos urbanistas quanto dos 
pesquisadores e responsáveis por elaboração de políticas, na medida em que, onde se 
estabeleceu com eficiência, desempenhou um papel muito importante na 
alimentação das populações urbanas, garantindo a sua sobrevivência (FAO, 1999, 
apud AQUINO; ASSIS, 2007, p. 137).  

A partir desse cenário, a busca de novos meios que possibilitem mudanças no 

comportamento das pessoas e no funcionamento das cidades é cada vez mais importante. 

Nesse contexto a agricultura urbana pode exercer relevante papel nas cidades populosas.  

Entre as principais contribuições da agricultura urbana, podemos destacar três áreas 
fundamentais: bem-estar, meio ambiente e economia. O aumento da segurança 
alimentar, a melhoria da nutrição e da saúde humana nas comunidades carentes e o 
ambiente mais limpo, reduzindo os surtos de doenças estão relacionados ao bem-
estar da população. Em relação ao meio ambiente, destacam-se a conservação dos 
recursos naturais, a amenização do impacto ambiental decorrente da ocupação 
humana e a grande ação nas comunidades, buscando a sustentabilidade. O 
incremento da reutilização e reciclagem de resíduos é também de grande 
importância. Em relação à economia, ressaltam-se o aumento na geração de 
empregos e o incentivo aos jovens, adultos e idosos com possibilidades de trabalho 
desvinculadas daqueles marginais, que muitas vezes geram insegurança e violência. 
Os trabalhos na agricultura urbana fortalecem a base econômica, diminuem a 
pobreza e fomentam o empreendimento, gerando trabalho para mulheres e outros 
grupos marginalizados. (MACHADO; MACHADO, 2002, p. 23).  
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O avanço tecnológico vem possibilitando o desenvolvimento de várias culturas indoor 

(em ambientes fechados), com enorme ganho de qualidade, sob aspectos ambientais e de 

produtividade (FIG. 1), fazendo com que a produção de alimentos dentro das cidades fique 

mais viável. Essa forma de produção tem potencial para melhor atender à crescente demanda 

de consumo de alimentos nos grandes centros urbanos, promovendo redução dos 

intermediários entre produtor e o consumidor. 

 

Figura 1 - Agricultura urbana – Singapura 

 

Fonte:  http://www.skygreens.com. Acessoe em 10.jan.2016  

 

A partir da comparação entre a produção de alimentos nos centros urbanos e a forma 

mais usada nos dias de hoje (FIG. 2), se pode perceber vantagens na produção de alimentos 

dentro dos centros urbanos, principalmente como uma redução significativa no número de 

etapas e processos.  
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Figura 2 - Comparativo de modos de produção agrícola 

 

Fonte:  http://equilibrium.org.br. Acesso em 09 mai.2017 

 

Um levantamento de dados sobre custos do transporte de cargas e logística mostra que 

este processo é bastante oneroso (FIG. 03), representando 7,5% do PIB nacional (LIMA, 

2004). 

 

Figura 3 – Custo de transporte e logística de cargas 

 

Fonte: (LIMA, 2004). Acesso em 19 jan.2018 
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O levantamento de Lima (2004) ainda aponta que o transporte rodoviário é o principal 

modal para o transporte de cargas no Brasil, representando mais de quatro vezes a somatória 

de todos os outros modais. 

A falta de infra-estrutura adequada muitas vezes inviabiliza o transporte de cargas 
por outros modais, muitas vezes mais adequados à distância e ao tipo de produto, 
devido a problemas de capacidade e disponibilidade. Assim, o resultado acaba sendo 
um frete alto para quem paga, mas baixo para quem recebe. (LIMA, 2004) 

Assim, o alto custo de manutenção das estradas, dos veículos de transporte, do 

combustível e a poluição emitida pela queima do mesmo, são fatores que refletem em uma 

baixa qualidade da infraestrutura e do sistema de logística nacional que, por sua vez, 

promovem um aumento no valor final do alimento. 

DESPOMMIER (2010) propõe a ideia de se construir edifícios localizados dentro dos 

centros urbanos com a finalidade de se produzir e distribuir alimentos, buscando reduzir 

significativamente os impactos e desperdícios provocados pelas formas atuais de produção e 

distribuição. Algumas propostas de projetos de arquitetura voltadas para atender a esta 

demanda já foram desenvolvidas (FIG. 4). 

 

Figura 4 - Projetos de fazendas verticais - Chris Jacobs, Gordon Graff, SOA Architectes 

 

Fonte: http://blogs.ei.columbia.edu/. Acesso em 04 ago.2016 

 

O professor Despommier se juntou ao arquiteto americano Weber Thompson 

(DESPOMMIER; TOMPSON, 2008) para desenvolver um projeto de fazenda vertical que foi 
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intitulado de Eco Laboratory. Este projeto foi vencedor do Concurso de Design de Talentos 

Naturais de 2008, promovido pela GreenBuild (Conferência anual do Green Building Council 

dos EUA). Os autores apresentam o conceito do projeto: 

Eco-Laboratório nasceu da ideia, afirmada pela equipe, de que não há uma solução 
para a sustentabilidade, nenhuma solução para ambientes de consumo zero-zero. O 
Eco-Laboratory é mais do que um edifício; é onde a economia, a cultura e o 
ambiente se cruzam para criar um todo maior. (DESPOMMIER; TOMPSON, 2008) 

A apresentação desse projeto mostrou dados relevantes sobre a produção dos 

alimentos da forma tradicional comparada à produção de alimentos indoor (FIG. 5). 

Posteriormente, foi comparada a produção indoor associada ao uso de aquaponia (método de 

cultivo que não utiliza o solo, as raízes das plantas ficam submersas em água). Depois, foi 

feita uma simulação de como seria a produtividade com empilhamento de pavimentos, 

constituindo um edifício, uma fazenda vertical. 

 

Figura 5 - Quadro comparativo - produção de alimentos 

 

Fonte: http://www.weberthompson.com/. Acesso em 03 jul.2016 

 

Considerando-se o contexto aqui descrito, suas demandas e a possibilidade de cultivo 

indoor proposta por DESPOMMIER e TOMPSON (2008), essa pesquisa pretende contribuir 

para o estudo e desenvolvimento de alternativas aos atuais modos de produção agrícola. 
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Busca-se investigar iniciativas já executadas e outras em fase de projeto, que visem 

minimizar a complexidade da cadeia produtiva, trazendo a produção dos alimentos para o 

interior da malha urbana de grandes cidades. Para tanto, podem ser adotadas técnicas de 

cultivo inovadoras como hidroponia e a piscicultura. Também a aquaponia, técnica que 

associa a hidroponia e a piscicultura.  

A partir desses estudos, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo 

de edifício voltado para agricultura urbana, com potencial para fomentar um novo método de 

produção e distribuição de alimentos.  

A adoção da construção metálica como sistema construtivo para esse edifício mostra-

se conveniente, por sua adequação para atender às condições de modulação e pré-fabricação, 

articuladas às demandas de flexibilidade e adaptabilidade do modelo a diferentes contextos e 

especificidades, nos quais ele poderia ser empregado. Assim, componentes industrializados 

metálicos serão utilizados, desde a estrutura portante até o mobiliário necessário para o 

cultivo e funcionamento desse equipamento proposto. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é contribuir para a investigação e discussão sobre o 

potencial de uso da construção metálica na produção de edifícios que propiciem novos meios 

para se pensar as cidades, em especial aquelas de grande porte e muito populosas. Sob a 

premissa da racionalização de componentes industriais metálicos para a estrutura portante e 

componentes do mobiliário, busca-se desenvolver o projeto arquitetônico de uma edificação 

com múltiplos pavimentos, que abrigue a produção e distribuição agrícola dentro da malha 

urbana de grandes cidades. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

1. Pesquisar soluções arquitetônicas de fazendas indoor, executadas ou em projeto, que 

visem minimizar a complexidade da cadeia de produção e distribuição de alimentos 

nos grandes centros urbanos. 
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2. Investigar técnicas de cultivo como hidroponia, piscicultura e aquaponia, levantando 

as demandas para a elaboração de projeto arquitetônico voltado à aplicação destes 

processos em centros urbanos. 

3. Estudar e aplicar no modelo arquitetônico estratégias de arquitetura passiva, tais como 

utilização de iluminação e ventilação naturais, reaproveitamento de água pluvial, 

reaproveitamento de resíduos provenientes do cultivo (compostagem), recirculação e 

tratamento da água utilizada no cultivo e captação de energia solar através de placas 

fotovoltaicas, transformando-a em energia elétrica.  

4. Estudar os contextos de aplicação do modelo desenvolvido em cidade de grande porte, 

visando impulsionar a reabilitação de áreas degradadas ou com demandas de 

requalificação, contribuindo para maior vitalidade urbana. 

 

1.2 Metodologia 

O tema aqui desenvolvido dispõe de poucas referências na literatura das áreas de 

Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo, por se tratar de um debate recente e pelo fato do 

modelo proposto representar uma inovação nos modos de produção dos alimentos e na forma 

de pensar as cidades. 

Diante desta situação, buscou-se o estudo de referências análogas, em especial 

projetos de edifícios verticais voltados para produção de agricultura urbana. Realizou-se uma 

avaliação crítica de cada um dos casos, visando identificar características das soluções. Em 

casos estudados no exterior, foram avaliadas características e soluções que fossem pertinentes 

à realidade brasileira. Pretendeu-se aglutinar o máximo de elementos reconhecidamente 

positivos e adequados às demandas nacionais para um edifício “modelo” que abrigasse o 

cultivo de alimentos. Esse edifício, composto por componentes metálicos em sua estrutura 

portante e de caráter modular, foi pensado para ser adaptável às necessidades locais de cada 

contexto de implantação.  

Para isso, buscou-se também identificar características e métodos do sistema 

construtivo em aço, que fossem pertinentes para a execução de uma edificação modelar, que 

produza o menor impacto ambiental possível. Assim, abordagens sobre bioclimatismo e 

arquitetura passiva também são temas abordados, dada a sua importância para a elaboração de 

um projeto que contemple conceitos da sustentabilidade. 
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Foram, ainda, realizados estudos sobre as técnicas de cultivo indoor a serem 

empregadas, a hidroponia, a piscicultura e a aquaponia, que são adequadas ao padrão de 

cultivo urbano.  

O desenvolvimento de um projeto arquitetônico é colocado como parte importante da 

metodologia da pesquisa, por ser um meio para experimentação de soluções arquitetônicas e 

possibilidades construtivas. Elaborou-se um modelo arquitetônico voltado para a investigação 

acerca do potencial do tema em suas abordagens urbanística e construtiva. A partir do projeto 

desenvolvido, pretendeu-se analisar a pertinência do sistema construtivo proposto para o 

edifício e para os equipamentos de cultivo; os modos de inserção urbana e as possibilidades 

da edificação requalificar os contextos; a aplicação de estratégias voltadas para 

sustentabilidade do conjunto. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

O trabalho foi estruturado em seis capítulos, os quais são descritos: 

Capítulo 1: Nesse capítulo apresenta-se o tema abordado no trabalho, expondo 

objetivos gerais e específicos, a metodologia adotada e descrição da proposta a ser elaborada. 

Capítulo 2: Estudos de casos foram feitos como forma de revisão bibliográfica, 

apresentando exemplos que contemplam tecnologias e soluções a serem utilizadas na 

proposta. 

Capítulo 3: Nesse capítulo são estabelecidas as diretrizes de projeto. A partir da 

definição dos materiais a serem utilizados, são apresentados todos os componentes da 

edificação, tais como estrutura, painéis de vedação, sistema de aquaponia, mobiliário e demais 

equipamentos utilizados. 

Capítulo 4: São feitos três estudos de caso, onde são simuladas implantações de 

unidades do modelo proposto. Cada edificação apresentada possui tipologia específica, 

demonstrando possibilidade de adaptações e variações do modelo em diferentes contextos 

urbanos. 

Capítulo 5: São apresentados os resultados obtidos, onde se avaliam possibilidades de 

soluções distintas das desenvolvidas, suas vantagens e desvantagens em relação às propostas 

apresentadas e a motivação das escolhas feitas. 
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Capítulo 6: São realizadas avaliações da investigação em relação aos objetivos 

propostos, mostrando as respostas alcançadas no processo de elaboração do trabalho. Também 

são apresentadas proposições para futuros trabalhos suscitadas por esta pesquisa. 
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2 PROJETOS DE FAZENDAS VERTICAIS E AGRICULTURA URBANA 

Nota-se que a aplicação da agricultura urbana se dá em escala reduzida se 

comparamos a proposta mais ousada de Despommier (2010), que propõe edifícios 

verticalizados com grandes áreas de cultivo, proporcionando grande volume de produção. A 

ideia do autor  ainda não foi materializada, não existe nenhum edifício verticalizado inserido 

dentro de um centro urbano com finalidade exclusiva de produzir alimentos em larga escala e 

distribuí-los ali mesmo.  

No entanto, existem casos de inserção da produção agrícola em menor escala dentro 

das grandes cidades, conhecidas como agricultura urbana. É o caso de uma marca de 

alimentos orgânicos, Gothan Greens, dos Estados Unidos. Este grupo produz seus alimentos 

dentro da malha urbana das cidades, utilizando-se da cobertura de grandes galpões.  

Não se trata da técnica de cultivo convencional utilizada no campo, fazendo o uso do 

solo como substrato. Utiliza-se de uma tecnologia chamada hidroponia, onde as raízes das 

plantas ficam submersas na água, que circula por tubos, através de um sistema que promove o 

ciclo desta. Essa forma de cultivo promove maior controle e produtividade da colheita, baixo 

consumo energético, além de produzir alimentos orgânicos, já que não é necessário introduzir 

agrotóxicos ou pesticidas.1 

A recirculação da água, feita por bombas de baixa pressão, similares a bombas usadas 

em aquários, proporciona pouco consumo energético, principalmente se comparada com as 

formas convencionais de cultivo. A perda de agua se dá por evaporação e absorção das 

plantas, o que representa muito pouco.  

Outro aspecto relevante refere-se ao modo de cultivo, toda a produção é indoor, ou 

seja, em espaços internos, com cobertura e paredes. Assim, ela está protegida de intempéries 

da natureza, trazendo maior segurança para o produtor e promovendo maior produtividade, já 

que assim se torna viável produzir durante todo o ano, independentemente do clima ou 

qualquer outro fenômeno meteorológico. 

Essa forma de cultivo mostra-se adequada para os centros urbanos, já que as áreas 

livres disponíveis sobre o solo das cidades são mais restritas. Outra vantagem do cultivo 

indoor seria atender mais plenamente às demandas de sustentabilidade, comparando-se aos 

meios convencionais de cultivo, por possibilitar menor consumo de água, ocupação de áreas 

                                                 
1 O tema hidroponia será tratado mais a diante com maior profundidade 
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menores, sem utilização de fertilizantes nem agrotóxicos, reduzindo-se os riscos de 

contaminação de lençóis freáticos. 

O grupo Gothan Greens possui quatro estabelecimentos de agricultura urbana, todos 

eles utilizando a hidroponia como técnica de cultivo (FIG. 6).  

 

Figura 6 - Gothan Greens - Greenpoint – Brooklin, NYC 

 

Fonte:  http://gothamgreens.com/. Acesso em 03 mai.2016. 

 

Em uma de suas unidades o grupo associou-se a uma rede de supermercados, 

produzindo e distribuindo os alimentos no mesmo local (FIG. 7). 

 

Figura 7 - Gothan Green - Pullman – Brooklin,  NYC 

 

Fonte:  http://gothamgreens.com/. Acesso em 03 mai.2016. 

 

Toda estrutura dos exemplos em questão é composta por perfis metálicos que 

configuram galpões leves acima de uma estrutura mais robusta. As vedações translúcidas 

proporcionam iluminação natural reduzindo o consumo energético, algumas destas placas são 
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móveis proporcionando troca de ar. Outro recurso utilizado são placas fotovoltaicas para a 

captação de energia solar e consequente geração de energia elétrica (FIG. 8). 

 

Figura 8 - Gothan Greens - Greenpoint – Brooklin-NYC 

 

Fonte:  http://gothamgreens.com/. Acesso em 03 mai.2016 

 

Como já mencionado, existem exemplos de fazendas urbanas, mas o conceito de 

fazendas verticais, como imaginou Despommier (2010), ainda não foi explorado em sua 

plenitude. O exemplo mais próximo desse conceito, já executado, é um edifício de escritórios 

no centro de Tóquio, no Japão. Com projeto arquitetônico desenvolvido pelo grupo Kono 

Design, também de Tóquio (FIG. 9), uma empresa executou uma fazenda vertical com 

composição um pouco diferente da proposta de Despommier, misturando os espaços de 

cultivo com áreas de trabalho. 
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Figura 9 - Parsona group Escritórios, fazenda urbana – Tóquio, Japão 

 

Fonte: http://konodesigns.com/. Acesso em 03 mai.2016 

 

Os alimentos produzidos são consumidos pelos próprios funcionários (FIG. 10), pois 

ficam a disposição para serem servidos nos horários de refeições. Essa iniciativa tem por 

objetivo difundir o conceito de agricultura urbana, que propõe uma nova forma de pensar as 

grandes cidades, influenciando seus funcionários e indiretamente a sociedade de Tóquio e do 

Japão. 

 

Figura 10 - Parsona group Escritórios, fazenda urbana – Tokio, Japão 

 

Fonte: http://konodesigns.com/. Acesso em 03 mai.2016 
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Contudo, como se trata de uma iniciativa pontual, mostra-se também interessante 

como uma ação de marketing, pois todas as novas questões que são colocadas tornam-se meio 

para dar notoriedade à empresa.  

No texto explicativo, o grupo Pasona descreve o projeto: 

Um edifício de nove andares, 64.500 metros quadrados de escritórios corporativos 
para uma empresa de recrutamento japonês, Pasona Group, localizado no centro de 
Tóquio. Trata-se de um importante projeto de renovação, composto por uma fachada 
verde de dupla face, escritórios, um auditório, cafeterias, um jardim no último piso 
e, sobretudo, instalações de cultivo urbano integradas no edifício. O espaço verde 
totaliza mais de 12.900 metros quadrados com 200 espécies, incluindo frutas, 
legumes e arroz que são colhidas, preparadas e servidas nos refeitórios dentro do 
edifício. É o maior e mais direto farm-to-table de seu tipo já realizado dentro de um 
prédio de escritórios no Japão. Usando a agricultura hidropônica e baseada no solo, 
as lavouras e os trabalhadores de escritório compartilham um espaço comum. Por 
exemplo, videiras de tomate são suspensas acima das tabelas de conferência, limão e 
árvores de maracujá são usadas como divisórias para espaços de reunião, folhas de 
salada são cultivadas dentro salas de seminário e brotos de feijão são cultivadas sob 
bancos. O lobby principal também apresenta um arrozal e um campo de brócolis. 
Estas culturas estão equipadas com lâmpadas HEFL, fluorescentes e LED e um 
sistema de irrigação automática. Um controle climático inteligente monitora a 
umidade, temperatura e brisa para equilibrar o conforto humano durante o horário de 
expediente e otimizar o crescimento da cultura pós expediente. Isto maximiza o 
rendimento da colheita e as colheitas anuais. Laranjeiras sazonais são plantadas nas 
varandas entre a fachada de dupla pele, dependendo parcialmente do clima exterior 
natural para mostrar a mudança de folhas e cores para a fachada exterior. Todas as 
plantas são mantidas e colhidas por funcionários da Pasona com a ajuda de um 
especialista agrícola. Pasona Urban Farm está além da melhoria estética e visual. 
Ele cria um ambiente de trabalho único que promove a produtividade dos 
trabalhadores, saúde mental e interação social e envolve a comunidade de Tóquio de 
forma mais ampla, mostrando os benefícios e a tecnologia da agricultura urbana. 
(KONODESIGNS, 2010). 

No Brasil, percebemos um quadro diferente de outros países, onde a densidade 

demográfica é alta e não existem grandes espaços para cultivo. No entanto, existem cidades e 

regiões metropolitanas enormes, com grande demanda por alimentos que são produzidos no 

campo. Assim, as grandes cidades do Brasil possuem a mesma dependência da complexa 

cadeia (produção – distribuição – consumo final) que existe em qualquer grande cidade do 

mundo. A preocupação com essa questão existe e é muito atual no âmbito da Arquitetura e 

Urbanismo e propostas vêm sendo discutidas. 

O portal projetar.org2 é responsável por promover concursos de projetos de arquitetura 

para estudantes, sempre com o intuito de discutir novas temáticas e promover a atividade 

extraclasse para os estudantes. Em 2014 foi lançada uma proposta de projeto com o tema Uma 

                                                 
²Disponível em <https://projetar.org/vencedores/22/Fazenda+Vertical+da+Av.+Paulista-006>. Acesso em 09 
jan.2016. 
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fazenda vertical, localizada na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Avaliando as 

propostas dos participantes nota-se que essas, em quase sua totalidade, adotaram estrutura 

metálica como principal elemento construtivo, bem como fachadas transparentes como meio 

de possibilitar iluminação natural.  

A equipe vencedora do concurso foi da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São 

Paulo, composta por Thiago Maurelio, Marcos Epperlein e Eduardo Oliveira, (FIG. 11). Em 

seu programa de necessidades, além das áreas de plantio e serviços referentes ao plantio, que 

ocupam aproximadamente 70% da edificação, existem sala de capacitação e workshop, 

restaurante, um mercado e uma doca. Esses equipamentos configuram um edifício com 

capacidade de produzir alimentos e estes podem ser consumidos ou distribuídos para o 

consumidor final, ou até serem encaminhados para supermercados ou outras redes de 

distribuição. (MAURELIO, T.S; EPPERLEIN, M.B.; OLIVEIRA, E.D, 2015). 

 

Figura 31 - Respiro urbano – 1° colocado no concurso projetar.org - fazenda vertical da Av. Paulista 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Fonte: http://projetar.org/. Acesso em 09 jan.2016 

 

Por se tratar de um edifício com a finalidade de produzir alimentos, esse equipamento 

tem um caráter utilitário com cunho socioambiental. Se compararmos sua solução com uma 

construção em estrutura moldada in loco, justifica-se o uso de componentes industrializados 
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para a estrutura como forma de minimizar impactos ambientais, consumo energético, e 

desperdício de materiais. Da mesma forma, a ênfase na iluminação natural é uma das 

estratégias bioclimáticas utilizadas nessa proposta (FIG. 12). 

As lajes foram pensadas através da premissa de que o sol é o agente protagonista do 
edifício. Compõe-se um jogo de planos que otimizam a iluminação tanto vertical 
quanto horizontalmente. (MAURELIO, T.S; EPPERLEIN, M.B.; OLIVEIRA, E.D., 
2015)  

Figura 12 - Respiro urbano – 1° colocado no concurso projetar.org - fazenda vertical da Av. Paulista 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Fonte: http://projetar.org/ . Acesso em 09 jan.2016 

 

De acordo com MAURELIO, T.S; EPPERLEIN, M.B.; OLIVEIRA, E.D., (2015), o 

edifício tem planta retangular sugerindo a forma do terreno. O sistema estrutural concebido 

prevê um núcleo de concreto locado na face menor do retângulo e com pilares e vigas 

metálicas conformando uma malha de 3x3 metros. Além do núcleo rígido, contraventamentos 

internos contribuem para a estabilização da torre, que possui seis pilares dispostos dois a dois. 

As vigas e lajes balanceiam para as laterais no sentido transversal e no sentido longitudinal. O 

volume voltado para a avenida distribui seu peso em duas mãos francesas que transmitem essa 

carga para a primeira fileira de pilares (FIG. 13).  

A vedação externa é composta por uma estrutura metálica periférica com vidros 

leitosos fazendo o fechamento num jogo de cheios e vazados, que, conforme os autores do 

projeto, têm a intenção de dar um caráter prismático ao edifício, de modo a compor a 

paisagem de forma harmônica (FIG. 13). 
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Figura 13 - Respiro urbano – 1° colocado no concurso projetar.org - fazenda vertical da Av. Paulista 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Fonte: http://projetar.org/ . Acesso em 09 jan.2016 

 

Levando-se em consideração os modelos estruturais clássicos para edifícios altos, 

pode-se considerar que a proposta apresentada pelos estudantes de São Paulo consiste em 

pavimentos compostos por balanços associados a um núcleo externo (FIG. 14). 

 

Figura 14 - Pavimentos compostos por balanço associados a um núcleo 

 

Fonte: BELLEI; PINHO;  PINHO (2008) 
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A partir desse estudo de obras e projetos de referência, buscou-se propor um edifício 

modular, estruturado em aço, que possa ser implantado em diferentes localidades do Brasil. 

Levando-se em consideração as características específicas de cada local, sua vizinhança, 

insolação, densidade demográfica e demais características, este equipamento poderá ser 

adaptado à morfologia dos terrenos e ao contexto urbano em que será implantado, atendendo à 

população da região quanto à demanda de produção dos alimentos. 
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3  DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO PARA UNIDADE DE 

AGRICULTURA URBANA ESTRUTURADA EM AÇO 

No contexto dessa investigação, propõe-se um projeto de arquitetura para um edifício 

modelo estruturado em aço, com função de abrigar uma produção agrícola. Um projeto 

modular com possibilidade de adaptações, para que possa ser implantado em diferentes 

localidades. Um equipamento que possa ser inserido na malha da cidade promovendo uma 

qualificação do espaço aos moldes de uma acupuntura urbana, como definido por Lerner 

(2003). 

Sempre tive a ilusão e esperança de que, com uma picada de agulha, seria possível 
curar doenças. O princípio de recuperar a energia de um ponto donde ou cansado por 
meio de um simples toque tem a ver com a revitalização deste ponto e da área ao seu 
redor. Acredito que algumas “magias” da medicina podem, e devem, ser aplicadas as 
cidades, pois muitas delas estão doentes, algumas quase em estado terminal. Assim 
como a medicina necessita de interação entre médico e paciente, em urbanismo 
também é preciso fazer a cidade reagir. Cutucar uma área de tal maneira que ela 
possa ajudar a curar, melhorar, criar reações positivas e em cadeia. É indispensável 
intervir para revitalizar, fazer o organismo trabalhar de outra maneira. Muitas vezes 
indago a mim mesmo por que determinadas cidades conseguem fazer 
transformações importantes e positivas. Encontro inúmeras e variadas respostas, mas 
uma delas me parece comum a todas estas cidades inovadoras: porque nelas se 
propiciou um começo, um despertar. É o que faz uma cidade reagir. Sabemos que o 
planejamento é um processo. Por melhor que seja, não consegue gerar 
transformações imediatas. Quase sempre é uma centelha que inicia uma ação e 
subsequente propagação desta ação. É o que chamo de uma boa acupuntura. Uma 
verdadeira acupuntura urbana. (LERNER, 2003, p. 7). 

3.1 Diretrizes de projeto 

Nesse capítulo são apresentadas as diretrizes pré-estabelecidas para o desenvolvimento 

da proposta, orientando os caminhos a serem seguidos para que se atinjam os objetivos da 

investigação. Assim, serão tratados temas de naturezas diversas que, quando condensados na 

solução de projeto, conformarão o objeto proposto. 

 

3.1.1 Diretrizes de implantação 

Para implantar uma unidade de fazenda vertical dentro de uma grande cidade é 

importante que sejam identificadas características relevantes nas localidades, que justifiquem 

e demandem a futura produção e consumo de alimentos. Portanto, pressupõem-se duas 

diretrizes para implantação: 
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A partir de um enfoque social, considera-se relevante a implantação de unidades em 

presídios, escolas e comunidades carentes, com o objetivo de promover reintegração social 

das pessoas, educação, geração de trabalho e renda. 

A partir de um enfoque urbanístico, buscou-se identificar, dentro das grandes cidades, 

locais próximos a vias de grande fluxo de pessoas e com acesso a transporte público, locais de 

grande densidade demográfica, para assim atender localmente às comunidades, de maneira 

eficiente. 

 

3.1.2  Pertinência da utilização de componentes metálicos  

Para as finalidades do edifício proposto, a utilização do aço para compor sua estrutura 

portante e demais componentes mostra-se pertinente. 

 

A indústria da construção é responsável, direta ou indiretamente, por uma proporção 
bastante significativa de impactos ambientais, os quais podem comprometer, a 
médio ou longo prazo, o futuro das gerações futuras. Portanto, uma das prioridades 
do setor da construção deve ser o de desenvolver e fornecer soluções inovadoras 
com vista à minimização deste problema. Graças as características naturais do aço, 
as estruturas metálicas permitem a otimização dos recursos naturais e obtenção de 
um ambiente construído mais racional e eficaz, contribuindo desta forma para uma 
construção mais sustentável. (GERVÁSIO, 2008, p. 15) 

Para atingir o objetivo de fundamentar uma proposta de sistema construtivo metálico 

para edifícios voltados para cultivo indoor de alimentos, este sistema deve se valer de 

elementos reconhecidamente viáveis e pertinentes sob o viés da coordenação modular, para 

que componha o sistema construtivo de forma racional. A partir deste pressuposto, pretende-

se obter um resultado mais simples em sua geometria, ligações, quantidade de peças, peso 

final do conjunto e menor custo. Sob tais prerrogativas, o presente trabalho deve atender as 

demandas da industrialização e da construção metálica. 

O módulo poderá ser multiplicado horizontal e verticalmente. Todas as células terão 

os mesmos equipamentos para plantio, tratamento e reaproveitamento de água, captação de 

energia solar e reaproveitamento de resíduos. Esse módulo terá geometria ortogonal e seus 

vãos principais (horizontais e verticais) serão dimensionados de acordo com as medidas de 

fabricação do aço, múltiplas de 3metros. 
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A partir da utilização de componentes industrializados metálicos para estrutura 

portante e demais componentes da edificação, a padronização das medidas das peças e sua 

repetição são de suma importância, contribuindo para a racionalização do conjunto. 

A industrialização planejada e não especulativa, indiscutivelmente agrega vantagens 
reais, pois a racionalização dos procedimentos pode representar uma otimização do 
uso dos recursos naturais, e a acessibilidade de produtos a um número maior de 
pessoas, pois a industrialização permite a redução de custo dos produtos e uma 
redução do tempo de produção, além de ser possível também um controle de 
qualidade superior, já que este pode ser realizado na fábrica (FIRMO, 2003, p. 22) 

Entende-se que essa proposta arquitetônica assemelha-se a uma máquina de produção 

de alimentos, desde sua concepção até seu objetivo final, fazendo-se, assim, uma analogia 

com a célebre frase-conceito do arquiteto Le Corbusier “uma casa é uma máquina de morar”3. 

O arquiteto apontava que mudanças no comportamento humano podem ser possíveis a partir 

de inovações nas concepções dos espaços habitados. Também com o presente trabalho, 

acredita-se que inovações no comportamento humano e nas cidades podem ser possíveis a 

parir do equipamento proposto. 

Para a organização espacial da edificação partiu-se de um programa de necessidades 

que não impõe nem diretrizes nem demandas funcionais complexas em sua maior parte. Os 

locais de plantio foram pensados para serem flexíveis, onde os módulos ou baias4 de plantio 

podem se moldar ao espaço estabelecido. Quanto às demandas técnicas, nota-se maior 

complexidade para os fluxos verticais, que serão resolvidos por meio de shafts. Como a 

modulação das baias de plantio são adaptáveis, pode-se então considerar que as demandas dos 

componentes estruturais da edificação prevalecem como as principais diretrizes para uma 

solução de baixo custo e eficiente.  Em Edifícios de Múltiplos Andares os autores relatam: 

A seleção do mais eficiente sistema estrutural compatível com o processo de 
fabricação é fundamental para se otimizar os custos. Economia na fabricação e 
montagem só é possível como resultado de ligações bem elaboradas durante a fase 
de detalhamento, de acordo com as premissas de projeto. É preciso, já na fase inicial 
de projeto e detalhamento, indicar o tamanho das peças, procurando dentro do 
possível evitar o transporte especial. (BELLEI; PINHO; PINHO, 2008, p. 25) 

Como se trata de uma mesma tipologia de edificação a ser replicada em diferentes 

localidades, um sistema construtivo com seus componentes industrializados se faz necessária, 

                                                 
3 O arquiteto desenvolve o conceito em seu livro Por uma arquitetura. Ver: Le Corbusier. Por uma arquitetura. 
5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1994 
4 Bandeja plástica utilizada para o cultivo no sistema de hidroponia. 
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para que se tenha maior controle dos processos e do resultado final.“[…] o sistema 

industrializado permite a redução do caráter de protótipo da construção.” (BAUERMANN, 2002) 

A busca pela racionalização dos componentes industrializados da edificação, pilares, 

vigas, lajes, vedações etc., conduzem para que a proposta deste edifício, desde sua concepção 

ao seu objetivo final, como uma máquina de produção de alimentos, aglutine conceitos de 

qualidade e eficiência construtiva, visando atingir o melhor resultado, em menor tempo de 

obra, com o menor de gasto e esforço. A partir de colocação atribuída a Leonardo da Vinci 

(1452 – 1519), entende-se que a “A simplicidade é o último grau de sofisticação”.  

Os núcleos de agricultura urbana inseridos em grandes centros tendem a ocupar locais 

de alto adensamento populacional, assim estes núcleos poderiam atender a grandes demandas 

por consumo de alimentos. Sabendo-se que as áreas adensadas possuem grande valor 

econômico, pode-se pressupor que estes equipamentos tenderiam a ser implantados em lotes 

pequenos, o que, em alguns casos, levaria a soluções com edifícios altos ou esbeltos.  

BELLEI; PINHO; PINHO (2008) destacam a pertinência dos sistemas construtivos em 

aço para este tipo de edificação: 

[…] Devido ao menor peso do edifício em aço (o esqueleto metálico pesa em média 
dez vezes menos que o de concreto), possibilitando uma redução do número de 
estacas por base e/ou do número de bases com o emprego de vãos maiores. 
(BELLEI; PINHO;  PINHO, 2008, p. 23). 

Nos casos de demandas por edifícios altos, outro aspecto importante para escolha do 

aço como componente estruturante principal é que “[…] O aumento de peso para as cargas de 

gravidade é muito maior para os edifícios altos com estrutura de concreto.” (CHING; 

ONOUY; ZUBERBUHLER, 2014, p. 280). 

Estudo realizado por Araújo (2017) traz um comparativo sobre os processos de 

edificação de uma edificação estruturada em concreto armado moldado in-loco e uma 

edificação com estrutura mista, em perfis metálicos soldados associadas a um núcleo de 

concreto. Os dados mostram (FIG. 15) que o somatório homens por hora (Hh, convenção 

utilizada para numerar o indicador de produtividade), é bem maior na edificação em concreto 

armado. 
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Figura 15 – Etapas dos processos de produção considerados 

 

Fonte: Araujo (2017) 

 

O autor ainda apresenta algumas tabelas comparando o sistema construtivo em 

concreto armado ao de uma edificação com estrutura mista. Na tabela da Figura 16 são 

apresentadas as horas gastas no canteiro de obras (On-site), e fora do canteiro de obras (Off-

site). 
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Figura 16 – Participação das operações em ambientes off-site e on-site 

 

Fonte: Araujo (2017) 

 

As condições de trabalho em ambiente favorável se mostram bem mais significativas  

com a utilização da estrutura mista (FIG. 17). 

 

Figura 17 – Qualificação do ambiente de trabalho 

 

Fonte: Araujo (2017) 
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Assim, a composição de uma edificação com estrutura mista apresenta características 

que convergem ao conceito desse trabalho. 

3.1.3 O módulo 

Buscando maior racionalização construtiva, optou-se pela adoção da coordenação 

modular como estratégia de projeto:  

 

A industrialização contemporânea das edificações tem novamente se prontificado a 
buscar uma medida simplificadora que possa ao mesmo tempo ser uma unidade 
conveniente para a arquitetura, o design, bem como uma unidade prática para a 
produção industrial. Devido a esta analogia com a ‘ordem’ clássica, a esta medida 
chamamos do ‘módulo’; a compreensão da coordenação de todas atividades em uma 
edificação e de seus componentes em conformidade com esta unidade de medida 
chamamos de Coordenação Modular. (ENGEL, 1991, apud FIRMO, 2003, p. 25) 

Entendeu-se que o módulo organizador do projeto deveria ser definido a partir do 

material portante, o aço. Trata-se de perfis metálicos pesados e soldados. Em consonância 

com as medidas de transporte (tamanho de caminhões), e também de acordo com medidas 

padrão de pé direito dos edifícios, partiu-se do dimensionamento de peças com 9 metros de 

comprimento  para pilares e 6 metros de comprimento para vigas. Esse pilar seria dividido em 

três pavimentos resultando em um pavimento com 3 metros de piso a piso. Portanto, a 

dimensão básica para o módulo seria de 3 metros, com seus múltiplos e submúltiplos, para 

que os demais componentes se encaixem de forma coordenada.  

Somente uma sistematização racionalizada baseada neste novo conceito de módulo, 
ou a busca de princípios padronizados de articulação e combinação de módulos, tem 
força suficiente para atingir a produção em larga escala, agregando inúmeras 
vantagens preconizadas pela industrialização (FIRMO, 2003, p. 25). 

Portanto, além da utilização do módulo, os demais componentes da edificação se 

estabeleceram de forma modular, coordenada, atendendo aos conceitos acima descritos, com 

o objetivo de se obter maior racionalização, e de se aproximar dos preceitos da 

industrialização de forma mais plena e ampla. 

Sob a ótica da coordenação modular utilizou-se de medidas múltiplas de 3 metros, 

desta forma o módulo mínimo em planta de 6X6 metros será a matriz a ser utilizada, essa 

poderá ser multiplicada tanto horizontalmente quanto verticalmente (FIG. 18 e FIG. 19). 
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Figura 18 - O módulo horizontal 6X6 metros – variações no sentido horizontal 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

As variações são apenas algumas possibilidades, uma vez que esse módulo pode ser 

adaptado a variadas situações e demandas, moldando-se a diferentes localidades e topografias. 

 

Figura 19 - Módulo 6x6 metros em 3D – variações nos sentidos horizontal e vertical  

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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3.1.4 Setorização do edifício 

O edifício proposto pode ser dividido em três partes, independentemente de seu porte 

ou tipologia. São elas, o pavimento térreo, o pavimento tipo e o pavimento de cobertura. Para 

qualquer tipo de implantação, cada uma das subdivisões estabelecidas recebe o mesmo tipo de 

atividade, com pequenos ajustes caso a caso, o que será descrito posteriormente. 

 

3.1.4.1 Pavimento Térreo 

O pavimento térreo de cada edifício é destinado a algumas atividades técnicas, além de 

possibilitar, dependendo da demanda local, abrigar um pequeno centro de distribuição dos 

produtos produzidos. 

Portanto, no que se refere às demandas técnicas, este pavimento dispõe de espaço para 

carga e descarga da produção dos alimentos e para fornecimento de insumos, espaço para 

estocagem de alimentos, área administrativa, área para funcionários, equipamento de 

tratamento da água da chuva. 

Alinhado ao conceito da proposta, um centro de distribuição dos alimentos também 

ficará locado neste pavimento, desde que haja necessidade e conforme contexto urbano de 

inserção do edifício. Os casos que não demandam a incorporação deste centro de vendas estão 

restritos à implantação em locais de uso privado, onde o consumo da produção de alimentos 

se faça internamente, ou quando a produção já tenha um destino que absorva toda a 

capacidade produtiva. 

Propõe-se que o centro de distribuição de alimentos funcione como uma pequena feira. 

Esta ficaria voltada para rua, promovendo integração com o espaço púbico. Dessa forma, o 

equipamento é inserido na malha urbana incorporando uma atividade possivelmente nova ao 

local, atividade esta de extrema relevância, com potencial para proporcionar circulação de 

pessoas, promover o encontro, funcionando como um elemento de acupuntura urbana, como 

define Jaime Lerner. 

Uma boa acupuntura é ajudar a trazer gente pra a rua, criar pontos de encontro e, 
principalmente, fazer com que cada função urbana catalise bem o encontro entre 
pessoas. (LERNER, 2003, p. 47) 
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3.1.4.2 Pavimento Tipo 

Os pavimentos tipo de cada edifício são destinados a abrigar os sistemas de aquaponia. 

Esses teriam seu funcionamento independente, controlado andar por andar. Assim, o número 

de pavimentos e a área do pavimento seriam determinantes do volume de alimentos que o 

equipamento teria capacidade de produzir, com pouca influencia na complexidade para o 

funcionamento dos sistemas de aquaponia. 

A capacidade irá influir nos demais setores do edifício, localizados no pavimento 

térreo e no pavimento de cobertura. Por exemplo, se a produção de alimentos for grande, a 

área de estoque será maior, também deverá ser maior o espaço no centro de distribuição dos 

alimentos, além de haver maior necessidade por geração de energia, e assim 

subsequentemente. Portanto, se considerarmos que a produção de alimentos será a demanda 

prioritária, o volume de alimentos produzido por cada equipamento irá influenciar no 

dimensionamento dos equipamentos secundários, estes localizados no pavimento térreo e no 

pavimento de cobertura. 

 

3.1.4.3 Pavimento de Cobertura 

O pavimento de cobertura tem como função abrigar equipamentos que atendam ao 

funcionamento dos sistemas hidráulicos e de captação de energia fotovoltaica.  

No caso de edificações mais horizontalizadas, ou no caso de não haver condição de 

incorporação do sistema de captação de energia solar, ou seja, quando houver maior 

disponibilidade de área nesse pavimento, essa área poderá ser destinada a receber um sistema 

de produção de alimentos, seja através da aquaponia, ou utilizando-se somente hidroponia. 

 

3.1.5 Componentes da edificação 

Foram propostos perfis pesados para a estrutura portante, composta por perfis soldados 

CS (coluna soldada com seção H) para os pilares e perfis soldados VS (viga soldada com 

seção em I) para as vigas. As ligações entre pilares e lajes são semirrígidas, por meio de 

cantoneiras, e aparafusadas. As lajes são com forma incorporada (steel-deck). Na prática, as 

vigas são mistas, solidárias às lajes por meio de conectores de cisalhamento. A adoção destes 
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componentes se deu por serem comumente encontrados no mercado, pela facilidade de sua 

montagem além de possuírem o menor custo em relação aos seus similares. 

Um núcleo de concreto e as lajes mistas tem o papel de estabilizar a edificação. Dessa 

forma não seria necessária à utilização de contraventamentos. Nesse núcleo de concreto está 

locado o elevador, o monta cargas e a escada. Um eixo de circulação vertical técnico fica 

locado em uma das fachadas. Neste, as seguintes tubulações ficam aparentes: 

- Água pluvial; 

- Irrigação (água pluvial); 

- Água – abastecimento do sistema de aquaponia e dos sanitários; 

- Esgoto dos banheiros e pias. 

Nos demais componentes do edifício, bem como equipamentos, mobiliário fixo e 

painéis de vedação, são propostos materiais industrializados, com o objetivo de se obter uma 

obra o mais seca possível. 

Para os fechamentos verticais externos e internos foram adotados painéis metálicos, 

que permitem a incidência solar e ventilação natural. Esses painéis foram modulados de 

acordo com os vãos estabelecidos e são compostos por perfis conformados a frio (aço 

galvanizado) e placas cimentícias. Esses componentes podem ser montados em fábrica, com o 

objetivo de minimizar o trabalho no canteiro de obras. De acordo com a implantação do 

edifício, onde houver fachadas com grande incidência solar, esses painéis poderão receber 

placas fotovoltaicas, captando energia solar. Esta solução irá depender da necessidade de 

consumo energético do edifício. 

A cobertura seria composta por uma laje mista, como as demais lajes, 

impermeabilizada para sua utilização como pavimento técnico. Esse pavimento recebe placas 

fotovoltaicas, baterias e central transformadora, caixas d’água, bombas, filtros, dutos para 

captação de águas da chuva. 

Nos pavimentos tipo, ao lado dessas tubulações e na parte interna do edifício, estão 

locadas instalações sanitárias e uma área técnica com bancadas, tanques e equipamentos 

referentes ao cultivo. 

Foram desenvolvidos mobiliários que servirão como suportes para o cultivo, 

compostos por perfis conformados a frio, ou aço inox, a depender da disponibilidade de  
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recursos, já que o aço inox possui alto custo. Esse equipamento abrigará diferentes demandas 

de plantio, com diferentes tipologias. 

 

3.1.6 Estratégias para redução de impactos ambientais 

Atualmente, o consumo de energia decorrente do uso das edificações é responsável 
pela maior parte das emissões de CO² do setor da construção. Inclusive em países de 
clima ameno, como aqueles do Mediterrâneo, a energia que se consome com 
climatização, aquecimento de água e iluminação é a principal causa das emissões de 
CO² ao longo do ciclo de vida das edificações. Estes consumos costumam ocupar o 
primeiro lugar como fonte de emissão de CO², superando a energia necessária para a 
extração e fabricação dos materiais, inclusive a energia necessária para a construção 
das edificações. É importante, portanto, reafirmar a importância da arquitetura 
passiva na construção ou reciclagem das edificações, já que ela tem um grande 
potencial de economia energética. (WASSOUF, 2014, p. 9) 

A utilização de estratégias para minimizar o consumo energético, bem como a 

utilização de energia renovável e reutilização dos recursos, são premissas que se articulam ao 

conceito de projeto da edificação a ser elaborada. 

É de extrema relevância adotar medidas para que a operação da agricultura urbana se 

faça com o mínimo de impacto sobre a cidade, com pouco consumo energético, pouco 

consumo de água e baixa produção de resíduos. Propõe-se, assim, as seguintes medidas: 

 Para assegurar a incidência de luz natural e a ventilação cruzada no interior do 

edifício, será adotada estratégia passiva bioclimática, com instalação de painéis 

de venezianas nas fachadas. 

 Para captação de energia solar, serão utilizadas placas fotovoltaicas na 

cobertura e nas fachadas, quando necessário. A energia produzida será 

utilizada para atender parte significativa das necessidades do edifício, na 

iluminação artificial, no bombeamento e filtragem de água, no transporte 

vertical por monta-cargas e, se necessário, elevador. 

 Para o cultivo, será utilizada a iluminação artificial em LED, aumentando a 

produtividade, diminuindo o tempo de produção e a melhorando a qualidade 

dos produtos. 

 Para irrigação, será adotada a captação de água de chuva, prevendo-se um 

sistema de filtragem e controle de pureza, a instalação de caixa d’água no 

subsolo, bem como de bombas e ramais para distribuição pelos canteiros.  
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 Ainda para a irrigação, será prevista a reutilização da água, por meio de um 

sistema de recirculação, filtragem e tratamento da água empregada. 

 Por fim, para adubação dos novos cultivos, serão utilizados fertilizantes 

obtidos in loco por compostagem dos restos e sobras das colheitas.  

 

O consumo energético das edificações é alto, desde sua construção até seu 

funcionamento. Portanto, é importante promover meios mais eficazes para construir e manter 

os edifícios. Para isso, normas e diretrizes específicas para as edificações e sua manutenção 

veem sendo pensadas. 

A maior parte destas normas se refere controle do consumo energético – 
climatização, aquecimento de água e eletricidade- durante o uso do edifício, 
refletindo ainda que de maneira mais sucinta, outros aspectos da sustentabilidade. 
(WASSOUF, 2014, p. 10) 

Tanto no Brasil quanto em escala mundial, as avaliações das edificações veem sendo 

feitas por entidades privadas, que promovem a certificação das mesmas por meio de selos que 

determinam um nível no qual a edificação se insere. 

O problema de tais normas de edificação encontra-se em sua dependência dos 
sistemas políticos, os quais variam com o tempo e são influenciados pela indústria 
da construção, que exerce pressão em sua redação. (WASSOUF, 2014, p. 10) 

Órgãos internacionais como LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), BREAM (Building Research Establishhment Enviromental Assessment Method), e 

DGNB (Germain Sustainable Building Council), são exemplos de instituições que podem 

emitir certificações. De maneira geral, são certificações que quantificam o impacto ambiental 

ao longo das seis etapas do ciclo de vida de um edifício:  

 Planejamento urbanístico: quantificam-se os impactos ambientais gerados 

pelas decisões urbanísticas (por exemplo, as infraestruturas). 

 Produto: quantificam-se os impactos ambientais gerados no processo de 

produção dos materiais de construção. 

 Transporte de materiais: quantificam-se os impactos ambientais gerados pelo 

transporte de materiais de construção até o canteiro de obras. 
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 Uso do edifício: quantificam-se os impactos ambientais gerados durante o uso 

do edifício. A parte mais importante desta etapa é o consumo energético do 

edifício e a energia necessária para sua manutenção. 

 Fim do ciclo de uso: quantificam-se os impactos ambientais gerados com a 

demolição e reutilização do edifício (ou parte do mesmo). (WASSOUF, 2014, 

p. 13)  

O trabalho aqui apresentado não tem por objetivo quantificar os processos ou 

enquadrá-los dentro de parâmetros de nenhuma instituição avaliadora, especificamente, No 

entanto, busca-se promover inovações no comportamento do homem em relação à produção 

dos alimentos, tornando-o mais sustentável e os processos que envolvem esta edificação 

devem também apresentar características minimizadoras de impactos ambientais, desde sua 

concepção, passando pela construção da edificação, por seu funcionamento e todo seu ciclo de 

vida.  

Considerando as seis etapas do ciclo de vida do edifício mencionadas, as quais fazem 

parte de reconhecidos processos de certificação ambiental, o projeto proposto incorpora as 

seguintes premissas: 

 Planejamento urbanístico: os edifícios serão implantados para que o usuário 

possa ter acesso ao alimento sem necessidade de grandes deslocamentos. 

Pretende se inserir o edifício onde haja grande densidade demográfica, ou 

densidade suficiente para que a produção de alimentos seja absorvida pela 

população local. O edifício poderá ser inserido em locais centrais, com grande 

fluxo de pessoas ao longo do dia e com grande disponibilidade de transporte 

público. Outra demanda de implantação é a de fundo social, em comunidades 

carentes, escolas ou presídios, promovendo o trabalho, a educação, a reinserção 

das pessoas na sociedade. Em fim, este equipamento visa materializar-se 

localmente como um elemento de acupuntura urbana. (LERNER, 2003) 

 Produto: serão priorizados materiais industrializados, utilizando-se, em 

especial, componentes metálicos, resultantes de processos de fabricação mais 

controlados. Estes atendem aos pressupostos de racionalidade construtiva, que 

propiciam uma obra “seca”, mais limpa, organizada e com pouco desperdício. 

 Transporte de materiais: o dimensionamento das peças utilizadas busca adapta-

las às dimensões do veículo (caminhão), com melhor aproveitamento do 

espaço no transporte. A utilização de componentes metálicos tanto na estrutura 
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portante quanto nas vedações e mobiliário minimizam a logística de transporte 

e reduzem o número de fornecedores, se compararmos com outros sistemas 

construtivos, como o concreto moldado in loco. 

 Uso do edifício: o edifício proposto contempla a captação de energia solar para 

geração de energia, captação de água da chuva e sua reutilização, promove o 

uso de técnicas da arquitetura passiva como iluminação e ventilação naturais, 

com utilização de iluminação artificial com equipamento de baixo consumo 

energético (lâmpadas de LED).  

 Fim do ciclo de uso: como a maior parte dos componentes do edifício é 

metálica, estes são passíveis de reciclagem, ou de reaproveitamento das peças 

em outra edificação. 

Pode se, também assim, justificar a pertinência da utilização dos componentes 

metálicos, pois estes contribuem para que sejam atendidas as demandas da sustentabilidade e 

da certificação ambiental do edifício ao longo de todas as etapas do seu ciclo de vida. 

 

3.2 Componentes construtivos do modelo projetado 

Nesse tópico, apresenta-se a descrição dos componentes construtivos selecionados 

para a edificação proposta, pormenorizando cada etapa e processos, em sintonia com as 

demandas do projeto.  

3.2.1 Estrutura Portante 

Propõe-se a utilização de peças com padrão de mercado, sem necessidade de 

adequações específicas, com o intuito de tornar simples o conjunto de elementos do edifício, 

tanto na fabricação das peças quanto na montagem da obra, além de contribuir para redução 

do custo de manutenção da edificação. Para atender a tais premissas foram definidos vãos 

múltiplos de 3 metros, que demandam peças relativamente pequenas, adequadas à logística de 

transporte, sem exigir processos de montagem complexos. Na estrutura portante foram 

utilizados perfis soldados. Perfis CS (coluna soldada) com seção H para pilares, com 9 metros 

de comprimento, e perfis VS (viga soldada) com seção I para configurar vigas principais, com 

6 metros de comprimento (FIG. 20). 
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Figura 20 - Vigas e pilares 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Cada pilar com nove metros de comprimento compõe três pavimentos, configurando a 

altura mínima para o equipamento. Já as vigas com 6 metros configuram o vão entre pilares. 

O modelo mínimo previsto para o edifício que abrigue uma produção de alimentos deverá 

conter um módulo de 12,4X12 metros em planta e 9 metros de altura, com 9 pilares e 36 vigas 

(FIG. 21). 
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Figura 4 - Módulo mínimo – 9 pilares e 36 vigas 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Para as ligações das peças pilares-vigas, foram utilizadas cantoneiras aparafusadas. 

Essa solução de ligações rotuladas se deu pela simplicidade de execução e pelo menor custo, 

se comparada a ligações semirrígidas. O travamento da estrutura está proposto a partir da 

associação do núcleo rígido de concreto com lajes tipo steel deck, com forma incorporada. 

Essas ligações acontecem com duas tipologias, a primeira conectando a viga à alma do pilar e 

a segunda conectando a viga à mesa do pilar (FIG. 22). 

 

Figura 22 - Ligações pilar e viga 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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3.2.2 Núcleo de Concreto 

Um núcleo rígido, de concreto armado foi incorporado à estrutura descrita de modo a 

estabiliza-la. Essa estrutura, associada às lajes com forma incorporada, minimiza a 

necessidade utilização de contraventamentos, principalmente em exemplos mais esbeltos. 

Dois modelos de núcleo de concreto foram necessários, um para edificações mais 

horizontalizadas, sem a necessidade de elevador, outra para edificações mais verticalizadas, 

onde se fará o uso de elevadores. 

No modelo verticalizado, o núcleo de concreto abriga as circulações verticais, 

compostas por escadas com antecâmara, elevador e monta cargas (FIG. 23).  

 

Figura 23 - Planta núcleo de concreto 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

 O núcleo rígido fica externo ao volume verticalizado, permitindo o emprego de maior 

número de vigas padronizadas, facilitando os processos de fabricação e montagem. 

Centralizado em uma das faces do edifício, o núcleo rígido contribuirá para equilibrar a ação 

do vento sobre a fachada, reduzindo o momento torsor. Essa solução também permite eliminar 

um pilar metálico (FIG. 24), reduzindo a extensão das vigas adjacentes ao núcleo, o que 

diminui o consumo de aço.  
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Figura 24 - Perspectiva núcleo de concreto 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

No modelo horizontalizado (até quatro pavimentos), o núcleo de concreto abriga escada e 

monta cargas (FIG. 25 e FIG. 26). 

 

Figura 255 - Núcleo de concreto "simples" 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 26 - Perspectiva núcleo de concreto "simples" 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

3.2.3 Laje com fôrma incorporada - Steel Deck 

As lajes do edifício são mistas com fôrma de aço incorporada e moldada in loco. 

Propõe-se fôrma trapezoidal juntamente com conectores de cisalhamento (FIG. 27). 

 

Figura 67 - Laje com forma incorporada 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/. Acesso em 16.ago./2017 

 

As lajes vencem um vão de seis metros de comprimento, a mesma dimensão das vigas 

principais, e têm um vigamento secundário, com vãos de 1,9 metros (FIG. 28). 
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Figura 78 - Laje com forma incorporada e componentes 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

3.2.4 Fechamentos verticais externos 

O fechamento vertical externo é constituído por painéis metálicos de vedação. Esses 

são compostos por perfis metálicos conformados a frio e placas cimentícias (FIG. 29). A 

escolha destes materiais deu-se em razão da compatibilidade que eles possibilitam com a 

estrutura portante e facilidade de execução. Como é o mesmo material usado para o 

mobiliário, há também a possibilidade de redução do número de fornecedores. Os painéis são 

fabricados sob medida e chegam prontos para instalação na obra, de forma a minimizar o 

trabalho no canteiro. Eles são instalados sobre a laje com forma incorporada entre os pilares e 

abaixo da viga de bordo. Todos os perfis recebem pintura para proteção do perfil conformado 

a frio, aumentando sua resistência à corrosão. 

As razões para a necessidade de uma preparação efetiva da superfície do aço, em 
muitos casos, são bem simples. Quando o aço é retirado da cuba de galvanização, 
ele possui uma superfície limpa, brilhante e reluzente. Com o tempo, ela passa a 
ficar cinza-fosco, quando o zinco reage com o oxigênio, a água e o dióxido de 
carbono contidos na atmosfera, para formar uma camada complexa, porém estável, 
rígida e protetora, que permanece totalmente aderida ao zinco. (SOBRINHO, 2010) 
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Figura 89 - Painel de vedação – medidas 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Essa solução foi adotada como alternativa plástica para expor a estrutura portante do 

edifício, demandando um cuidado especial na execução dos prumos da estrutura e do 

nivelamento das lajes, para que os painéis sejam encaixados com precisão. Assim, a estrutura 

portante fará parte da composição global das fachadas (FIG. 30), além de receber um 

tratamento cromático diferenciado dos fechamentos verticais. O tratamento cromático será 

feito através de pintura, que também tem função de proteger os perfis metálicos.  

 

Figura 309 - Painel de vedação + estrutura 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Brises-soleil foram colocados em grande área do painel de vedação permitindo iluminação e 

ventilação naturais. O material utilizado para os brises são placas de fibrocerâmica, que, 

recortadas em peças menores, compõem este elemento. O material cerâmico é isolante 

térmico e os brises permitem ventilação e iluminação, desejáveis para o cultivo no interior da 

edificação, minimizando irradiação de carga térmica solar para o interior da mesma (FIG 31).  

 

Figura 3110 - Detalhe painel com veneziana – corte - iluminação e ventilação naturais 

  

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Espaçamentos variados foram estabelecidos para os brises (FIG. 32). Dessa forma 

pôde-se estabelecer diferenças entre as aberturas de fachadas opostas, permitindo a indução de 

ventilação cruzada  nos ambientes internos (FIG. 33), além de proporcionar uma 

diferenciação dos painéis, desejável para dar movimento à composição das fachadas do 

edifício.  
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Figura 32 - Painel de vedação – detalhes 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

A ventilação cruzada se baseia na diferença de pressão existente entre as fachadas a 
barlavento e sota-vento de uma edificação. Ela funciona desde que a profundidade 
do espaço não seja superior a cinco vezes seu pé-direito. Além disso, deve haver 
vento para que a ventilação cruzada aconteça, e tanto as aberturas para a entrada 
quanto para a saída do ar devem ser equivalentes a pelo menos 5% da área de piso. 
(HEYHOOD, 2012, p. 146) 

Figura 11 – Regra básica para ventilação cruzada 

 

Fonte: HEYHOOD (2012, p. 147) 
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Internamente, os painéis receberão tratamento para isolamento térmico. Foi feito um 

sanduíche nos painéis de vedação, com lã de vidro e placas cimentícias, minimizando o calor 

absorvido pelos componentes da fachada e contribuindo para que este não seja conduzido aos 

espaços internos. Também serão colocados painéis telados, impedindo a entrada de insetos e 

pragas (FIG. 34). 

 

Figura 3412 - Corte/detalhe painéis de vedação 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Portanto os painéis de vedação permitem a aeração natural em grande volume, 

proporcionando a climatização e iluminação natural para os ambientes internos, minimizando 

o uso de iluminação artificial no cultivo. Assim os painéis de vedação contribuem para o 
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funcionamento do sistema de cultivo e do edifício, como um todo, com baixo consumo 

energético. 

Um tipo específico de painel de vedação foi aplicado nas faces adjacentes ao núcleo 

rígido de concreto, para acomodar toda a tubulação do sistema hidráulico do edifício (FIG. 

35). Externamente, essa tubulação fica aparente, para facilitar eventual manutenção, que se 

fará através de placas que podem ser abertas (FIG 36). Estes painéis não propiciam nem 

iluminação nem ventilação dos espaços interiores, mas seguirão a mesma tipologia dos 

demais painéis, compondo rigorosamente as fachadas, tanto construtiva quanto plasticamente. 

 

 

Figura 35 - Painel de vedação cego 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 3613 - Painel de vedação cego – detalhe 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Em alguns casos, quando houver demanda e a configuração local permitir (ou seja, 

quando não houver sombreamento de fachadas), serão instalados painéis fotovoltaicos nos 

painéis de vedação, para além dos colocados na cobertura (FIG. 37). Estes painéis substituem 

as placas cimentícias de vedação do componente da fachada sem provocar alterações 

relevantes, mantendo, assim, a modulação original. Os painéis serão colocados somente na 

fachada com maior incidência solar, para maior eficiência na geração de energia. 

Figura 37 - Painel de vedação - placas fotovoltaicas 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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3.2.5 Equipamentos e Mobiliário  

Assim como nos painéis de vedação as fachadas, perfis leves conformados a frio, 

comumente usados em estruturas de steel framing ou drywall, foram utilizados para compor o 

mobiliário que abrigará o cultivo das espécies, além de alguns outros equipamentos de 

mobiliário necessários para o funcionamento da produção dos alimentos. A utilização deste 

material tem por objetivo fazer o uso de componentes oriundos da industrialização, de fácil 

manuseio e em sintonia com a macroestrutura do edifício. 

Com montagem simples, estes perfis são encaixados e aparafusados conformando 

prateleiras, mesas de trabalho e balcões expositores. Para a composição desse mobiliário são 

usadas peças com no máximo 3 metros de comprimento, facilitando manuseio, montagem, 

transporte e pequenas adaptações necessárias às diferentes tipologias de projeto.  Todo o 

mobiliário recebe pintura para proteção do aço, aumentando sua resistência à corrosão. 

Nos pavimentos tipo, estantes com prateleiras foram utilizadas para o cultivo das 

espécies, dando suporte tanto para as bacias com dimensões padronizadas (masseiras plásticas 

usadas na construção civil como recipiente para mistura de concreto), que fazem o papel dos 

vasos, e para a iluminação artificial. Estas prateleiras formarão pórticos, estabelecendo dois 

níveis de cultivo. As estantes ficarão apoiadas no chão e fixadas à laje do teto por meio de 

parafusos,  dando maior estabilidade ao conjunto e tornando-as um mobiliário fixo (FIG. 38 e 

FIG. 39). 

Figura 38 - Prateleiras para cultivo – modelo 1 

    

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 39 - Prateleiras para cultivo e equipamentos - modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Estas estantes podem ter espaçamento variado entre os níveis de cultivo, em 

consonância com o alimento ali produzido, acomodando, por exemplo, folhagens de alturas 

diversas. Para proporcionar maior produtividade, pode existir um modelo de estante com 

prateleiras em três níveis (FIG. 40 e FIG. 41). 

 

Figura 4014 - Prateleiras para cultivo – modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 41 - Prateleiras para cultivo e equipamentos – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Um modelo de estante mais estreita foi utilizado nas extremidades dos pavimentos 

(FIG. 42). Com 375cm de comprimento e 60cm de largura, tem a mesma tipologia das 

demais, sendo apenas mais estreita para se adaptar ao layout do pavimento, mantendo os 

fluxos. Este modelo também pode ter três níveis de cultivo.  

Figura 15 - Prateleiras para cultivo – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Mesas também são utilizadas nos pavimentos tipo (FIG. 43). Possuem 

dimensionamento variado, de acordo com sua finalidade, dando suporte para o trabalho de 

colheita, semeadura, armazenamento de ferramentas e insumos (FIG. 44), além de suporte 

para a compostagem (FIG. 45). Estas mesas são compostas, por perfis conformados a frio e 

têm tampos de placas cimentícias, mais resistentes à umidade e abrasão, adequando-se a 

atividade a ser exercida. 

 

Figura 43 - Mesa suporte  - colheita, armazenamento de ferramentas e insumos 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 44 - Mesa semeadura armazenamento de ferramentas e insumos 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 45- Mesa suporte compostagem 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Módulos expositores são utilizados no pavimento térreo para dar suporte à exposição 

dos alimentos vendidos no local, de modo similar às bancas em feiras de rua. Esses balcões 

são estruturados por perfis conformados a frio e possuem bandeja de placa cimentícia pintada 

para colocação dos alimentos. Esse expositor também possui uma prateleira em placa 

cimentícia, para estocar produtos (FIG.46). 

 

 

Figura 16 - Módulo expositor 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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3.3 Sistemas Técnicos – Funcionamento do Edifício 

A seguir, serão apresentados sistemas e equipamentos importantes para o 

funcionamento do edifício. Esses equipamentos buscam reduzir o consumo de água e de 

energia tanto para o funcionamento do edifício quanto para o processo de produção de 

alimentos. Será abordado como se prevê seu funcionamento, de modo a reduzir impactos 

essenciais, para que o modelo propicie a produção de alimentos de forma sustentável. São 

previstas práticas como reuso de água, captação de água da chuva, o uso de energia oriunda 

de fonte renovável (solar), automação dos equipamentos para redução do consumo energético. 

 

3.3.1 Aquaponia  

O sistema de aquaponia é utilizado para a produção dos alimentos. Este sistema é 

composto pela associação da piscicultura, produção de peixes em cativeiro, associado à 

hidroponia, produção de alimentos, sejam eles frutas, vegetais, hortaliças, ervas ou tubérculos, 

pela imersão de suas raízes em água, sem utilização do solo. 

Esta conjugação mostra-se como a mais adequada para o projeto e seu conceito, 

reproduzindo um ecossistema5. Dessa forma, a água utilizada para o cultivo dos peixes, em 

tanques, passa por filtros e daí circula pelo cultivo dos vegetais. Essa água, então, volta para 

os tanques dos peixes, promovendo um ciclo, ou seja, faz a água recircular, estabelecendo um 

sistema fechado, sem perda do elemento essencial para a produção tanto dos peixes quanto 

dos vegetais - a água. 

Pesquisadores da EMBRAPA apontam as vantagens do cultivo por meio da aquaponia 

na produção de alimentos, no que se refere ao consumo de água: 

A criação de peixes associada ao cultivo de hortaliças, chamada de aquaponia, pode 

economizar até 90% de água em relação à agricultura convencional e ainda eliminar 

completamente a liberação de efluentes no meio ambiente, pois se trata de um sistema 

fechado, diferentemente das criações convencionais. (BRSCAN, 2015). 

A produção de peixes em cativeiro produz amônia, que fica incorporada na água, esta 

por sua vez precisa ser tratada em filtros biológicos, com dois tipos de bactérias. Essas 

                                                 
5 Compreende-se ecossistema como uma unidade natural constituída de parte não viva (água, gases 
atmosféricos, sais minerais e radiação solar) e de parcela viva (plantas e animais, incluindo os microrganismos) 
que interagem ou se relacionam entre si, formando um sistema estável. (EBAH, 2017). 
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bactérias transformam a amônia em nitrito no primeiro filtro e depois em nitrato no segundo 

filtro, que são alimento para as plantas (FIG. 47). Após passar pelas raízes das plantas esta 

água já está limpa para voltar ao tanque dos peixes. A circulação da água é induzida por 

bombas de baixa pressão com baixo consumo energético. 

 

Figura 17 - Ciclo Aquaponia 

 

Fonte: http://tudohidroponia.net/o-que-e-aquaponia/. Acesso em 02.ago.2016. 

 

Outra característica importante desse sistema é que os alimentos produzidos são 

orgânicos, uma vez que não é tolerável a incorporação de agrotóxicos nem de fertilizantes 

químicos, que causaria a morte dos peixes.  

Para o modelo de edifício proposto, são previstos equipamentos com os tanques de 

peixes associados ao plantio (aquaponia). Este sistema funcionará em cada pavimento, de 

forma independente, ou seja, o ciclo da água entre tanque de peixes e hidroponia se fará de 

forma autônoma, simplificando seu funcionamento e controle. A recirculação da água, o 

controle das bombas, bem como leitura do nível de PH, são feitos de forma automatizada, 

promovendo uma redução no trabalho de operação do sistema.  

Um hipotético pavimento tipo (FIG. 48), composto por quatro módulos de 6x6 metros 

formando um quadrado de 12x12 metros, é destinados ao uso de hidroponia. Neste exemplo, 

está representado um núcleo de concreto/circulação vertical para unidades verticalizadas de 

agricultura urbana, ou seja, composta por elevadores, escada com antecâmara e pequeno 

cômodo de acesso ao pavimento. 
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Figura 18 - Planta pavimento tipo 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Pode-se perceber que a disposição das prateleiras para cultivo está coordenada a 

modulação das vigas (FIG. 49), tanto as principais quanto as intermediárias. Essa 

configuração é proposta para que as prateleiras possam ser fixadas ao piso e também a laje, 

sem que haja interferência da estrutura. Outra motivação desta composição é a demanda de 

compor as circulações necessárias para a manutenção da produção e consequente colheita, que 

se da sob a projeção das vigas.  
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Figura 19 - Planta pavimento tipo – coordenação da malha estrutural com prateleiras para hidroponia 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Com inserção da piscicultura associada à hidroponia (FIG. 50), fica configurando o 

sistema de aquaponia, com suas ligações através dos tubos hidráulicos, tanque para peixes, 

filtros e bombas que induzem a recirculação da água. 
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Figura 50 - Planta pavimento tipo - sistema de aquaponia completo 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O pavimento tipo com inserção dos demais equipamentos necessários para o 

funcionamento do sistema pode ser visto na Figura 51, com mesas para trabalho, freezer, 

carrinho para colheita e manutenção, mesa para cultivo de mudas e compostagem. 
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Figura 51 - Planta pavimento tipo - mobiliário apoio aquaponia 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

A produção das fezes dos peixes bem como os restos dos alimentos não utilizados é 

conduzida para as composteiras. Estas são sistemas que se utilizam de minhocas que se 

alimentam destes resíduos, produzindo adubo. Esse adubo é introduzido na água após a 

passagem pelos filtros, funcionando como fertilizante para as plantas. 

 

3.3.2 Hidráulica e Captação da Água da Chuva 

O edifício conta com abastecimento de água via concessionária, constando de caixa 

d’água no pavimento de cobertura que atende às demandas das instalações sanitárias, 

alimentação do sistema de cultivo e outras. Para a utilização da água oriunda da 

concessionária no sistema de aquaponia, esta deve passar por filtros específicos, para 

eliminação da presença do cloro, prejudicial ao sistema. 
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Além do sistema convencional de abastecimento de água, prevê-se, também, uma 

coleta de água da chuva a ser feita na laje de cobertura. Essa água captada é recolhida e 

direcionada para um sistema de tratamento de grandes partículas situada  no pavimento térreo. 

Após passar por esta filtragem, a água é armazenada em uma caixa d’água que fica no 

subsolo, onde passa por processo de decantação do cloro. Livre do cloro, a água armazenada é 

bombeada para uma caixa no pavimento de cobertura, onde se realizam testes para verificação 

de processos de contaminação e controle de PH. Só então, pode ser redistribuída para os 

pavimentos e ser incorporada ao sistema de aquaponia.  

Outra caixa d’água, localizada na cobertura também recebe a água captada, que é 

utilizada na alimentação das descargas dos vasos sanitários e para a limpeza dos ambientes. 

Todos os pavimentos recebem essa água e contam também com o fornecimento da água 

oriunda da concessionária, que funciona como um sistema de back up, no caso de faltar o 

fornecimento de água da chuva, proporcionando um sistema com baixo consumo de água. 

O esquema da Figura 52 mostra  graficamente como funciona e onde estão locados os 

equipamentos do conjunto dos sistemas hidráulicos do edifício. 

 

Figura 52 - Esquema hidráulica – fachada posterior 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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3.3.3 Sistema Elétrico e Captação de Energia Fotovoltaica 

O edifício conta com energia elétrica oriunda da concessionária e, à semelhança do 

abastecimento hidráulico, esta energia será utilizada juntamente com o sistema de energia 

renovável. Um padrão elétrico locado no pavimento térreo alimenta a demanda do edifício. 

Cada pavimento possui bombas para recirculação de água e equipamento para iluminação dos 

espaços e cultivo, além do monta cargas e elevador (quando necessário) que atende a todos os 

níveis. 

Todas as lâmpadas do edifício, tanto para iluminação quanto para o cultivo, são de 

LED, que possuem maior durabilidade e consumo energético inferior às lâmpadas de 

filamento, às halógenas ou às fluorescentes, mostrando-se mais adequadas ao conceito 

proposto, que demanda redução dos impactos ambientais e sustentabilidade. As chamadas 

LED grow são lâmpadas específicas para o cultivo indoor e foram especificadas no projeto, 

para maior produtividade.  

Na tentativa de ampliar a redução do consumo de energia da concessionária, foi 

implantado um sistema de captação de energia solar na cobertura do edifício (FIG. 53), 

composto por placas fotovoltaicas, uma central transformadora e bateria. Uma pequena 

central deste sistema ficará localizada na área coberta do pavimento de cobertura. 
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Figura 53 - Isométrica edifício - placas fotovoltaicas na cobertura 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

A quantidade de placas a serem instaladas fica sujeita ao tamanho do edifício e sua 

demanda por consumo elétrico. A partir dessa demanda, calculada caso a caso, há também a 

possibilidade de instalação de placas fotovoltaicas nas fachadas que recebem maior incidência 

solar (FIG. 54), para que mais energia seja captada, tornando o edifício mais autossuficiente 

energeticamente. Essas fachadas terão seus painéis de vedação alterados recebendo as placas 

fotovoltaicas em seus vãos, conforme demonstrado anteriormente na descrição dos painéis de 

vedação. 

Figura 54 - Isométrica edifício - placas fotovoltaicas na fachada 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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O equipamento de captação de energia solar conta com uma bateria que funciona 

como backup para as bombas de baixa pressão do sistema de aquaponia, de modo que o ciclo 

da água nunca seja interrompido. 

 

3.4 Flexibilização do edifício quanto a implantação dos equipamentos 

A incorporação de cada um dos sistemas descritos neste capítulo deve passar por uma 

avaliação de viabilidade antes da implantação de cada unidade. Como exemplo, uma unidade 

pode funcionar somente com a utilização de hidroponia, sem contar com a produção de 

peixes. Como o custo inicial de um sistema de captação de energia solar é alto, apesar de este 

se mostrar compensatório a médio e longo prazo, pode-se optar por não se fazer a captação de 

energia solar, substituindo-se o local de colocação das placas por novas áreas de cultivo.  

Dessa forma, são propostos diversos sistemas técnicos com vistas à sustentabilidade 

do edifício e dos modos de produção apresentados, reduzindo o consumo de energia e água. 

No entanto, enfatiza-se que estes devam ser avaliados e adaptados à realidade de cada 

situação. 
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4 IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – FAZENDAS URBANAS 

Neste capítulo serão descritas algumas diretrizes projetuais a serem adotadas em cada 

caso de edifício a ser implantado. Também serão apresentadas as simulações de implantação 

de três modelos distintos, na cidade de Belo Horizonte. Cada modelo apresentará 

especificidades decorrentes do seu contexto, exemplificando de maneira prática a capacidade 

de adaptações e de moldagem do equipamento em diferentes situações.  

 

4.1 Diretrizes Gerais Para Implantação 

A implantação de cada unidade de agricultura urbana, a partir do modelo geral 

proposto neste estudo, deve passar por prévia avaliação quanto a sua pertinência. 

Inicialmente, deve haver na região uma demanda por consumo de alimentos, esta seria a 

premissa básica para a implantação de um equipamento desta natureza. 

A segunda demanda básica seria disponibilidade de espaço, com necessária adaptação 

do edifício à área e às condições do terreno. Assim, se a oferta de espaço em determinada 

localidade urbana for pequena, situação bastante recorrente, a “célula” deverá ser mais 

verticalizada. A verticalização também poderá ser necessária em localidades com grande 

adensamento populacional para que o equipamento seja eficiente, alcançando maior volume 

de produção para atender as demandas dos consumidores. Sendo a oferta de espaço maior, a 

opção por uma “célula” mais horizontalizada poderá ser adequada, simplificando-se a 

logística operacional de cultivo. 

Para além das demandas básicas, que se referem ao consumo dos alimentos e espaços 

disponíveis nas cidades, associam-se outras demandas, que envolvem o caráter social de 

contextos específicos de implantação.  

Assim, podemos pensar, por exemplo, na inserção de uma unidade de agricultura 

urbana dentro de um presídio, promovendo condições de trabalho e ressocialização dos 

detentos. Podemos também pensar em inserir unidades dentro de escolas, promovendo ganhos 

qualitativos ao ensino, com atividade práticas voltadas para educação alimentar.  

Nestes dois casos, o alimento produzido poderia ser consumido ali mesmo, pelas 

pessoas que trabalharam para sua produção, contribuindo para uma maior reflexão sobre a 

viabilidade de melhoria na cadeia produção e distribuição dos alimentos. 
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Podemos pensar, ainda, na implantação de unidades em comunidades carentes, 

promovendo geração de emprego e capacitação da população local. Portanto, além de 

possibilitar uma produção de alimentos orgânicos, com maior qualidade se comparada aos 

alimentos consumidos hoje por grande parcela da população, este equipamento tem potencial 

para promover fontes de renda e para se tornar, de modo amplo, um centro indutor de 

benefícios para as comunidades locais. 

 

4.2 Localidades  

A partir das diretrizes estabelecidas para a implantação do edifício modelo foram 

escolhidas três localidades na cidade de Belo Horizonte, desenvolvendo e avaliando a 

proposta em tipologias de terreno e contextos variados. Serão exemplificadas três 

implantações: o Modelo 1 será uma unidade verticalizada com maior porte; no Modelo 2 

teremos uma unidade mais horizontalizada, de menor porte; e no Modelo 3 uma unidade de 

porte médio e em terreno com aclive. Tal metodologia tem por objetivo demonstrar o 

potencial de adaptação do sistema proposto, atendendo a diferentes demandas, condições 

urbanas e topográficas. 

Como já abordado, o modelo de agricultura urbana proposto também tem por premissa 

se estabelecer como um elemento de acupuntura urbana (LERNER, 2003), ao introduzir 

pequenos espaços de distribuição dos produtos produzidos que funcionariam como feiras dos 

produtos ali cultivados, sendo assim um equipamento que traga uma atividade nova às 

cidades, induzindo maior circulação de pessoas, vitalizando diferentes localidades. 

Para as unidades verticalizada e horizontalizada, a região central da cidade foi 

escolhida, por se tratar de uma área com  grande circulação de pessoas no dia a dia e acesso 

ao transporte coletivo, possibilitando que os equipamentos atendam a uma grande fatia da 

população. A partir de seu potencial para se constituir como marco arquitetônico e urbano da 

cidade, a visibilidade da edificação e suas funções em áreas centrais pode contribuir para a 

difusão da ideia e consequentemente promover sua multiplicação para outras localidades.  

Para as edificações propostas para o centro da cidade foram escolhidos terrenos 

localizados em esquinas, que pudessem abrigar as propostas das unidades de agricultura 

juntamente com os usos preexistentes nos locais.  Os terrenos de esquina favorecem arranjos 

espaciais que otimizam essas distintas funções. Ao mesmo tempo, também viabilizam as 
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soluções dos pequenos centros de distribuição da produção e áreas de carga e descarga, itens 

previstos no programa de necessidades.  

Para o Modelo 3, unidade de porte médio, será desenvolvida uma proposta com 

enfoque no desenvolvimento social. O edifício será implantado em uma comunidade carente 

em bairro da região centro-sul de Belo Horizonte, localidade de grande densidade 

demográfica. Assim, diferentemente das outras implantações, essa unidade de agricultura 

urbana terá como objetivos, além da produção dos alimentos dentro da malha urbana da 

cidade, promover a inclusão social, gerando oportunidades de trabalho para pessoas carentes, 

induzindo atividades que qualificam o espaço e as relações sociais. Como a edificação será 

implantada a poucos metros de uma unidade de ensino, também terá potencial para apoiar a 

educação de crianças dessa comunidade, levando-as a entender as lógicas de uma alimentação 

saudável, do cultivo de alimentos dentro das cidades e até a participarem das etapas de 

trabalho e de cultivo dos alimentos. 

 

4.3 Modelo 1 – Edificação de grande porte 

Para a implantação da unidade verticalizada de agricultura urbana foi escolhido um 

terreno na região central da cidade de Belo Horizonte, em área com grande infraestrutura 

comercial, alta densidade demográfica, alto potencial construtivo e financeiramente 

valorizado. Assim, justifica-se fazer uma unidade com maior porte, maior capacidade de 

produção e de distribuição.  

No terreno escolhido funcionam hoje um estacionamento, bastante rentável por se 

tratar de uma região central, além de um açougue (FIG. 55). Buscou-se elaborar o projeto com 

o cuidado de manter as duas atividades existentes e ainda agregar o edifício de agricultura 

urbana. O açougue está locado em uma casa de valor histórico-patrimonial e será mantido 

onde está.  Já o estacionamento  será deslocado para uma lateral do terreno e passará a ocupar 

dois pavimentos, mantendo-se sua capacidade de vagas (FIG. 56). Para abrigar esse novo 

estacionamento será construído um galpão que terá sua estrutura portante e suas vedações em 

aço. 
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Figura 5520 - Terreno para implantação do modelo 1 – edifício para agricultura urbana – esquina de Avenida 
Olegário Maciel com Rua Tupis, Belo Horizonte, Minas Gerais 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 18/03/2017 

 

Figura 21 - Terreno modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O local escolhido possui 1.140m² de área, com coeficiente de aproveitamento de 2,7 

estabelecido pela legislação municipal, o que possibilita a edificação de 3.078m². Essa área 

foi distribuída entre o estacionamento, o açougue e o edifício de agricultura urbana. O 

açougue permaneceu no mesmo local, e com a mesma área, 100m². O estacionamento que 

hoje ocupa 1.034m² em um pavimento passou a ter 1.171m² em dois pavimentos, mantendo 

sua capacidade de vagas. O edifício de agricultura urbana tem, em seu pavimento térreo, 
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215m² e oito pavimentos-tipo, com 190m² cada, totalizando 1.735m² de área construída. O 

somatório destas áreas é 3.006m². 

No caso do estacionamento, a opção pela estrutura metálica tem um papel fundamental 

por sua rápida execução, uma vez que a atividade-fim deste estabelecimento comercial possui 

um faturamento a cada dia de funcionamento, não podendo ser interrompida por longo 

período. Como o edifício destinado a agricultura urbana fica localizado ao lado, esta obra 

pode continuar a ser desenvolvida concomitantemente com o funcionamento do 

estacionamento no novo local. 

Para a edificação do estacionamento foi feito um galpão com dois pavimentos, assim, 

apesar da redução de sua área em planta, não houve perda de capacidade de vagas. Seu 

programa de necessidades é composto de guarita, sala administrativa, banheiro, rampa para 

veículos, escada para usuários e 55 vagas, sendo 22 no pavimento térreo e 28 no segundo 

pavimento. A rampa para veículos foi locada ao fundo do terreno, fora da projeção do galpão, 

que configura uma edificação retangular, tipologia simples para uma execução rápida e de 

baixo custo (FIG. 57 e FIG. 58).  
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Figura 22 - Planta 1° pavimento estacionamento 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 23 - Planta 2° pavimento estacionamento 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Optou-se pela permanência  do açougue por se tratar de uma atividade já estabelecida 

no local, sem motivação para sua retirada. Também pela conveniência de ocupação da 

edificação com interesse de preservação patrimonial. Ademais, seu funcionamento contribui 
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para a vitalidade da região. Como a edificação de valor histórico encontra-se bastante 

descaracterizada, propõe-se a requalificação de sua fachada (FIG. 59). 

 

Figura 24 - açougue 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 12/06/2017 

 

O edifício destinado a abrigar agricultura urbana tem em seu pavimento térreo um 

centro de distribuição dos alimentos produzidos. Esse espaço funciona como uma feira, 

portanto sua conexão com a rua deve se dar de maneira fluida, também contribuindo para o 

conceito de uma acupuntura urbana (LERNER, 2003). 

Para tanto, um afastamento frontal com quatro metros faz com que a calçada seja 

estendida até o início do edifício. Nesse trecho, foram inseridos equipamentos de mobiliário 

urbano, bancos e jardineiras, conformando uma tipologia de espaço distinta da maior parte das 

edificações da vizinhança, que possuem empenas muradas. Para além da continuidade dessa 

extensão da calçada, o espaço de distribuição dos alimentos possui portas de enrolar, que 

quando abertas, permitem uma conexão direta com maior fluidez na articulação 

interior/exterior. 

Outra razão importante para a escolha do terreno de esquina foi o fato deste possuir 

uma testada maior, já que, além de ter o espaço de distribuição dos alimentos (feira), o 



70 
 

pavimento térreo ainda deveria abrigar a área de carga e descarga, utilizada tanto para a 

distribuição de alimentos quanto para o recebimento de insumos. 

Além desses equipamentos, no pavimento térreo ainda está locada a área para 

funcionários, com copa e vestiário, sala administrativa, área com freezer para estocagem de 

peixes, área para estoque de alimentos, depósito de lixo e equipamento para tratamento de 

água da chuva (com caixa d’água para armazenamento no subsolo). Ainda, a caixa do núcleo 

de concreto, contendo a circulação vertical, que é composta por escada com antecâmara e 

dutos de ventilação, além de dois elevadores, um destinado a cargas e outro para pessoas. 

(FIG. 60 e FIG. 61). 
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Figura 60 - Planta térreo – Modelo 1 - edifício de agricultura urbana 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 61 - Imagem pavimento térreo – Modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor em 21/06/2017 

 

Um toldo retrátil, no alinhamento do edifício (FIG. 61), tem função de proteger o 

espaço interno tanto do sol quanto da chuva. Portões metálicos de enrolar fecham o espaço 

interno quando são encerradas as atividades comerciais do equipamento. 

A integração entre edifício para agricultura urbana o açougue e o estacionamento se 

deu de forma sutil (FIG. 62 e FIG. 63), a partir de combinação cromática. 
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Figura 62 - Fachada Av. Olegário Maciel - estacionamento e ed. agricultura urbana – Modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 63- fachada Rua dos Tupis - açougue e edifício de agricultura urbana 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Na Figura 24, temos uma simulação do contexto da inserção volumétrica do edifício 

em sua vizinhança, onde se apresentam o estacionamento, o açougue, as vias e o esboço dos 

edifícios que o cercam. 
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Figura 64 - Edifício agricultura urbana e seu contexto – Modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

A planta do pavimento tipo (FIG. 65) se repete por oito vezes. Esses pavimentos 

comportam os sistemas de hidroponia que funcionam de forma independente, pavimento por 

pavimento, permitindo maior controle e gestão de cada componente. 
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Figura 65 - Planta tipo – Modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

No interior do pavimento tipo (FIG. 66, FIG. 67, FIG. 68 e FIG. 69) podem ser vistos 

os equipamentos utilizados para o sistema de aquaponia e sua disposição no espaço. 
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Figura 66 - Interior pavimento tipo (1) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 67 - Interior pavimento tipo (2) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 25 - Interior pavimento tipo (3) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 69 - Interior pavimento tipo (4) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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A fachada do edifício em sua face posterior (FIG. 70) evidencia o núcleo de concreto, 

onde se situa a circulação vertical. Essa fachada também mostra parte da tubulação do sistema 

hidráulico do edifício, localizada nas duas laterais contíguas ao núcleo de concreto. 

 

Figura 70 - Vista do núcleo de concreto e circulação vertical – modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

No corte perspectivado (FIG. 71), pode-se notar a configuração dos espaços e suas 

conexões. A seção mostra o núcleo de concreto com representação da caixa de escada e de 

elevador, podendo-se perceber, também, os oito pavimentos tipo, o pavimento de cobertura e 

seus equipamentos. No pavimento térreo estão a área técnica, o interior da “feira” e sua 

conexão com a rua. 
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Figura 26 - Edifício agricultura urbana – Modelo 1 - corte 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

No pavimento de cobertura encontram-se as caixas d’água para armazenamento de 

águas oriundas da concessionária e do reaproveitamento da chuva. Ambas são utilizadas para 

qualquer finalidade, seja nas torneiras, nos sanitários ou mesmo para o sistema de cultivo. A 

utilização da água proveniente da chuva será prioritária e, não havendo esta disponibilidade, o 

abastecimento será complementado com a água da concessionária. Este arranjo faz com que o 

consumo de água seja minimizado, especialmente nos períodos chuvosos. 

A água oriunda da concessionária, por sua vez, precisaria ser tratada para ser utilizada 

na produção de alimentos, devendo passar por filtros específicos para extração de seu cloro, 

processo necessário para criação dos peixes e produção vegetais. Por outro lado, a água 

proveniente das chuvas também deve passar por análise e controle de PH. 

Na cobertura, foi proposto um sistema de captação de energia solar, constituído por 

placas com células fotovoltaicas. Uma central de transformação deve ser colocada na parte 

coberta (FIG. 72). A energia gerada por meio desse sistema deve ser enviada para a 
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concessionária que, ao final de cada mês, apresenta um balanço da energia que foi consumida 

e da energia gerada, para que seja pago apenas o excedente de consumo.  

 

Figura 72 - Planta de cobertura – modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Como esse modelo de edifício de fazenda urbana é verticalizado, seu consumo 

energético também é elevado, demandando captação de grande quantidade de energia solar 
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para que ele seja autônomo. Diante deste quadro, a fachada voltada para o norte também 

possui algumas placas com células fotovoltaicas, aumentando a capacidade de produção de 

energia (FIG. 73). Conforme ilustrado anteriormente, essas placas substituem alguns 

componentes da fachada. 

 

Figura 73 - Edifício agricultura urbana - equipamentos na cobertura e fachada com placas para captação de 
energia – Modelo 1 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Esse edifício possui oito pavimentos de 190m², todos eles com uso exclusivo 

destinado a produção de alimentos, totalizando 1.520m².  Um modelo que se mostra adequado 

para a localização proposta, uma região com grande fluxo de pessoas durante todo o dia e 

grande densidade demográfica. O exemplo que será apresentado a seguir mostrará outra 

possibilidade de aplicação do mesmo modelo em um contexto diverso, com um edifício de 

pequeno porte. 
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4.4 Modelo 2 – Edificação de Pequeno Porte 

Para a implantação da unidade horizontalizada de agricultura urbana – Modelo 2, foi 

escolhido um terreno na região central da cidade de Belo Horizonte, que hoje se encontra em 

estado de degradação, com menor fluxo de pessoas em relação ao exemplo anterior. Essa área 

foi escolhida justamente para que o equipamento venha a proporcionar uma melhoria do 

espaço urbano, funcionando como um condutor de qualificação e reabilitação da região 

(LERNER, 2003). 

Na área escolhida funciona atualmente um estoque de lixo reciclável, uma espécie de 

unidade de distribuição de resíduos onde os catadores ambulantes acumulam material para 

que, a partir dali, sejam vendidos (FIG. 74). Trata-se de atividade com pouco valor econômico 

agregado, mas com importante validade social para as pessoas que desta ocupação extraem 

sua renda, e grande validade ambiental, já que os resíduos coletados têm como destino a 

reciclagem.   

 

Figura 74 - Terreno para implantação do Modelo 2 – esquina de Rua Guaicurus com Rua São Paulo, Centro – 
Belo Horizonte, Minas Gerais 

 

Fonte: Google Earth. Acesso  

 

O equipamento de agricultura urbana foi implantado mantendo-se o uso atual do 

terreno em um pequeno galpão proposto ao lado do ao edifício principal. Esse galpão também 

terá sua estrutura portante e suas vedações compostas por componentes metálicos, assim 

como no exemplo anterior. 
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A planta (FIG. 75) mostra as dimensões do terreno a ser utilizado e a proposta de 

implantação do edifício de agricultura urbana, com o galpão anexo. Trata-se de um terreno de 

esquina e com topografia plana. 

 

Figura 75 - Terreno para o Modelo 2 do edifício de agricultura urbana 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O local possui 510m² de área, com coeficiente de aproveitamento de 2,7 estabelecido 

pela legislação municipal de Belo Horizonte, possibilitando edificar 1.377m² de área 

construída. Essa área foi distribuída entre o galpão e o edifício de agricultura urbana. O 

galpão que hoje possui 510m² em um pavimento passará a ter 340m² em dois pavimentos. O 

edifício de agricultura urbana possuirá 4 pavimentos com 171m², totalizando 684m² de área 

coberta, mais 171m² de área descoberta a ser utilizada na cobertura. O somatório desses 

espaços totaliza 1.024m² de área coberta, e 1.195m² de área total utilizada. 

Para a proposta do galpão, a estrutura metálica tem fundamental importância, pois 

permitiria uma obra de rápida execução para a retomada de seu funcionamento antes da 

conclusão do edifício destinado à agricultura urbana (FIG. 76 e FIG. 77). 



83 
 

Figura 27 – Implantação do galpão comercial 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  



84 
 

 

Figura 77 - Planta galpão comercial 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O primeiro pavimento do galpão foi alinhado com o edifício para agricultura urbana, 

com um afastamento frontal de 5 metros (FIG. 78), o que proporciona passeios mais largos, 

numa inserção urbana mais generosa para os pedestres. O segundo pavimento do galpão se 

sobrepõe a esse afastamento estabelecido no primeiro pavimento, configurando um espaço 

coberto.  Essa cobertura cumpre a demanda de carga e descarga de materiais. 
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Figura 28 - Imagem do galpão comercial, ao lado do edifício para agricultura urbana – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

A configuração do edifício destinado à agricultura urbana no Modelo 2 apresenta 

muitas semelhanças em relação ao Modelo 1. No entanto, algumas modificações foram 

necessárias em razão de sua escala. Assim, no pavimento térreo desse exemplo, encontram-se 

praticamente os mesmos equipamentos do exemplo mais verticalizado. Um centro de 

distribuição de alimentos ocupa a esquina do lote, de forma similar ao Modelo 1 e o espaço 

destinado a carga e descarga, localiza-se no afastamento frontal voltado para a rua Guaicurus.   

O pavimento térreo também abriga área administrativa, área para funcionários com vestiário, 

área para estoque, lixo, freezer para armazenamento de peixes, além de equipamento para 

tratamento de água e armazenamento da mesma em subsolo. 

Para a circulação vertical também se adotou um núcleo de concreto, que estabiliza a 

edificação metálica.  Nesse caso, foi utilizado o modelo de núcleo de concreto menor (FIG. 

79), sem elevadores, devido ao menor porte da edificação. No Modelo 2 não há necessidade 

de dutos de ventilação nem antecâmara, somente uma escada e um montacargas.  



86 
 

Figura 29 - Planta térreo – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O centro de distribuição de alimentos se integra à calçada adjacente e a seu entorno, 

incorporando áreas privadas ao espaço público de forma generosa para a cidade, favorecendo 

com que o equipamento se torne um elemento de acupuntura urbana em seu contexto (FIG. 

80). 
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Figura 80 - Imagem centro de distribuição de alimentos 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Assim como apresentado no Modelo 1, foi proposto um toldo retrátil com função de 

proteger o espaço interno tanto do sol quanto da chuva. Portões metálicos de enrolar fecham o 

espaço interno quando são encerradas as atividades comerciais do equipamento. 

Para a composição desse edifício adotou-se uma configuração cromática diferente da 

anterior. Tal modificação, e outras configurações são possíveis como alternativas para a 

replicação do modelo, que poderá ser adaptado de modo mais harmônico a distintas realidades 

de contexto e vizinhança. Para essa aplicação foi utilizado o aço patinável ou corten, com 

película de proteção oxidada, denominada pátina, em tonalidades que variam entre laranja e 

marrom. Buscando uma composição cromática de contraste, foi escolhida uma tonalidade azul 

para a vedação dos painéis e uma tonalidade amarelo claro para as venezianas. A cor clara 

para as venezianas garante aproveitamento da luminosidade para o interior durante o dia (FIG. 

81).  
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Figura 81 - Edifício agricultura urbana e seu contexto – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Como no Modelo 1, os pavimentos tipo comportam sistemas de hidroponia que 

funcionam de forma independente (FIG. 82, FIG. 83 e FIG. 84), pavimento por pavimento, 

permitindo maior controle para a gestão de cada componente. No Modelo 2 o pavimento tipo 

se repete por três vezes. 
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Figura 82 - Planta pavimento tipo – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 83 – Interior, pavimento tipo (1) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Figura 84 – Interior,  pavimento tipo (2) 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O corte em perspectiva (FIG. 85), com seção transversal do edifício, mostra o 

pavimento térreo e sua integração com a rua, os três pavimentos tipo, com seus equipamentos, 

além do pavimento de cobertura, também com seus equipamentos. 
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Figura 85 - Edifício agricultura urbana – Corte perspectivado – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Para esse exemplo, outros usos foram propostos para a cobertura. Por se tratar de uma 

edificação de menor porte, a demanda por consumo energético também é menor, e 

consequentemente a quantidade de placas fotovoltaicas necessárias para a captação de energia 

solar é reduzida, se compararmos ao Modelo 1. Assim, o pavimento de cobertura desse 

modelo abriga o sistema de captação de energia solar e suas placas, as caixas d’água com 

fonte da concessionária e da chuva, e também parte da produção de alimentos com módulos 

externos para cultivo, utilizando-se da técnica de hidroponia (FIG. 86, FIG. 87). 
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Figura 30 - Planta de cobertura edifício – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 31 - Edifício agricultura urbana - equipamentos na cobertura – Modelo 2 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Assim, esse exemplo traz uma proposta distinta do Modelo 1, de menor porte, 

mostrando a capacidade de adaptação do sistema a uma realidade diferente. O próximo 

exemplo será apresentada  uma situação diversa dos edifícios anteriores - um edifício de porte 

médio e com outra tipologia morfológica, demonstrando outra possibilidade de aplicação do 

modelo. 

 

4.5 Modelo 3 - Edificação de porte médio 

Para a implantação do Modelo 3, edificação de porte médio, foi escolhido  um terreno 

localizado em rua que faz fronteira entre um bairro e uma vila de autoconstruções, ambos com 

grande densidade demográfica. Assim, esse equipamento tem por objetivo atender às 
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necessidades de uma comunidade carente, contribuindo para criação de novos empregos e 

promovendo educação ambiental. 

Uma escola municipal infantil, UMEI (Unidades Municipais de Educação Infantil), 

que atende a essa comunidade, fica localizada a menos de 300 metros do local de 

implantação. Assim, esse equipamento também tem potencial para promover um incremento à 

educação dessas crianças, despertando um olhar para a produção dos alimentos, como e onde 

eles são cultivados e para a importância de se consumir alimentos sem agrotóxicos. Ainda, 

mostrando os benefícios que este modo de produção oferece .  

O terreno escolhido para implantação dessa unidade, fica na Rua da Passagem (FIG. 

88). Observa-se que a rua se configura como uma região de transição. À esquerda da imagem 

concentram-se as autoconstruções e à direita as edificações do bairro da Serra. Nota-se 

também a escola citada, uma construção de maior porte, próxima ao terreno escolhido. 

 

Figura 32 - Terreno Modelo 3 – Rua da Passagem – Belo Horizonte, Minas Gerais 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 04 jul. 2017 

 

Trata-se de um terreno sem ocupação (FIG. 89), diferentemente das situações 

apresentadas nos Modelos 1 e 2. Essa área possui 610m², com coeficiente de aproveitamento 

estabelecido pela Legislação Municipal de Belo Horizonte de 1.3, que permite edificar até 

793m². Com topografia em aclive, essa implantação irá demonstrar uma aplicação adaptada à 

realidade espacial e a realidade social descrita anteriormente.  
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Figura 33 - Terreno Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O pavimento térreo dessa aplicação diferencia-se das propostas dos modelos 

anteriores. Propõe-se que o terreno seja totalmente ocupado pela atividade de agricultura 

urbana (FIG. 86). Além do programa de necessidades estabelecido como padrão, nesse caso 

são inseridos outros equipamentos e são feitas adaptações em virtude da topografia em aclive.  
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Figura 90 - Planta térreo – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Conforme constam nos demais exemplos, essa aplicação possui um centro de 

distribuição dos produtos produzidos, que funciona como uma espécie de feira, a partir da 

qual se busca integrar o edifício com a rua (FIG. 91). 

 

Figura 91 - Imagem centro de distribuição de alimentos – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Esse espaço possui pé direito elevado em relação aos demais pavimentos, para melhor 

adequação do edifício à topografia em aclive, além de permitir a inserção de uma doca para 

carga e descarga de produtos (FIG. 92).  
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Figura 92 - Inserção de edifício de agricultura urbana para terreno em aclive – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

No espaço da feira, com o pé direito mais elevado que o dos modelos anteriores, foi 

proposto um toldo móvel, retrátil no sentido vertical, adaptável conforme incidência solar. 

A solução para o fechamento desta unidade para o fim das atividades comerciais 

também foi diferente nesse modelo, com a proposta de um portão de correr, no alinhamento 

do acesso de carga-descarga. Assim, parte do mobiliário fixo da feira fica na área externa 

quando não há funcionamento da mesma(FIG. 92). 

A maior disponibilidade de área propiciou a incorporação de área para carga e 

descarga mais generosa, possibilitando a incorporação da doca. Também tirando proveito da 

maior disponibilidade de área, os tanques de armazenamento de água da chuva receberam 

tratamento diferente das demais propostas (FIG. 93). Nesse modelo eles se encontram na 

superfície do solo e comportam maior volume, são dois tanques de 20.000 litros, o que dá a 

possibilidade do sistema funcionar de forma autônoma por períodos maiores, ou seja, com 

menor necessidade de utilização da água oriunda da concessionária. 

Na área posterior do edifício, em um nível mais alto que acompanha a topografia do 

terreno, foi implantado um sistema de aquaponia completo (FIG. 93), com tanque para 

produção de peixes, filtros e prateleiras para cultivo através de hidroponia. Esse sistema não 

utiliza iluminação artificial, já que se encontra na área externa, possibilitando que o cultivo 

tenha disponibilidade de insolação natural direta.  
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Figura 93 - Utilização do terreno com equipamentos para cultivo e doca - Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

A tipologia em planta desse modelo também se mostra diferente dos demais, por se 

tratar de terreno mais estreito. Foram implantados quatro módulos de 6x6 metros, dispostos 

lado a lado de forma longitudinal, conforme configuração da área. A circulação vertical foi 

locada na parte posterior, conformando uma edificação mais longilínea. A planta do 

pavimento tipo possui 172m² e se repete por três andares que,  somadas às áreas do pavimento 

térreo, totalizam 688m² de área coberta. Somando-se ainda a área do terraço, 172m², e a área 

externa do terreno utilizada no cultivo, 214m², tem-se o total de 1.074m² de área destinada à 

produção de alimentos. 

A planta do pavimento tipo (FIG. 94) mostra a configuração e a distribuição dos 

equipamentos do sistema de aquaponia em seu interior. No Modelo 3, essa ocupação acontece 

de forma distinta dos exemplos anteriores, por se tratar de um edifício mais estreito e longo, 

revelando a capacidade adaptação do modelo. 
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Figura 94 - Planta tipo – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Nesse exemplo, foi feita uma composição com mais cores (FIG. 95), para maior 

contraste e destaque em seu contexto. Os painéis de vedação possuem três tipologias 

cromáticas, utilizando azul, rosa e vermelho. A estrutura foi tratada com uma tonalidade azul, 

mais escuro em relação ao azul utilizado nos painéis de vedação. Além da variação cromática 

dos painéis de vedação e da estrutura, foi dado um tratamento para o núcleo de concreto, 

numa composição bem distinta das apresentadas anteriormente. Tal solução tem por objetivo 

chamar a atenção para o edifício e sua funcionalidade, estabelecer um diálogo mais lúdico 

com as crianças, público alvo desta unidade, além de demonstrar outras possibilidades de 

utilização e a versatilidade do modelo. 

 

Figura 95 - Edifício agricultura urbana e seu contexto – Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O pavimento de cobertura, assim como as demais aplicações, tem sua utilização com 

enfoque nas soluções técnicas (FIG. 95, FIG. 97). Em seu programa de necessidades constam 

as caixas d’água, da chuva e da concessionária, equipamentos para captação das águas da 

chuva, placas fotovoltaicas para captação da energia solar, além de prateleiras destinadas ao 

cultivo por meio de hidroponia.  
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Figura 34 - Planta de cobertura - Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  
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Figura 35 - Equipamentos na cobertura - Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

O corte em perspectiva (FIG. 98) apresenta o interior do edifício e suas articulações. 

Um perfil longitudinal mostra a ocupação e a distribuição dos espaços e equipamentos do 

edifício no terreno em aclive. O corte mostra o espaço destinado à feira com pé direito mais 

elevado no pavimento térreo, no segundo pavimento as áreas técnicas dividem espaço com a 

doca. É neste nível que se inicia a circulação vertical e consequentemente o núcleo de 

concreto. Ao fundo da edificação e no terceiro nível do terreno, o espaço é aproveitado com 

um conjunto individualizado de produção de alimentos por meio de aquaponia. Ainda nesse 

corte, estão representados os três pavimentos tipo, além da cobertura. 



104 
 

Figura 36 – Corte perspectivado - Modelo 3 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo autor  

 

Com a implantação do Modelo 3 em um bairro distante da área central da cidade, 

atendendo às demandas sócioespaciais específicas, esse capítulo se encerra mostrando a 

aplicação do modelo de edifícios para agricultura urbana  em uma situação distinta, com um 

contexto urbano particular, demonstrando o potencial de adaptabilidade do modelo proposto. 

Assim, outras tipologias formais, cromáticas, novos usos, outros equipamentos, outras 

situações topográficas e outros aspectos de diferentes contextos  poderiam, eventualmente, ser 

incorporados ao modelo proposto, que permite ajustes e adaptações com potencial de 

moldagens específicas para situações específicas, sem que o mesmo perca suas características 

básicas.  
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5 ANÁLISES 

Esse capítulo irá discutir os temas centrais abordados no desenvolvimento dos 

modelos de edificação voltados para agricultura urbana, trazendo possíveis alternativas em 

vista das soluções apresentadas.  

 

5.1 O caráter urbano da proposta 

Partindo de uma avaliação sob a ótica do urbanismo, o trabalho apresenta de forma 

prática, com a simulação de três casos específicos, a inserção de um equipamento dentro da 

malha urbana que promove um novo uso. A incorporação desse novo uso visa simplificar a 

complexa cadeia de produção e distribuição dos alimentos, que faz com que os alimentos 

fiquem mais onerosos pelo custo de logística e transporte além de promover grande 

desperdício e poluir o meio ambiente durante esse processo. 

Assim, ao apresentar um modelo que propõe a produção de alimentos para o uso de 

edificações inseridas em malhas urbanas adensadas, este estudo contribui para colocar em 

discussão a necessidade de questionamento de métodos de ocupação do espaço e de meios de 

produção já consolidadas, contribuindo para se discutir novas atitudes que sejam menos 

nocivas ao meio ambiente.  

Considerando-se fatores que dificultariam a implantação desse equipamento, pode-se 

apontar o alto custo de terrenos em áreas urbanas adensadas e o alto custo da construção. Por 

outro lado a redução no custo de logística e transporte reflete diretamente no preço final do 

alimento. Considerando-se esse cenário, podem-se imaginar outras hipóteses para viabilização 

desse modelo, que demandem menor custo de investimento, como forma de induzir a difusão 

da agricultura urbana.  

Uma hipótese seria a utilização de edifícios abandonados, comuns em regiões centrais 

de grandes cidades. Estes, geralmente localizam-se em áreas degradadas, onde a unidade de 

produção de alimentos poderia funcionar como um equipamento indutor de requalificação de 

áreas, funcionando como uma acupuntura urbana (LERNER, 2003). Outra possibilidade seria 

a utilização de terraços em edifícios existentes, como no exemplo mostrado, da empresa 

Gothangreen. Essas seriam possibilidades que demandariam menores investimentos, embora 

pudessem ter uma menor capacidade produtiva. 
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5.2 A utilização do aço 

A especificação de perfis soldados para a estrutura portante do modelo de edifício 

proposto busca favorecer a industrialização dos processos,  visando maior controle das etapas, 

precisão, velocidade e limpeza na obra. 

Pode-se apontar o custo do aço como um fator controverso para sua escolha como 

material portante do edifício. No entanto, sua utilização pode ser viável em razão da agilidade 

dos processos construtivos, principalmente em se tratando de aplicações em edifícios de 

múltiplos pavimentos. Com o encurtamento do período de obras, a operação das unidades de 

produção de alimentos se iniciaria mais cedo. 

A utilização de peças em concreto pré-fabricado para a estrutura portante poderia ser 

uma alternativa. Porém, principalmente nos casos de unidades verticalizadas, as peças em aço 

poderiam ser dimensionadas com menores seções e, consequente, favorecerem uma estrutura 

com menor peso global. 

Seria também admissível a adoção de outro elemento estrutural, como o concreto 

moldado in loco para unidades de menor porte. No entanto, a produção em escala faz parte do 

conceito de industrialização dos processos, sendo desejável a utilização dos mesmos 

componentes construtivos em todas as unidades. A criação de uma central de produção dos 

perfis e elementos estruturais, servindo como um centro de distribuição para os canteiros seria 

uma solução desejável, qualificando o caráter de construção metálica industrializada. 

 

5.3 O sistema de plantio 

Ao se propor edifícios de múltiplos pavimentos para o uso de agricultura urbana, 

foram adotadas as técnicas de cultivo denominadas indoor. Entendeu-se que o sistema de 

aquaponia oferecem os melhores resultados neste caso, por se tratar de um sistema fechado 

que promove a recirculação da água e, consequente, menor consumo da mesma, além de 

baixo consumo energético.  

Outros métodos de cultivo indoor poderiam ser utilizados, tais como hidroponia, sem 

o cultivo dos peixes, ou mesmo o inverso, a piscicultura sem o cultivo das plantas. Esses 

podem ser utilizados independentemente, se adequando às demandas específicas das 
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localidades a serem implantados os equipamentos. Assim a unidade poderia produzir apenas 

vegetais, ou somente peixes, a depender da demanda por consumo ou demanda por mão de 

obra especializada de cada local. 

 

5.4 Captação de recursos renováveis 

A proposta de captação de recursos renováveis faz com que a edificação se aproxime 

da autossuficiência, objetivo para o qual apontam as tendências de sustentabilidade 

contemporâneas. 

Nesse sentido, são pertinentes o sistema de plantio (aquaponia), juntamente com a 

captação, o tratamento e reutilização de água das chuvas. Também a captação de energia solar 

feita por meio de placas fotovoltaicas, com posterior transformação em energia elétrica, 

apresenta-se como uma resposta adequada à demanda de sustentabilidade da edificação, desde 

sua construção ao seu funcionamento. 

A utilização de processos de controle e automação para gestão de todos os sistemas 

técnicos envolvidos no edifício proposto é desejável, trazendo maior rigor e qualidade na 

compatibilização das atividades que deveriam funcionar de forma integrada.  
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6 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

Exemplos de agricultura urbana têm surgido em todo o mundo e no Brasil também, 

mostrando-se como uma tendência para mudanças na cadeia produtiva de alimentos e em sua 

complexa distribuição. O cultivo de alimentos no interior da malha urbana nas grandes 

cidades, em edifícios que tenham seu uso principal ou exclusivo para a produção de 

alimentos, como proposto neste trabalho, ainda não é uma realidade atual. No entanto, a 

demanda pela redução dos impactos ambientais nos obriga a buscar promover outras atitudes 

e comportamentos, dado o desperdício, o custo e a poluição gerados durante a complexa 

cadeia de distribuição. Esse tipo de equipamento poderia  fazer parte de um conjunto de novas 

posturas que podem contribuir para nos garantir um futuro viável para as próximas gerações.  

A utilização de componentes metálicos industrializados, padronizados e modulares, 

mostrou-se eficiente para atender à demanda de replicação do modelo e consequente 

adaptabilidade para implantação em diferentes localidades. Esses componentes, utilizados na 

quase totalidade do edifício, proporcionam uma obra seca e com pouco desperdício. Sua 

execução praticamente se resume à montagem a partir de elementos prontos, pré-fabricados. 

O caráter de obra limpa se articula ao conceito da proposta, que é o de incentivar 

comportamentos menos nocivos ao meio ambiente. 

A implantação do modelo proposto como um indutor de qualificação ou de 

requalificação de microrregiões dentro do tecido urbano vai de encontro ao conceito de 

acupuntura urbana, trazendo um incremento de uso que fomenta a vitalidade dos grandes 

centros. 

Técnicas de cultivo indoor se mostram viáveis para atender a pouca demanda por 

espaço disponível nas cidades. Assim, a aquaponia pode ser considerada uma técnica 

adequada, por seu baixo consumo de água e por permitir alta produtividade de vegetais e 

peixes. 

Foram vários os aspectos tratados neste trabalho - as diferentes maneiras de pensar a 

cadeia produtiva dos alimentos; a produção de alimentos orgânicos indoor utilizando-se do 

método da aquaponia; os estudos voltados para desenvolvimento de um modelo arquitetônico 

visando edificações que sejam mais autônomas e sustentáveis; a implantação deste modelo em 

diferentes contextos de uma cidade de grande porte, considerando-se seu potencial para 

promover educação, requalificação de áreas degradadas.   
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O somatório desses aspectos aqui discutidos buscou contribuir para reflexões sobre a 

atuação do homem em seu meio. Buscou, também, promover alternativas que viabilizam a sua 

passagem pelo mundo de maneira menos impactante e mais sustentável, proporcionando 

maior longevidade do globo terrestre e prosperidade para as gerações futuras, para que elas 

encontrem um ambiente favorável para sua subsistência, assim como nossa geração o 

encontrou. 

Como forma de dar continuidade ao trabalho aqui apresentado, seguem sugestões para 

possíveis temas de pesquisas futuras: 

 Fazendas urbanas como indutoras de requalificação urbana; 

 Proposição de novos modelos de fazendas verticais, utilizando-se outros 

sistemas construtivos; 

 Desenvolvimento de técnicas de automação e robótica para plantio, controle e 

colheita em unidades de agricultura indoor. 

 Utilização de antigos mercados distritais e de outras edificações, em especial 

aquelas subutilizadas nas grandes cidades, para agricultura urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

REFERÊNCIAS 

AQUINO, A.; ASSIS, R. Agricultura Orgânica em Áreas Urbanas e Periurbanas com 
Base na Agroecologia. Ambiente & Sociedade. Campinas. v. 10, n. 1, p. 137 – 150, 
2007. ISSN 1809 - 4422.  

ARAUJO, L. O. Benefícios do Incremento das Operações off-site em 
Empreendimentos Imobiliários. Internacional Congress on Engineering, Covilhã, 
2017. 

BAUERMANN, M. Uma Investigação Sobre o Processo de Projeto em Edifícios 
de Andares Múltiplos em Aço. 2002. 254f. Dissertação (mestrado em engenharia 
civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto. 2002. 

BELLEI, ILDONY; PINHO, FERNANDO OTTOBONI; PINHO, MAURO 
OTTOBONI. Edifícios de Múltiplos Andares em Aço  São Paulo: ed. pini, 2008. 

BRSCAN, M. Integrar criação de pexes com hortaliças economiza 90% de água e 
elimina químicos. Brasília: Embrapa, 2015. Disponível em: 
<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2767622/integrar-criacao-de-
peixes-com-hortalicas-economiza-90-de-agua-e-elimina-quimicos>. Acesso em: 14 de 
ago. 2017. 

CHING, Francis D.K.; ONOUY, Barry S.; ZUBERBUHLER, Douglas. Sistemas 
Estruturais Ilustrados. Porto Alegre: Ed. BOOKMAN, 2014. 

CHO, Renee. Vertical Farm: From Vision to Realety. Nova Yorque: Columbia 
University, 2011.  Disponível em: <http://blogs.ei.columbia.edu/2011/10/13/vertical-
farms-from-vision-to-reality/>. Acesso em: 26 maio 2016. 

DESPOMMIER, D. The Vertical Farm, Feeding The World in 21 Centure. Nova 
Yorque:  Picador, 2010. 320 p. 

DESPOMMIER, D.; TOMPSON, W. Eco Laboratory. Disponível em: 
<http://www.weberthompson.com/projects/319>. Acesso em: 17 março 2016. 

EBAH. Análize de custo direto de lajes mistas steel deck e comparativo de custos 
com...  Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhKsIAG/analise-
custos-diretos-lajes-mistas-steel-deck-comparativo-custos-com-lajes-pre-moldadas-
com-vigotas-trelicadas?part=2>. Acesso em: 25 mar 2017. 

EQUILIBRIUM. Sistemas de aquaponia equilibrium. disponível em 
EQUILIBRIUM: http://equilibrium.org.br/ees-aquaponia/. Acesso em: 26 julho 2015. 

FIRMO, C. Estruturas Tubulares Enrijecidas Por Suprfícies de Dupla Curvatura 
2003. 194 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto. 
2003. 

GERVÁSIO, H. M. A sustentabilidade do Aço e das Estruturas Metálicas. Congresso 
Latino-Americano da Construção Metálica. São Paulo. 2008. ISSN: 1414-6517 

GOTHANGREENS. Gothan Greens Local Produce. Disponível em gothamgreens: 
<http://gothamgreens.com/>. Acesso em: 27 fevereiro 2016. 

HEYHOOD, H.  101 Regras Básicas Para Uma Arquitetura de Baixo Consumo. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 



111 
 

KONODESIGNS. Urban Farm. Disponível em: 
<http://konodesigns.com/portfolio/Urban-Farm/>. Acesso em 14 Setembro 2015. 

LERNER, J. Acupuntura Urbana. Rio de Janeiro: Record, 2003. 101 p. 

LIMA, P. Custos Logísticos na Economia Brasileira. Pura Logística. São Paulo. 
2004. ISSN: 1808 - 6212 

MACHADO, A.; MACHADO, C. Documentos. Agricultura Urbana. Brasília. Junho 
2002. ISSN: 1517 - 5111 

MAURELIO, T; EPPERLEIN, M.; OLIVEIRA, E. Projetar.org. Disponível em: 
<http://projetar.org/concurso_ver/22/>. Acesso em: 16 junho 2015. 

SKYGREENS. Sky Greens. Disponível em: <http://www.skygreens.com/about-
skygreens>. Acesso em: 22 agosto 2016. 

SOBRINHO, P. Aço galvanizado e pintado sistema duplex - maior proteção. Portal 
Metálica Construção Civil.  2010.  

TUDOHIDROPONIA. Tudo Hidroponia. Disponível em: 
<http://tudohidroponia.net/o-que-e-aquaponia/>. Acesso em 28 fevereiro 2017. 

VELLOSO, R. Super Interessante. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/cultura/comida-e-o-que-nao-falta>. Acesso em 10 outubro 
2015. 

VINCI, L.. Pensador. Disponível em Pensador: 
<http://pensador.uol.com.br/frase/Mjk4OTc/, 1452-1519>. Acesso em 07 Junho 2015. 

WASSOUF, M. Passivehauss. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. 143 p. 

 


