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RESUMO

BAUMGARTEN, Steven S. Agricultura urbana como catalisador socioeconômico
na cidade de Curitiba através de fazenda vertical. 2018. X f. Trabalho de Conclusão
de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Curso de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.

Esta monografia tem como finalidade analisar conceitos teóricos e suas aplicações
práticas no campo da agricultura urbana como catalisador socioeconômico e meio
produtor com interferências ambientais reduzidas, a fim de propor um edifício fazenda
no Centro da cidade de Curitiba - PR. A base teórica busca compreender as relações
entre agricultura e desenvolvimento urbano, os impactos ambientais do atual modelo
capitalista industrial produtivo no cenário agrícola, as novas técnicas de cultivo, o
desenvolvimento do Centro e sua caracterização histórica. O trabalho de Dr. Dickson
Despommier acerca de fazendas verticais no cenário produtivo agrícola em centros
urbanos e seus impactos ambientais é de suma importância uma vez que é pioneiro
na conceituação do edifício fazenda e o primeiro a dissertar sobre a junç ão de
diferentes tecnologias para a mudança do modelo de cultivo atual. Apenas exemplos
práticos de fazendas internacionais já existentes são utilizados nes te trabalho devido
à uma falta de exemplos brasileiros para a pesquisa em questão. A análise de
sistemas construtivos, materialidade, espacialidade, entorno e programa de
necessidades é abordada nos estudos de caso como leitura do que já foi produzido,
e é transferida para o cenário curitibano nas diretrizes projetuais. A interpretação
histórica da cidade e do bairro escolhido aliada às necessidades logísticas do projeto
determinam a área de intervenção e possibilitam a concretização do objeto no
ambiente onde se faz necessária mudança espacial. A instalação do edifício fazenda
visa a implementação de um sistema de cutivo que tenha impactos reduzidos no meio
ambiente, o cultivo de hortaliças com menores índices de agrotóxicos, a educação
sobre ecologia e agricultura através de palestras e workshops, a movimentação
econômica da região, e a criação de um espaço de socialização e apropriação da
cidade.
Palavras-chave:
Ambientais.

Fazenda

Vertical;

Agricultura

Urbana;

Curitiba;

Impactos

ABSTRACT

BAUMGARTEN, Steven S. Urban agriculture as social economical catalyst in the
city of Curitiba-PR through vertical farms. 2018. X p. Trabalho de Conclusão de
Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Curso de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017.

This final paper aims to analyze theoretic concepts and its practical applications in the
field of urban agriculture as social economical catalyst and mean of production with
reduced environmental interference, in order to propose a vertical farm in the center of
the city of Curitiba - PR. The theoretic base seeks to understand the relations between
agriculture and urban development, the environmental impacts of the current industrial
capitalist model of production in the agricultural scenery, new technics of crop growth,
the development of the Center and its historical characterization. The work of Dr.
Dickson Despommier concerning vertical farm in the productive agricultural scenery in
urban center and its environmental impacts is of the greatest importance once its
pioneer regarding the concept development of vertical farm and the first to explain
about the junction of different technologies towards the shift of the current crop growth
system. Only practical examples of existing international farms are used in the essay
hence there is a lack of Brazilian examples for the research in question. The analysis
of constructive systems, materiality, spatiality, surroundings, and necessity program is
addressed during the case studies as a scanning of what has been produced, and is
transferred to the urban scenery of Curitiba in the project guidelines. The historic
interpretation of the city and of the neighborhood allied to the logistic necessities of the
project establish the area of intervention and enable the concretization of the object
into the atmosphere where spatial changes are needed. The establishment of the
vertical farm aims to implement a new crop growth system, which shall have reduced
environmental impacts, to cultivate greens with low agrochemicals levels, to educate
citizens regarding ecology and agriculture through workshops and lectures, to circulate
the surrounding economy, and to create a space of social interactions and urban
appropriation.
Keywords: Vertical Farm; Urban Agriculture; Curitiba; Environmental Impacts.
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1 INTRODUÇÃO

A agricultura tradicional no séc XXI enfrenta diversas questão relacionadas à
sua participação no consumo de recursos hídricos, terras aráveis, consumo de
energia, distribuição de renda e de alimentos no mundo. Os impactos ambientais
causados pela agricultura tradicional em solo utilizando agrotóxicos são fatores de
preocupação para grandes órgãos e pesquisadores do mundo todo.
Esta monografia tem como premissa a análise de dados expostos por
documentos e relatórios internacionais que evidenciam os impactos ambientais
causados pela agroindústria no planeta e através desta análise e de conceitos
expostos é feita então a proposição de soluções atualmente viáveis.
A pesquisa é fundamentada nos conceitos definidos pelo Dr. Dickson
Despommier sobre fazendas verticais e suas aplicações práticas no séc XXI e busca
traçar um paralelo das aplicações práticas da produção em sistema vertical em
sistemas produtivos já existentes e a viabilidade da existência de tal projeto em
cidades diversas.
Através

de

pesquisa

bibliográfica

e

produções

textuais

em

sites

especializados, conceitos inerentes à sistemas de cultivo, relevância da agricultura no
cenário urbano, tecnologias de produção indoor, vantagens do sistema vertical e os
impactos ambientais de sistemas de cultivo tradicionais são explorados e explicados
ao longo da conceituação teórica. Além da relevância histórica da agricultura para o
desenvolvimento urbano como um todo que é exemplicado através de inúmeros
exemplos sequenciais.
O capítulo de instrumentos teóricos visa explicar a trajetória e impacto da
agricultura tradicional no ambiente natural e no ambiente construído, assim como
apresentar as vantagens descritas por Despommier e ilustrar o funcionamento das
técnicas produtivas. Os estudos de caso são descritos em relação à sua
materialidade, espcialidade, relação com entorno, plano de usos e aspectos sociais
do projeto.
Como os sistemas se distinguem entre si e a relação com o entorno é de
importância elevada na concepção do projeto é feita uma análise sócio morfológica
da cidade de Curitiba e sua construção e povoamento. O Centro como ponto focal
direciona as diretrizes projetuais para a implantação de um projeto que seja fator
impactante no cenário curitibano.
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1.1 PROBLEMA
A problemática acerca dos impactos da ocupação humana no cenário mundial
vai muito além dos problemas divulgados amplamente pela mídia, como desastres
naturais, falta de recursos, guerras, poluição, etc. Numa pesquisa em relação às
problemáticas socioeconômicas relevantes às situações agrárias e alimentícias no
país e no mundo, é possível observar que não somente países subdesenvolvidos
enfrentam dados preocupantes em relação a recursos hídricos, combustíveis fósseis
e alimentícios.
De acordo com projeções da UN DESA (2017, p.13) a população mundial
chegará a 9,8 bilhões de pessoas em 2050, um crescimento de 33% em relação a
população atual no mundo, enquanto a demanda por alimentos aumentará 60% (UN
DESA, 2017, p.3 apud ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012). Segundo FAO (2016,
p.3) a agricultura é responsável por 70% de todo o consumo de água doce no mundo,
podendo chegar a 90% em países subdesenvolvidos, índice que poderá aumentar em
até 20% no ano 2050 se melhorias na eficiência hídrica não forem tomadas.
Segundo HALLOCK (2013, p.13) estudos apontam que em 2050 80% da
população mundial viverá dentro das cidades e atualmente já se ocupa 80% de toda
terra arável do planeta, juntando ambas as curvas de crescimento populacional com
aumento da demanda pela produção agrícola e terras aráveis é possível supor que o
método tradicional de agricultura não dará conta de toda a população no planeta, uma
vez que 815 milhões de habitantes já passam fome (FAO, 2017, p.2).
Apesar de estar entre os maiores produtores agrícolas do mundo e abaixo do
índice de 2,5% de fome (FAO, 2016, p.7) o Brasil ainda enfrenta problemas em relação
a fome e distribuição de alimentos no país. Segundo SOARES (2001, p.1) o
desperdício de cerca de 35% de todos os alimentos produzidos no Brasil, um
montante de 39 mil toneladas por dia (ECOD, 2013, p.4), é uma das causas do
desequilíbrio entre população e a oferta de alimentos no país. É também notável que
entre 50% de toda a perda do pós-colheita é devido à problemas de transporte e
manuseio (SOARES, 2001, p.1).
Em suma, a necessidade do desenvolvimento de uma nova forma de plantio
com melhorias hídricas e grande capacidade produtiva é necessária para se obter
qualidade e segurança alimentar para todos os habitantes do Brasil e do planeta. Um
sistema que use menos terras e possa ser feito a distâncias mais próximas das
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cidades se torna desejável a fim de reduzir os gastos energéticos, o desperdício,
diminuir a pegada de carbono gerada pela agricultura e seus impactos ambientais
como um todo.

1.2 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE

A execução de um projeto de Fazenda Vertical na região central da cidade de
Curitiba pode ser capaz de reestabelecer novas ligações dentro do bairro e
desenvolvimento econômico para a microrregião, além de diminuir os impactos
ambientais da agricultura e aumentar a oferta de produtos que não sejam nocivos ao
meio ambiente nas dependências do projeto como restaurante, bar, supermercado,
etc.
1.3 JUSTIFICATIVA

O crescimento populacional previsto para as próximas décadas aliado ao
crescimento pela demanda de alimentos no Brasil delimita um panorama em que a
produção de alimentos precisa acompanhar o desenvolvimento urbano, entretanto
segundo SOARES (2001, p.1) a taxa de produção e crescimento podem progredir em
índices diferentes se os 35% de alimentos desperdiçados todos os dias deixarem se
de tornar perda. Para reduzir perdas pelo transporte o ideal seria fomentar a
agricultura urbana, diminuindo, portanto, as distancias entre produtor e consumidor, e
reduzindo consequentemente a perda pelo transporte, manuseio e vencimento.
Mesmo que terras mais afastadas sejam mais baratas Weis (2010, p.4) afirma
que a celebração do modelo capitalista industrial na agricultura só é possível quando
os custos exógenos ao produto não são inclusos, tornando assim um mecanismo falho
na construção geral de um sistema produtor. Gerando, portanto, dúvidas acerca do
tradicional método agrário aplicado durante milênios, o qual se analisado mais
atentamente é ineficaz, altamente poluidor e consumidor de recursos naturais
preciosos como 70% da água doce consumida (FAO, 2016, p.3)
Entretanto a escassez de terras nos grandes centros urbanos e suas grandes
necessidades de ampliação e adensamento têm nas últimas décadas exposto um
cenário preocupante no que tange a relação sustentabilidade x desenvolvimento
urbano, uma vez que o desenvolvimento sustentável é possível apenas através de
medidas que o visem e o amparem (FARR, 2015, p.45). Desta forma com o valor alto
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das terras e a necessidade de adensamento da agricultura urbana nos grandes
centros, a verticalização se torna a saída ideal para tal demanda (HALLOCK, 2013,
p.13)
Refletindo também sobre futuras demandas e capacidades de produção no
sistema tradicional, em 1999, Dickson Despommier juntamente com seus alunos
idealizou o que seria a revolução agrícola, e a ideia de edifícios fazenda na cidade foi
criada. Apesar de recente, estudos feitos em fazendas verticais já existentes como
Sky Urban Farming System em Singapura comprovam as inúmeras vantagens do
novo modelo de produção agrícola como uso de até 95% menos de água,
produtividade cerca de 11 vezes maior em área, não interferência de pragas ou
intempéries (DESPOMMIER, 2010, p.166).
A capacidade de criação de grandes volumes de vegetais nos grandes centros
urbanos a um preço acessível e com mínima interferência no ecossistema através de
fazendas verticais é, portanto, uma das saídas para um dos grandes problemas do
séc XXI. Trazer tal tecnologia para a capital verde do país elevaria ainda mais o status
de Curitiba e potencializaria investimentos futuros.
Aliando as plantações no edifício com áreas polivalentes como espaços para
palestras, workshops, conferências, além da existência de um pequeno mercado
orgânico, café, área de observação e afins, traria vitalidade e visibilidade à edificação,
ampliando, portanto, as fontes de arrecadação de fundos e aumentando sua
viabilidade econômica.

1.4 OBJETIVO GERAL

Pesquisar, estudar e projetar um edifício fazenda no centro de Curitiba a fim de
desmistificar a agricultura urbana e através de tecnologias já existentes diminuir o
impacto ecológico causado no meio ambiente pela agricultura. Fomentar também
discussões e debates sobre sustentabilidade e ecologia nos espaços públicos do
edifício.
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I.

Pesquisar a relação rural x urbano através dos séculos e suas prospecções
para o futuro;

II.

Compreender os problemas relativos a falta de alimentos no Brasil, problemas
relacionados a contaminação do solo e do lençol freático e impactos ecológicos
gerais da agricultura tradicional;

III.

Compreender a produção, logística e funcionamento de fazendas verticais já
existentes no mundo;

IV.

Estudar o contexto socioeconômico da cidade de Curitiba, com ênfase no
centro, assim como projeções futuras;

V.

Encontrar um terreno vazio ou que não cumpra sua função social no centro de
Curitiba que possa abrigar a edificação;

VI.

Pontuar qualiades positivas e negativas do terreno em relação ao entorno,
fluxos, insolação, ventos, e características gerais.

1.6 MÉTODOS DE PESQUISA

O método de pesquisa adotado para esta monografia é qualitativo e
quantitativo, devendo cumprir os seguintes objetivos listados.

1.6.1 Pesquisa Exploratória

Serão analisados documentos como livros, artigos, teses, documentários,
notícias, entre outros para embasar e contextualizar o documento através de
levantamentos bibliográficos.

1.6.2 Procedimentos Técnicos

Pesquisa

documental

e

bibliográfica

acerca

de

conceitos

sobre

sustentabilidade, agricultura, ecologia, urbanismo sustentável, agricultura urbana,
entre outros.
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Análise de viabilidade econômica do projeto na região através de comparativo
com outras situações já estabelecidas nos estudos de casos, pesquisa de métodos
de cultivo, volume de produção e logística.

1.6.3 Estudos de Caso

Através de referências projetuais condizentes com as necessidades do projeto
proposto levantamentos relativos a setorização, fluxos, estrutura, relação com o
entorno, materialidade e espacialidade serão analisados a fim de trazer soluções
plausíveis para o caso do projeto inserido em Curitiba – PR.

1.6.4 Estudo da Área de Interesse

a.

Análise das condicionantes projetuais;

b.

Análise do entorno;

c.

Levantamento cadastral (plantas, guia amarela);

d.

Levantamento fotográfico;
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2 INSTRUMENTOS TEÓRICOS

O capítulo irá explorar a relação homem versus natureza e cidade versus rural
no quesito agricultura e alimentação no primeiro momento, após serão expostos
problemas causados ao meio ambiente, problemas sociais, acesso a alimentação em
panoramas mundiais e brasileiros além das conexões entre comida e relações socais.
No final serão abordados os temas de sustentabilidades, agricultura urbana, o caso
de Curitiba e suas relações. Também a forma indicada pelo autor para minimizar os
impactos ambientais de um modelo industrial de agricultura do séc XXI maximizado
pelas revoluções agrícolas da década de 50. Serão mostradas as vantagens dos
sistemas de plantação verticais e suas desvantagens.

2.1 HOMEM VERSUS NATUREZA

Durante quase toda sua história os seres humanos dependeram da caça e da
coleta como fontes de arrecadação de alimentos para suprir suas necessidades
básicas de nutrientes e calorias, cercados num ambiente hostil e muitas vezes inóspito
a necessidade de novos ambientes propícios a propagação da espécie incentivou a
distribuição da raça humana pelo globo (DESPOMMIER, 2011, p.15). Segundo
Mazoyer e Roudart (2009, p.58) apesar de não ser dotado de capacidades
extraordinárias de mudar o ambiente físico ou de possuir ferramentas anatômicas
especializadas, o homem possui mãos, ferramentas leves e polivalentes capazes de
movimentos diversos, mesmo que moles e frágeis, além de fraca reprodução e corpo
exposto por andar de pé como pontos negativos.
Apesar de tais dificuldades os primeiros hominídeos surgidos a cerca de 6,5
milhões de anos atrás conseguiram sobreviver e se espalhar pelo planeta evoluindo
e reproduzindo-se. Ainda segundo Mazoyer e Roudart (2009, p.69) o processo de
hominização ocorrido através das centenas de milhares de anos envolvendo todos os
ancestrais do atual Homo Sapiens Sapiens não foi uma corrida para que o melhor
sobrevivesse, mas sim uma evolução de espécie para espécie, multiplic ando a
população pelo planeta e propagando seus conhecimentos adquiridos, mesmo que
em proporções e velocidades diferentes.
É então num passado não muito distante, cerca de 10.000 anos atrás quando os
primeiros seres humanos Homo Sapiens Sapiens começaram a desenvolver técnicas
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primárias de cultivo e criação de animais a fim de consolidar o sedentarismo em
grandes sociedades passíveis de, uma vez que antes da descoberta da agricultura
grupos montavam acampamento, mas permaneciam apenas enquanto os recursos
naturais da vizinhança os suprissem, o que poderia ser por uma estação ou até por
alguns anos se o ambiente permitisse desenvolvimento (MAZOYER; ROUDART,
2009, p.57).
Diferente de outras espécies cultivadores e criadoras na natureza como por
exemplo formigas e térmitas, o homem por sua vez não nasceu agricultor, portanto
durante seu aparecimento não existam animais já domesticados e instrumentos
anatômicos para se trabalhar com, tornando assim sua agricultura e criação fonte de
seus esforços e criações de ferramentas, graças à falta de um saber inato sobre a
agricultura suas decisões e aprendizados o mantiveram livre para se adaptar a todo e
qualquer ambiente a fim de suprir suas necessidades e utilizar as ferramentas já
existentes para determinado local (MAZOYER;ROUDART, 2009, p.70).
Nas sociedades neolíticas onde o cultivo e a criação se instalaram, a criação de
um ecossistema artificializado se tornou cada vez mais distinto dos ecossistemas
naturais, o que tornou então a sociedade de predadores em uma sociedade de
cultivadores, o que segundo Childe (1936, p.63) pode ser caracterizada como a
primeira revolução que mudou a economia humana.
Através dos tempos há de se observar que os sistemas agrários aplicados em
diferentes locais variam entre si, da mesma maneira que os mesmos se diferenciam
de uma época para a outra. Sistemas agrários são complexos em sua formatação
uma vez que é tido como objeto ecológico e econômico que entretém e exploram o
ambiente em que estão inseridos. A agricultura detém, portanto, características
complexas e variáveis na sua conjuntura espacial e temporal, entretanto é possível
observar características semelhantes entre agriculturas praticadas no mesmo período
de tempo, mas em localidades diferentes, o que cria paralelos possíveis e
classificações em categorizações finitas, sendo os principais subsistemas de uma
agricultura o ecossistema cultivado e o sistema social produtivo (MAZOYER;
ROUDART, 2009, p.72).
O ecossistema cultivado se define como um sistema organizado em diversos
subsistemas complementares e proporcionados, como por exemplo hortas, terras
aráveis, pastagens, campos de ceifa, florestas, etc. Cada subsistema se decompõe
de novo em níveis mais específicos, como por exemplo nos tipos de produção de
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terras aráveis e nos sistemas de criação de animais e como se organizam as
diferentes categorias de produção animal (ovinos, bovinos, aves,...) e mais adiante no
tipo de rebanho (vitelos, vacas leiteiras,...). As funções que possibilitam a manutenção
de um ecossistema cultivado também se encaixam nas subdivisões, como contenção,
desmatamento, fertilização, condução do cultivo e condução do rebanho (MAZOYER;
ROUDART, 2009, p.73).
Já o sistema social produtivo caracteriza-se no tripé técnico-econômico-social,em
que a força de trabalho, conhecimentos e o savoir-faire é detido pelos homens e
mulheres do campo, os meios inertes sendo equipamentos e ferramentas, matéria
viva sendo as plantas cultivadas e animais, todos dispostos pela população agrícola
a fim de satisfazer suas necessidades de plantações para fins de lucro e/ou
subsistência em sistemas de autoconsumo e trocas. Na divisão do social e produtiva
é necessário compreender que o primeiro (social) se relaciona com a sua mão de obra
(familiar, assalariada, serviçal), pelo modo de acesso à terra e o tamanho de sua
propriedade. Em relação ao sistema produtivo ele se define pela combinação de
atividades produtivas e modos de produção (MAZOYER; ROUDART, 2009, p. 74).
Após compreender como se passa a invenção da agricultura no neolítico, sua
tomada de forma nas sociedades primitivas e os subsistemas nos quais é possível
avaliar a agricultura, já se torna imaginável a extensão de seu poder no futuro
crescimento das grandes pólis da antiguidade. Há portanto de se analisar as relações
entre agricultura e crescimento populacional e econômico uma vez que sua
progressão se dá a partir da evolução dos sistemas agrários e sua produção. Um
exemplo de formato utilizável para medir o crescimento populacional é a capacidade
produtiva em relação ao número de habitantes por quilômetro quadrado suportado,
em que no sistema de predação/coleta a densidade suportada pelo ambiente é de 3
pessoas por km², e no plantio no sistema de derrubada e queimada a população passa
para 10 pessoas por km², existe então um aumento demográfico significativo. Contudo
quando se comparado ao sistema de cultivo de vazante e de cultivos irrigados
implantados na região do Nilo, Mesopotâmia e dos Indus, os quais comportavam em
média 300 habitantes por quilômetro quadrado, os sistemas agrários anteriores são
considerados improdutivos e arcaicos. (MAZOYER; ROUDART, 2009, p. 193).
Existe portanto já na antiguidade a capacidade de sustentar milhares em grandes
centros através de plantações altamente produtivas, as quais nos séculos posteriores
apenas se intensifica chegando onde a sociedade se encontra hoje, e para entender
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o presente devemos primeiro entender o passado, e portanto o mesmo será
contemplado adiante.

2.2 IMPACTO ALIMENTAR NO CRESCIMENTO DAS CIDADES

Com o crescimento das cidades e gradativo aumento de habitantes nos centros
urbanos, a demanda por alimentos se torna cada vez maior. No começo não bastava
apenas ter conhecimento sobre as técnicas agrárias, mas também onde as utilizar e
como manter um ciclo saudável para que a agricultura não destrua seu próprio
ambiente, ou seja, um sistema de renovação de fertilidade do solo, seja através de
adubos minerais, reconstituição do solo naturalmente, concentração de cultivo e áreas
de pastagem, etc. Nas regiões saarianas arábico-persa menos irrigadas é visto que
não houve o uso de recursos de renovação do solo, uma vez que após extensivos
desmatamentos para plantio de monoculturas e falta de técnicas de reparação de
fertilidade a região primeiramente coberta por savanas e florestas sofreu
ressecamento e mais adiante desertificação (MAZOYER; ROUDART, 2009, p.176).
Através de vastas estruturas hidráulicas surgiram as primeiras grandes civilizações
hidro agrícolas da antiguidade como os egípcios, acádios, sumérios, assírios, entre
outras, as quais se deram a partir de oásis formados pelos vales do Tigre, Eufrates,
Nilo e do Indo (BURNS, 1972, p.44). No vale do rio Nilo pode-se observar o
aparecimento dos egípcios, consagrados como uma das maiores civilizações da
história, os quais conseguiram expandir seu território, crescer numericamente e
levantar grandes monumentos dedicados à seus faraós e inúmeros deuses. Não
obstante são mundialmente conhecidos também pelas suas grandes descobertas na
utilização das cheias dos rios e seus complexos sistemas de irrigação, os quais
possibilitaram grande volume de produção agrícola e consequentemente a
manutenção da força necessária ao desenvolvimento (MAZOYER; ROUDART, 2009,
p.176).
O primeiro grande salto no sistema de produção agrícola o qual foi dado pelos
povos que tomaram proveito dos sistemas hídricos das regiões alagadiças foi através
dos sistemas de cultivo de vazante de inverno e os sistemas de cultivo irrigados, que
possibilitaram as grandes produções agrícolas durante todos os períodos do ano. É
tentador pensar que durante o desenvolvimento de tecnologias agrárias e o aumento
da capacidade de produção hidro agrícola ligadas ao rio, desenvolveu-se

29

concomitantemente

também

organizações

sociais

e

políticas

muito

mais

interconectadas, trazendo ao longo de um período cidades-estado e pequenas vilas
margeadas a uma unificação política dividida entre Baixo Egito e Alto Egito, e mesmo
que não totalmente comprovada, é esta a teoria mais aceita por egiptólogos
(MAZOYER; ROUDART, 2009, p.177).
Alguns séculos adiante podemos observar o surgimento de outra grande
civilização, em 500 A.C. Roma resplandece e constitui um vasto império do perímetro
mediterrâneo ao europeu. As terras aráveis pertencentes ao império já não eram
suficientes para manter uma contínua expansão territorial e política do estado, faz-se
necessária então a militarização para conquista de novas terras, escravização de
mão-de-obra e pilhagem de excedentes alimentícios. Como num ciclo fechado vê-se
que não somente através de conquistas o reino se expande, mas também de uma
conquista específica necessária para suprir a demanda de seus exércitos e
populações não produtivas (BURNS, 1972, p.82).
A alimentação em Roma também servia como medida de controle da plebe,
através das leis frumentárias de Caio Graco em 123 a.C na qual o Estado deveria
fornecer grãos à um preço módico para a população mais pobre, a comida se tornava
moeda de troca e de apaziguamento das forças rebeldes populares. Para cada 1
milhões de habitantes mais da metade era beneficiário da compra de cereais mais
baratos. Com ascensão de César ao poder, o benefício foi cortado pela metade e para
;aliviar as tensões políticas que se agravam nas camadas mais baixas as famosas
políticas de pão e circo foram estabelecidas a fim de acalmar os ânimos, as quais
funcionaram por um certo período. Todavia as necessidades para a manutenção do
poderio militar cada vez maiores, os ataques internos e de povo adjacente, junto com
a crise econômica fez o império decair. Morte, desolação e terror eram disseminadas
por todas as regiões, aliadas às crises agrícolas e guerras civis, a inflação galopante
e excesso de controle do estado trouxeram Roma à sua ruína (MAZOYER;
ROUDART, 2009, p.292).
Na idade média, período em que ocorre a primeira revolução agrícola deixando
para trás os sistemas com alqueive e tração animal leve para dar espaço aos sistemas
de alqueive com tração animal pesada. Entre XI e XIII, onde a cerealicultura aumenta
sua produtividade graças a tração pesada em que a área cultivável por produtor
aumentou significativamentej, e as tecnologias já conhecidas na Europa como arado
charrua, feno, adubação, estrume, foices e carretas tiverem um papel importante na
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produção agrícola, mas não eram suficientes para suprir uma demanda crescente e
para produzir grandes excedentes. A tração pesada vem como revolução agrícola
capaz de realizar uma expansão demográfica, econômica e urbana jamais vista, tendo
uma queda no séc XIV devido a peste bubônica que assolou a Europa, mas se
reconstituindo no final do séc XV (MAZOYER; ROUDART, 2009, p.298).
A partir do séc XV até o séc XVII surge uma nova revolução agrícola , essa no
sentido político e social do ecossistema cultivado. Na Europa pós peste negra as
relações entre senhores feudais e servos mudou drasticamente, uma vez que além
das mortes no campo, muitos camponeses deixaram os feudos imigrando para a
cidade. Criando então uma demanda de suprimentos impossível de ser atendida
apenas se as terras fossem arrendadas e seu pagamento fosse em alimentos ou
dinheiro, como o número de servos emigrantes ou afetados pela peste subia
drasticamente, o número de acordos arrendatários parecidos com os de tempos
modernos foram aumentando até o ponto em que latifúndios foram gerados, devido
tanto à economia vigente que privilegiava os produtores individuais aos coletivos
quanto à perda de poder dos grandes senhores feudais depois da Guerra dos 100
anos na Inglaterra. A revolução comercial vigente na Europa também mudou
economicamente a situação, os altos preços da lã no mercado fizeram muito
agricultores trocarem suas plantações por criação de ovelhas, gerando então um
aumento também nos produtos agrícolas (BURNS, 1972, p.617).
Ainda segundo BURNS (1972, p.618) as tapagens foram grandes responsáveis
por consolidar a abolição da agricultura senhorial e demarcar o início de uma nova
forma de agricultura, cercando os lotes para cultivo e criação tira-se o direito de
exploração de áreas comuns e dá-se ao um único dono as terras cercadas. Assim
desapropriando servos sem arredamentos e criando as grandes propriedades
privadas agrícolas. Ligada à revolução industrial, as atividades agropecuárias tornamse também objeto do novo capitalismo industrial, programado para exigir o máximo de
seus empregados gerando o máximo de lucro possível mesmo que condições subhumanas fossem exigidas. O lucro é objetivo e as tecnologias criadas o visam cada
vez mais, criam se máquinas, transportes a vapor, e novas demandas.
Segue-se então à revolução agrícola contemporânea que pode ser dividida em
duas partes de acordo com Mazoyer e Roudart (2009, p.27), a revolução no campo
ligada à mecanização e motorização dos meios produtivos e revolução verde ligada
ao uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas e seletividade de sementes. Dá-se na

31

metade do séc XX o último grande salto no que tange às produções agrícolas, pelo
menos até agora, com tais intervenções a produtividade aumenta significativamente,
indo de 1: 10 para 1: 2000 sendo a proporção relativa à hectare por toneladas de
cereal produzido por trabalhador. Entretanto a grande revolução agrícola
contemporânea contemplou menos de 10% dos produtores rurais que conseguiriam
acompanhar e atualizar todo seus métodos de plantio e colheita, gerando um
distanciamento cada vez maior entre grandes produtores e pequenos/médios
produtores, construindo um panorama instável no cenário econômico dos que não
obtiveram recursos para tais avanços tecnológicos. O maior dos problemas não foi a
crescente competição em volume produzido, mas sim a diminuição de preço dos
produtos agrícolas que chegou a cair entre 3 e 4 vezes após a década de 60,
empobrecendo e tornando inviável a manutenção e subsistência dos pequenos
produtores que não tiveram outra opção a não ser abandonar o campo, indo para o
setor industrial ou de serviços, trazendo mais uma vez o trabalhador rural à cidade.
Como apontado por Andrades e Gamini (2007, p.44) as revoluções agrícolas não
são apenas a modernização das técnicas de produção, mas também há uma
intencionalidade inserida num processo histórico e numa situação política. Desta vez,
o intensivo investimento em novas tecnologias, semestres e agroquímicos tem por
viés o aumento de produção e reprodução de capital, criando um círculo de
dependência para o agricultor e a maximização de lucros e monopólios. É preciso
entender que nesta ocasião a revolução não tem caráter de manutenção de população
e extinção da fome, mas sim rotatividade de capital e profit no setor industrial.
O desenvolvimento desigual das produções rurais e o abismo que se criou em
relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos tomou proporções colossais
logo nos anos seguintes da mecanização e da revolução verde na década de 60, o
volume de colheita aumentou drasticamente uma vez que além de diminuir as perdas
devido a herbicidas e pesticidas, também o trabalhador rural agora era capaz de
trabalhar numa área 20 vezes maior com seus grandes tratores e máquinas
colheitadeiras, o que tornou mais disponível do que nunca os alimentos no mercado.
Todavia, apesar de parecer um milagre do mundo moderno duras críticas foram
levantadas mais tarde em relação à tais formas de cultivos, seja a desigualdade social
criada, o uso de agrotóxicos em larga escala, a poluição de lençóis freáticos e
estuários, entre outras. No capítulo seguinte é discutido a relação entre a fome no
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mundo e o aumento exponencial na produção agrária através das revoluções e um
sistema capelista industrial de produção e seus efeitos no mundo.
2.3 IMPACTO DA AGRICULTURA NO MEIO AMBIENTE
A máxima dita por Lavoisier em 1800 “Nada se cria, nada se perde, tudo se
transforma” aplica-se além da química sobre diversas esferas do nosso cotidiano,
inclusive nos tópicos agrícolas já comentados. Os nutrientes do solo são capturados
pelas plantas e assim transformados em energia para o seu crescimento, como já
citado acima, em solos onde há essa captura de nutrientes em seguidas plantações
sem a preocupação em cuidar da fertilidade do solo, a agricultura acaba tendo papel
devastador no ecossistema. Outro exemplo relacionado a este ciclo e a agricultura
são os excedentes de fertilizante, herbicidas e pesticidas que se infiltram no solo e
param em estuários através de corpo fluviais, essa é uma das razões dos Estados
Unidos importar cerca de 80% de todo seu consumo de frutos do mar, porque seus
estuários e costas foram poluídos por agroquímicos (DESPOMMIER, 2011, p.151).
Quando se comenta os danos da agricultura inclui-se todos os processos
envolvidos e analisa-se desde os danos provocados ao solo, à corpos hídricos como
lençóis freáticos e mananciais, até a toxicidade dos alimentados tratados com
agrotóxicos legais e ilegais, também o desmatamento, as queimadas, contaminação
de animais, entre outros (ANDRADES; GAMINI, 2007, p.50). Num processo
fortemente industrial, a agricultura a partir do séc XVIII se traduz num ambiente de
reprodução de ideais fortemente capitalistas, a maximização do lucro com o menor
custo, e a manutenção de ciclos necessários que impeçam a independência do
sistema (ANDRADES; GAMINI, 2007, p.47).
Salienta-se primeiramente as definições de impacto ambiental deferido pelo
CONAMA na Resolução 001/86 (BRASIL, 1986) :
“(...) considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades que, direta ou indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas
III – a biota
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente
V – a qualidade dos recursos ambientais”
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Delimita-se então os conceitos formais e legais para o que é impacto ambiental,
percebe-se que qualquer atividade humana relacionada com o ecossistema é
caracterizada como impacto. Importante é como observador mensurar em que parte
as influências no ambiente não construído tornam-se predadoras e prejudiciais, ponto
onde a interferência humana invade e altera as constâncias da biossistema (DE
DEUS; BAKONYI, 2012, p.1308).
Intrinsicamente a agricultura afeta todos seres vivos e ecossistemas próximos, o
elemento mais antigo atingido pela agricultura sem responsabilidade é o solo, o qual
sofre assoreamento em áreas de desmatamento de mata ciliar, salinização do solo a
partir de técnicas incorretas de cultivo em áreas geralmente já propícias à isso,
também a baixa no nível de lençóis freáticos, a erosão do solo, entre outros
(MAZOYER; ROUDART, 2009, p.29). O desmatamento através de derrubadas e
queimadas de ecossistemas já constituídos para o aumento da área de plantio são os
principais causadores de problemas no solo como a redução de fertilidade do solo,
erosão, ressecamento do clima e por fim desertificação, fenômenos que podem
aparecer em variações diferentes, mas que estão ligadas à agricultura (MAZOYER;
ROUDART, 2009, p.152).
Os agrotóxicos, porém, são os grandes vilões do sistema, criados para matar eles
desempenham seu papel melhor do que o esperado. Os herbicidas e pesticidas
criados para eliminar pragas e pestes eliminam tudo o que vier pela frente se utilizados
de maneira inadequada e sem planejamento, a contaminação e degradação
ambiental, intoxicações e mortes de seres vivos, seleção de pragas e contaminação
dos alimentos que acabam à mesa, são os principais problemas causados por eles.
O uso de agrotóxicos menos poluentes e naturais são esforços louváveis de parte da
indústria, entretanto são caros e poucos acessíveis (DE DEUS; BAKONYI, 2012,
p.1309). Dados levantados pelo Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas (SINITOX, 2016) mostram 3061 casos de intoxicação humana por
agentes tóxicos ligados à agricultura, levando a 87 óbitos no ano de 2016. Apesar de
ter números totais menores quando comparado com os dados de 2009 com 8873
casos de intoxicação e 194 óbitos, tal diminuição se deve ao fato de que os Centros
de Informação e Assistências Toxicológica passaram a divulgar em menor quantidade
seus dados para registro, em ambos os casos é notável que agrotóxicos possuem
aspectos danosos à vida humana diretamente também.
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Danos ligados ao meio ambiente não são facilmente mensuráveis e nem sempre
visíveis à curto prazo, apesar de consequências incontestáveis. Pode-se analisar por
exemplo os efeitos da agricultura no consumo geral de água potável no mundo,
segundo o relatório da ONU sobre o desenvolvimento de recursos hídricos de 2016 a
agricultura é responsável por 70% de todo o consumo de água potável no mundo
chegando a 90% em países subdesenvolvidos (FAO, 2011, p.3), traçando um paralelo
com o desperdício de água na agricultura levantado pelo Sistema Nacional de
Saneamento (SNIS, 2013) que relata o desperdício de 40% de toda a água tratada no
Brasil, sendo a agricultura responsável por 70% do desperdício (28% de toda a água
tratada), pode-se dizer que quase metade de toda a água destinada à agricultura é
desperdiçada. É necessário apontar que o desperdício de água nos sistemas de
abastecimento é alto também em países desenvolvidos, como no caso da Inglaterra
de 30% e Noruega de 32% (UN DESA, 2016, p.5).
De acordo com UN DESA (2016, p. 3 apud UNEP, 2011) as projeções para 2030
mostram que se medidas não forem tomadas em relação ao consumo e desperdício
de água no planeta a relação entre procura e disponibilidade atinja déficit de 40%,
aumentando ainda mais o número já existente de 1,8 bilhões de pessoas sem acesso
seguro e condições mínimas para consumo humano (apud UNICEF/WHO, 2015).
Tecnologias alternativas como utilização de água da chuva, telhados verdes e outras
estão ganhando seu espaço, mas não são suficientes para anular o impacto hídrico
sofrido.

2.4 DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Não ligada somente à impactos ambientais está ligada a agricultura, também os
efeitos na sociedade do plantio à colheita são reflexo de um sistema não preocupado
com seu caráter social. A fome no mundo pode ser obviamente conectada com a
produção de alimentos e sua distribuição no planeta. Em 2016 cerca de 815 milhões
de pessoas passam fome no mundo atingindo 11% da população mundial, é estimado
que em 2050 o número de habitantes no planeta passe de 7,6 bilhões de pessoas
para 9,8 bilhões de pessoas. Para sanar o problema da fome no mundo é estimado
que nos próximos 30 anos sua produção precisa crescer 50% para assim (FAO, 2017,
p.5).
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O acesos à alimentação se restringe de diversas maneiras, devido à falta de oferta
de alimentos como é o caso de regiões de conflito no Oriente Médio, devido à secas
e inundações no caso de regiões afetadas pelo El Niño/El Niña no sudeste Asiático e
porção leste e oeste da África, e situações de desastres climáticos esporádicos como
geadas e furacões. Também se restringe em relação ao poder monetário das famílias,
onde muda-se o panorama de fome para a subnutrição que acomete 1,8 bilhões de
pessoas no mundo. A inacessibilidade de uma dieta saudável e rica em nutrientes
acontece majoritariamente em países onde a agricultura não dispõe de massivos
avanços tecnológicos como fertilizantes, adubos e maquinário. Apesar disso grandes
populações na américa como Brasil, EUA e Colômbia, enfrentam a subnutrição
mesmo sendo grandes produtores agrários (FAO, 2017).
No cenário mundial a crise alimentar é, portanto, uma combinação de desastres
naturais, falta de dinheiro, conflitos e ocupações militares, e falta de tecnologia
suficiente para a produção em larga escala.

2.5 PARALELO COM A SITUAÇÃO BRASILEIRA

No país a fome ainda é presente atingindo cerca de 3% da população, e apesar
de não estar desde 2014 presente no mapa da fome no mundo pela ONU ainda
existem 6 milhões de habitantes passando fome todos os dias. Um conjunto de
medidas do governo como Bolsa Família, Emprego Pleno, Programa Nacional de
Alimentação Escolar, entre outros, diminuíram a fome e subnutriç ão no país.
Entretanto o Centro de Excelência contra a fome indica que o número de adultos com
sobrepesa e quadros de obesidade é de 54% e 20% respectivamente (ONU BRASIL,
2016).
Apesar de aparentemente necessitarmos de uma produção agrícola maior para
suprir nossas necessidades, segundo Soares (2001, p.1) um dos motivos para a
existência de uma grande disparidade no volume de alimentos produzidos e
consumidos é o grande desperdício que ocorre em várias etapas do processo, desde
a produção e transporte até a comercialização e consumo. O que é revertido no valor
final do produto, logo aumento o custo para o consumidor direto.
Verifica-se que os alimentos desperdiçados, que são em média 30% dos
principais frutos, chegaríamos a um valor atualizado para abril/2018 de U$ 3,31
bilhões perdidos anualmente devido ao desperdício. Não se trata necessariamente de
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aumentar a produção uma vez que diminuindo o desperdício já se estaria aumentando
a oferta de produtos no mercado, no gráfico 1 e tabela 1 abaixo é possível observar
onde se concentram as principais causas de perdas de alimentos, sendo a maior dela
o manuseio e transporte (50%) (SOARES, 2001, p.1).
Gráfico 1 - Motivos de perda pós-colheita.

Soares (2001)

Tabela 1 - Índice de perdas em % de frutas e hortaliças.

Soares (2001)
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2.6 FAZENDA VERTICAL COMO ALTERNATIVA

Como apresentado nos tópicos anteriores, apesar de ser fator indispensável para
o crescimento populacional e econômico dos aglomerados urbanos são inegáveis os
impactos ambientais da agroindústria. Além das consequências físicas que sempre
ocorreram devido à aplicações inadequadas de cultivo como a desertificação,
desmatamento e extinção de animais, após a segunda revolução agrícola na década
de 50 e a revolução verde em seguida, muitos dos impactos se tornaram químicos
também como a seleção de pragas, intoxicação por agrotóxicos, contaminação de
corpos hídricos, etc. É com essas preocupações em mente que vários pesquisadores
do mundo inteiro foram e continuam atrás de soluções mais sustentáveis, sendo uma
delas a Fazenda Vertical idealizada pelo Dr. Dickson Despommier.
Nascida numa sala de aula e estudada por mais de 10 anos até ser implantada a
fazenda de Despommier pretende revolucionar o modo como a agricultura é vista
atualmente. Através da utilização de diversas tecnologias sustentáveis como
hidroponia, aeroponia, telhados verdes, energia solar, reutilização de água das
chuvas, lâmpadas LED, entre outros, a edificação do futuro visa reduzir ao máximo
seu impacto ambiental. Pensada para estar próxima ou mesmo no centro de grandes
cidades

a edificação diminuiria as

distancias

percorridas

pelos

alimentos

consideravelmente, entregando-os mais saborosos, com mais nutrientes, mais
frescos e diminuindo sua pegado de carbono (DEPOMMIER, 2011, p.142).
A mudança do sistema produtivo atual não é somente desejável como
economicamente viável, a seguir serão listadas as vantagens apontadas por
Despommier que se aplicam tanto à ambientes controlados como estufas quantos às
fazendas verticais, respeitando seu tamanho, logística e estocagem. A implementação
de tais sistemas alia as necessidades de se produzir alimentos suficientes para a
população sem danificar o meio ambiente, e liberando os espaços já ocupados por
pastos e plantações para que os ecossistemas naturais se refaçam (DESPOMMIER,
2011, p.145).
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De acordo com o livro The Vertical Farm: Feeding the World in the 21th Century
as inúmeras vantagens do sistema de agricultura vertical podem ser dispostas em 10
itens:
VANTAGENS DA FAZENDA VERTICAL

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Produção contínua durante o ano;
Sem interferências de fenômenos climáticos;
Sem resíduos agrícolas;
Restauração de ecossitemas;
Não utilização de pesticidas, herbicida, ou fertilizantes;
Uso de 70-95% menos água;
Diminuição de quiômetros percorridos pelos alimentos;
Maior controle sobre segurança alimentar;
Novas oportunidades de emprego;
Purificação de águas cinzas para água potável;

Fonte: Despommier (2011)

Os edíficios fazenda reúnem diferentes tecnologias para se criar o híbrido perfeito.
Elevando as vantagens das estufas climatizadas num ambiente que não dependa de
condições climáticas externas exluem-se também os danos do mundo exterior como
geadas, enchentes, secas, pragas, pestes, patógenos, e interferências climáticas no
geral, além de não depender de épocas do ano para planações específicas tornando
a escolha de espécies algo independente de fatores biológicos externos
(DESPOMMIER, 2011, p.150)
Por não estar sujeita à pragas, pestes e patógenos, as plantações não precisam
ser tratadas com pesticidas e herbicidas, também por estarem em um ambiente
controlado que favorece ao máximo seu crescimento o uso de fertilizantes também
não é necessário. Tornando então toda a produção orgânica e sem resíduos agrícolas,
não poluindo o solo e corpos hídricos. Uma vez isolados e clinicamente manuseados,
os alimentos estão livres de patógenos e toxicidades, tornando-os mais seguros para
o consumo do que os vegetais/frutas produzidos em campo aberto (DESPOMMIER,
2011, p.155).
Os sistemas de irrigação e plantio criados para maximização da eficiência hídrica
são efetivos e econômicamente viáveis, vastos exemplos são vistos na agricultura
indoor como a hidroponia, aquaponia, aeroponia e gotejamento para plantações que
fazem uso de solo. Mesmo os sistemas mais simples chegam a oferecer uma redução
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de 70% no uso de água, chegando a 95% nos casos mais complexos com aeroponia
(DESPOMMIER,2011, p.157).
Tendo uma produtividade em média 10 vezes (Tabela 2) maior que fazendas
tradicionais com cultivo em solo e chegando a 80 vezes mais produtividade em
fazendas verticais hiper tecnológicas como o caso da Panasonic Uban Farm.
Tabela 2 - Comparação da produção de hortaliças em sistema hidropônico e no campo.

Fonte: Neto; Barreto (2011/2012)

O adensamento da área de produção favorece a desocupação de áreas
degradadas pela agricultura para que o próprio ecossistema se recupere.
Em suma a fazenda vertical pode ser descrita como um apanhado de tecnologias
viáveis para o desenvolvimento sustentável e ultraprodutivo da agricultura do séc XXI,
com uma preferência por aglomerados urbanos a fim de reduzir sua pegada de
carbono e restaurar ecossitemas destruídos. Apesar de recente, tal idéia ja é utilizada
em escala comercial em países como Singapura, Estados Unidos, Inglaterra, Países
Baixos e Japão, além de projetos em desenvolvimento em outros lugares.

2.7 ATUAIS OBSTÁCULOS PARA O CRESCIMENTO DE SISTEMAS VERTICAIS

Apesar das inúmeras vantagens em relação à produtividade, controle
fitossanitário e viabilidade econômica, alguns obstáculos são atualmente encontrados
nos sistemas verticais de produção. Por ser recente e fazer uso de tecnologias ainda
não consolidadas como lâmpadas de LED e mecanismo hidráulicos de alto custo, o
investimento inicial elevado pode ser caracterizado como primeiro empecilho, seguida
pelo retorno a longo prazo, da exigência de mão de obra qualificada e tecnologia
disponível no país de plantio (NETO; BARRETO, 2011/2012, p.113). Também pode-
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se citar o acompanhamento permanente do sistema (dia e noite), além do risco de
perda caso haja a falta de energia elétrica. Como qualquer nova tecnologia as
fazendas verticais passam por um processo de melhoramento constante e suas
desvantagens irão diminuir e seu acesso será mais amplo ao longo do tempo
(DESPOMMIER, 2011, p.149).

2.8 MÉTODOS PRODUTIVOS

Uma vez que a fazenda vertical não é uma ideia fechada, e sim um conjunto de
alternativas e técnicas que juntas formam um conceito para a maior produção agrária,
alguns diferentes métodos de plantio são aplicados na produção em larga escala a
depender de investimento, tecnologia disponível e viabilidade comercial. Os métodos
se distinguem basicamente de duas maneiras: em relação à forma de obtenção de
nutrientes pelas raízes e à forma de obtenção de raios UV para fotossíntese. A
hidroponia, aeroponia e plantação em substrato se referem à como o nutrientes
chegam na raízes e na questão de raios para a fotossíntese pode usar tanto a luz
solar quanto a luz provinda de lâmpadas LED (DESPOMMIER, 2011, p.200).
A hidroponia pode ser definida como “conjunto de técnicas empregadas para
cultivar plantas sem o uso do solo, de forma que os nutrientes minerais essenciais são
fornecidos às plantas na forma de uma solução nutritiva”, ou seja, técnicas que
utilizam a água como meio condutor de nutrientes ás raízes suspensas em solução
aquosa. Apesar de ter começado a ser pesquisada já no séc XXVII na Inglaterra, a
hidroponia se desenvolveu como técnica comercial apenas em 1937 com o
pesquisador William Frederick Gericke (NETO; BARRETO, 2011/2012, p.108 apud
MARTINS, s.d.).
A princípio todas as espécies vegetais podem ser cultivadas hidroponicamente,
entretanto nem todas são economicamente viáveis e adequadas. Na escala comercial
podemos citar alface, repolho, mini rabanetes, couve, tomate, cebolinha, coentro,
manjericão, mostarda, pimenta, salsa, agrião, alecrim, alfavaca, arruda, hortelã, rosas,
orquídeas e flores em geral, uva, morango, melão, milho, cevada, alfafa, etc (NETO;
BARRETO, 2011/2012, p.109).
São duas as principais técnicas na hidroponia, a primeira de aeração estática
(floating) é determinada pela submersão total das raízes em solução nutritiva em
vasos individuais para as plantas. Uma vez que não se utiliza substrato um sistema

41

de sustentação é necessário para mantê-las na posição vertical, geralmente empregase placas de poliestireno (isopor) com furos por onde se passa o caule da planta
(Figura 1).
Figura 1 – Método Floating.

Fonte: Neto; Barreto (2011/2012)

Utiliza-se um volume grande de solução nutritiva ou ajuste da mesma para que os
nutrientes absorvidos não produzam mudanças radicais na concentração de minerais
ou de pH do meio. Em larga escala este sistema pode ser utilizado como piscinão
onde diversas placas de poliestireno ficam em um grande tanque com 30 a 40 cm de
profundidade completo pela solução, todavia é apenas adequado para o plantas leves
como coentro, alface, rúcula, etc (NETO; BARRETO, 2011/2012, p.115).
O segundo método usado é conhecido como NFT ou técnica do filme nutriente o
que consiste em cultivar as plantas em canais por onde a solução nutritiva circula sem
parar em intervalos definidos por temporizador. Para permitir a respiração normal das
raízes as mesmas ficam apenas parcialmente submersas na lâmina de solução.
Podem ser usados tubos de PVC inteiros ou cortados longitudinalmente ou também
perfil hidropônicos próprios para este meio (NETO; BARRETO, 2011/2012, p.116).
A aeroponia também utiliza soluções nutritivas diretamente nas raízes, entretanto
nesta forma de produção as raízes ficam suspensas no ar e a solução nutritiva é
nebulizada intermitentemente tornando a umidade relativa do ar no ambiente radicular
próximo a 100%. Suspensas pelo caule, as raízes ficam mantidas num ambiente
opaco para que não haja o desenvolvimento de algas (NETO; BARRETO, 2011/2012,
p.117). Na aeroponia a maior produção se dá devido à melhor aeração do sistema
radicular, o maior número de plantas por área e ausência de obstáculos para o
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crescimento das raízes (Fotografia 1). Ainda pela colheita escalonada e facilitada
através de janelas laterais como é o caso da produção de batatas, a colheita é
facilitada e a viabilidade comercial para hortaliças que crescem em raízes como batata
e rabanete são facilitadas (CALORI et al, 2014, p.44).
Fotografia 1 - Plantação de batatas em aeroponia.

Fonte: Calori et al (2014)

Apesar de utilizar até 95% menos água este sistema é menos utilizado em escalas
comerciais

devido

ao seu custo

operacional

e dificuldades

operacionais.

(DESPOMMIER, 2011, p.162).
A plantação em substrato é a forma tradicional como conhecemos a agricultura
que é na qual os vegetais se desenvolvem na terra, seja em potes individuais ou
grandes espaços. Nas fazendas verticais usa-se apenas a forma de plantas
individuais para ter o melhor controle do substrato, além de colheita e plantio mais
eficaz. Neste caso a solução nutritiva pode se dar através de diversas formas como:
capilaridade, gotejamento, inundação ou circulação (NETO; BARRETO, 2011/2012,
p.117).
Nas técnicas produtivas utilizadas para fazenda verticais a utilização de lâmpadas
de LED é mais comum do que a utilização da iluminação natural uma vez que
permitem o empilhamento de sistemas produtivos (recipiente com substrato e planta
+ fonte de luz) em grande escala como em prateleira (Fotografia 2). No sistema com
iluminação natural é necessário criar diversos andares com paredes de vidro para que
a iluminação chegue a todas as plantas, criando uma estufa de vários andares. A não
ser que o sistema rotativo de placas em A seja utilizado.
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Fotografia 2 - Plantação de hortaliças com luz LED.

Fonte: Business Insider (2017)
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3 ESTUDOS DE CASO

Os projetos escolhidos como estudo de caso possuem características marcantes
seja no sistema de plantio, na plasticidade, na materialidade ou no uso do espaço, as
quais impactarão de forma direta ou indireta no direcionamento e desenvolvimento da
proposta nos elementos técnicos, na elaboração do programa de necessidades, nas
diretrizes e estratégias projetuais.

3.1

SKY GREENS, SINGAPURA

Sky Urban Solutions é uma empresa com base em Singapura que procura o
desenvolvimento agrário de forma sustentável e economicamente viável. Inserida num
sistema de produção altamente capaz através de tecnologias para produção de
vegetais em larga escala, a empresa ganhou o prêmio INDEX: 2015 na categoria
trabalho devido ao seu desenvolvimento comercial como fazenda vertical, provando
que além de um forte conceito é também uma ideia possível (MENG, 2016, p.2).
O projeto se destaca pelo seu sistema produtivo conhecido com A-Go-Gro
(Fotografia 3), o qual pode utilizar hidroponia ou plantação em substrato para
acomodar suas plantas, as quais rotacionam em bandejas de alumínio em uma
estrutura em A de 6 a 9 metros de altura. O sistema ocupa um espaço de 5,5m² e é
capaz de conduzir até 38 bandejas ou 100kg de vegetais (MENG, 2016, p.3).
Fotografia 3 - Sistema A-Go-Gro com hortaliças.

Fonte: The Salt (2012)
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Cada torre produz 1 toneladas de vegetais por ano e ocupa um espaço de
5,5m² , trazendo para uma produção em ton/ha/ano é possível produzir neste sistema
em torno de 1.500 ton/ha/ano sendo de 5 a 10 vezes mais produtiva que o cultivo em
campo (MENG, 2016, p. 5 apud WANG, 2012). O sistema utiliza apenas a luz solar
em vez das tradicionais lâmpadas LED encontrada em fazendas verticais, tornando
assim o sistema mais econômico e consumindo menos energia.
Com um investimento de SGD 26 milhões (76 milhões de reais) a fazenda
começou em 2011 sua produção em escala comercial, atingindo a marca de 800
ton/ha em 2015 e pretendendo até 2017 aumentar sua produção de 2 ton por dia para
algo entre 5 e 10 ton/dia utilizando 2.000 torres (MENG, 2016, p. 7). Para entender
melhor o funcionamento do sistema A-Go-Gro a figura 2 abaixo exemplifica o uso da
torres. Onde a forma segue a função.
Figura 2 - Modo de funcionamento do sistema A-Go-Gro.

Fonte: Meng (2016)
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Utilizando-se de um sistema revolucionário, o edifício (Fotografias 4 e 5) se dá
na forma de uma grande estufa e certas características visuais podem ser analisadas.
Fotografia 4 - Fachada oeste.

Fonte: Meng (2016)

Sua modularidade e estrutura metálica aparente trazem aspectos industrias à
fazenda, a repetição das torres cria tal efeito plástico. Sua vedação permite a entrada
dos raios solares e é responsável pelo isolamento térmico.
Fotografia 5 - Fachada norte.

Fonte: Meng (2016)
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Internamente (Fotografias 6 e 7) o ambiente apresenta-se iluminado e verde
lembrando um grande jardim com suas hortaliças folhosas.
Fotografia 6 - Interior da estrutura.

Fonte: Meng (2016)

Fotografia 7 - Colheira dos vegetais.

Fonte: Meng (2016)

A colheita é feita de forma rápida e eficaz uma vez que ela pode ser feita
diretamente das bandejas para as embalagens, tornando o tempo de colheita mais
rápido e com menos desperdício.
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3.2

TOUR MARAÎCHERE, ROMAINVILLE
Figura 3 - Perspectiva digital da Tour Maraîchère.

Fonte: Romainville (2017)

Trazendo agora um projeto que se encaixa exatamente na proposta de fazenda
vertical em âmbito urbano com espacialidade, forma, e função ligadas ao projeto desta
monografia, aqui se destacam a materialidade do projeto, seu programa de
necessidades e inserção no ambiente.
Tendo ganhado o concurso para o novo centro ecológico de Romainville nos
arredores parisienses, o projeto da Tour Maraîchère ou Torre de Legumes se destaca
pela sua plástica, inserção no ambiente e sua preocupação com o meio ambiente. O
edifício voltado à agricultura urbana se baseia em 4 princípios:

+ Racionalidade e organização funcional
+ Vivacidade do bairro
+ Disposições construtivas
+ Inserção no ambiente construído
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Através das 4 premissas estabelecidas acima, o edifício se constrói na pequena
cidade de Romainville que com apenas 25 mil habitantes situada na região
metropolitana de Paris quis trazer o desenvolvimento sustentável (Figura 4) e
inovação alimentar para seu centro, através de um edifício fazenda localizado no
coração da cidade.
Figura 4 - Implantação de sistemas de agricultura urbana na cidade de Romainville.

Fonte: Romainville (2017)
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Situado no bairro de Marcel Cachin, o que recebe projetos de revitalização
desde 2007 num programa da Agência Nacional de Renovação Urbana (ANRU), o
edifício foi desenvolvido para juntar agricultura tradicional com a inovação tecnológica
a fim agrupar diversas funções para requalificar a vila e unir seus moradores. O edifício
é pensado também para ser economicamente viável e produzir legumes em escala
para alimentar 200 famílias da região, portanto estratégias para o máximo
aproveitamento foram tomadas.
Em relação à agricultura a escolha da implantação no edifício sentido sudoeste
e a utilização vidros translúcidos para obter a máxima iluminação natural, além das
áreas de apoio como berçário, laboratório e efetivamente área cultivável. Para ser
considerado sustentável e ecológico o edifício reutiliza água da chuva, possui um
sistema de compostagem no subsolo, faz uso da ventilação natural e de tecnologias
eficientes como LED e GTC, além de priorizar materiais com alto rendimento em
isolamento térmicos e materiais biodegradáveis na embalagem e transporte dos
produtos (Figura 5).
Figura 5 - - Esquema gráfico relacionado à captação de água da chuva, ventilação e estrutura.

Fonte: Romainville (2017)

O volume se forma através de composições retangulares para assim com
dialogar com os edifícios vizinhos, verticalizando-se para ter maior produção agrícola
e na cobertura trazendo o telhado caindo em duas águas como em celeiros franceses
(Figura 6). A materialidade se dá através de elementos tipicamente utilizados em
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estufas como placas de vidro translúcido e estrutura metálica a qual aqui é demarcada
com a cor vermelha. A permeabilidade e transparência do edifício o fazem parecer
acessível ao público e traz confiança sobre os métodos utilizados nas plantações
Figura 6 - Perspectiva digital da Tour Maraîchère.

Fonte: Romainville (2017)

No interior do edifício estão todas as áreas necessárias para um centro
ecológico agricultural, nas plantas é possível ver a definição de áreas dentro do projeto
contendo espaço para palestras, área pedagógica, café, laboratório, espaços
técnicos, berçário, ternários para as plantações, criação de cogumelos, circulações e
demais áreas. Pode-se observar que o projeto se torna um espaço polivalente capaz
de servir como produtor industrial de alimentos, mas também como atrativo para
habitantes locais receberem palestras e fazerem suas compras de hortaliças.
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No subsolo (Figura 7) se situam a câmara fria, o estoque de vegetais, a central
de gás e de aquecimento, a central elétrica, a cisterna para guardar água da chuva,
um posto de lavagem de vegetais, laboratório para germinação e cuidados, além de
espaço para compostagem e cultivo de cogumelos.
Figura 7 - Planta do subsolo da Tour Maraîchère.

Fonte: Romainville (2017)

No térreo (Figura 8) encontram-se as áreas sociais e de uso comum pelos
habitantes, um foyer se destaca na entrada e de acesso aos WCs, mercadinho, parte
administrativa, um espaço multiuso que pode ser utilizado para workshops, palestras
e eventos. Além de contar com uma horta pedagógica para conscientizar e ensinar
sobre ecologia e agricultura, e também com uma horta comunitária na parte externa
do edifício. O projeto conta também com uma pequena praça localizada em frente à
construção.
Figura 8 - Planta térreo da Tour Maraîchère.

Fonte: Romainville (2017)
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O pavimento tipo (Figura 9) é fechado para visitas e funciona como a parte
produtiva em larga escala de vegetais. A área do pavimento se divide em área
administrativa, área de plantio e circulações, além do grande átrio central. Na figura
10 é possível ver o átrio e sua conexão entre os espaços de produção.
Figura 9 - Planta do pavimento tipo da Tour Maraîchère.

Fonte: Romainville (2017)

Figura 10 - Imagem digital da área de cultivo.

Fonte: Romainville (2017)
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Nos cortes e vistas (Figura 11) é interessante analisar como o sistema de cultivo e substrato se dá numa edificação e quais os
espaços necessários para que isso ocorra.
Figura 11 - Cortes do edifício.

Fonte: Romainville (2017)
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Aberto a todos, a Tour Maraîchère será um espaço central e multiuso para a
formação ecológica e cultural dos residentes de Romainville. Diferentes níveis de
interação são propostos para o edifício, seja diretamente nos ateliers e hortas
pedagógicas (Fotografia 8) ou indiretamente através do mezanino localizado no
primeiro pavimento o qual funcionará como uma vitrine para o que ocorre na parte
produtiva.
Fotografia 8 - Oficina de plantio em Romainville.

Fonte: Romainville (2017)

Através do empreendimento para a revitalização do bairro, o plano urbanístico
pretende criar um ambiente seguro e sustentável para seus residentes.
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3.3

VERTICAL HAVERST OF JACKSON HOLE, WYOMING

Localizado ao lado de um grande estacionamento na parte central da cidade
de Jackson no estado de Wyoming – EUA, a fazenda chamada de Vertical Harvest of
Jackson Hole (VHJH) ocupado apenas 1.250m² é capaz de produzir o equivalente à
5 hectares de uma agricultura tradicional apenas utilizando seus 3 andares de fazenda
hidropônica (verticalharvestjacksonl.com, 2018).
O projeto se localiza ao lado de um edifício estacionamento (Figura 9) no
coração da cidade, em um lote medindo 9x45 metros o edifício se verticaliza para
aproveitar melhor a pouca área disponível.
Fotografia 9 - Área de intervenção.

Fonte: Jackson City Council (2012)

A área de implantação da fazenda é um fator crucial no sucesso do edifício
segundo o comitê de implantação da empresa que propôs o projeto, segundo eles
quatro pontos abordados são os fatores de sucesso sendo eles:
I.

A localização central é crucial para o fácil acesso dos moradores e fácil transporte de
produtos para outras áreas.

II.

Os objetivos da fazenda vertical se encaixam nos objetivos da cidade de Jackson Hole
em relação à projetos de Energia e Sustentabilidade.

III.

O edifício aqui implantado será o primeiro destino turístico do seu tipo.

IV.

Outros programas comunitários podem ocorrer conjuntamente, como visitas de
escolas, asilos, workshops etc.
(JACKSON, 2012, p. 10)
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A materialidade de dá através de estruturas metálicas e fechamento em vidro
para melhor isolamento térmico e evitar a contaminação por patógenos nas
plantações. A transparência dos materiais segundo o autor do projeto é também para
criar maior confiança nos produtos ali produzidos (Figura 12 e fotografia 10).
ss
sssss

Figura 12 - Imagem digital da fachada oeste.

Fonte: Inhabitat (2015)

Fotografia 10 - Fachada oeste.

Fonte: Tripadvisor (2017)
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A estrutura do projeto de 3 pavimentos é composta de uma estrutura metálica
(Figuras 13 e 14) com fechamento em vidro e lajes pré moldadas, escadas de acesso
de dão nas duas extremidades do edifício em fechamento metálico, além de uma
escada central para a circulação vertical mais próxima ao centro.
Figura 13 - Esquema isométrico da estrutura do edifício.

Fonte: Inhabitat (2015)

Figura 14 - Corte longitudinal.

Fonte: First we feast (2015)
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No primeiro pavimento (Figura 15) que dá diretamente ao estacionamento se
encontra o foyer, uma pequena área de vendas da produção local do edifício
(Fotografia 11), além de um loja de lembranças, uma sala de máquinas com o
maquinário exposto, espaço pedagógico e área de treinamento para novos
funcionários e visitantes.
Figura 15 - Planta do primeiro pavimento.

Fonte: Inhabitat (2015)
Fotografia 11 - Produtos da loja (tomate cereja, semente, termometro,etc.)

Fonte: Tripadvisor (2017)

No segundo pavimento (Figura 16) se configura já a parte de produção
comercial dos vegetais, sendo uma área fechada apenas para funcionários e contendo
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áreas técnicas como laboratório de germinação, carrosséis de crescimento vertical
(Figura 17), produção de micro hortaliças em tanques de hidropônia e área
transposição de pequenas mudas.
Figura 16 - Planta do segundo pavimento.

Fonte: Inhabitat (2015)
Figura 17 - Imagem digital do segundo pavimento.

Fonte: Inhabitat(2015)
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No terceiro pavimento (Figura 18) se concentra a produção de tomates
(Fotografia 12) por plantações suspensas, uma parede rotativa em sistema hidráulico
em estrutura metálica e uma plataforma de observação para visitantes.
Figura 18 - Planta do terceiro pavimento.

Fonte: Inhabitat (2015)
Fotografia 12 - Plantação de tomates no terceiro pavimento.

Fonte: Tripadvisor (2017)
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3.4

SÍNTESE

Através das análises dos estudos de caso é possível compreender melhor as
áreas necessárias à uma fazenda vertical, os espaços polivalentes e pedagógicos
aparecem em dois dos três casos, tornando-os não somente fazenda comerciais, mas
sim centros ecológicos e de desenvolvimento pessoal e educacional.
Materiais translúcidos se fazem presentes em todos os casos, uma vez que as
plantas necessitam de luz para fazer a fotossíntese. No caso de projetos em escala
comercial e com custo menor de investimento os sistemas que não dependem
somente da luz de LED são mais indicados uma vez que o custo de manutenção e
investimento inicial são menores. Áreas para venda dos produtos in loco são vistas
nos dois exemplos criados para promover um papel social além de apenas produtivo,
no espaço podem ser expostos os vegetais e hortaliças, além de outros produtos
locais da cidade e souvenires caso o edifício tenha função de atrair visitantes como é
o caso da Vertical Haverst de Jackson Hole.
Os projetos ligam-se com a comunidade em projetos de revitalização de
espaços abandonados na cidade para além de produzir os alimentos trazer vitalidade
à lugares abandonados. Em todos os projetos houve o emprego de mão de obra local
principalmente para as funções com menos requisitos acadêmicos, mesmo assim,
empregando habitantes da região e circulando maior quantia monetária no bairro.
A plástica se dá através de elementos estruturais, de vedação e maquinário,
trazendo elementos industriais e modernos ao espaço. A utilização de estruturas
metálicas e fechamento translúcido relembra antigas estufas e a existência de
telhados de duas águas retomam as formas de celeiros vistas na agricultura
tradicional. Usa-se, portanto, formas e materiais ligados ao campo para criar
espacialidade e materialidade contemporâneas no contexto urbano, modernizando os
conceitos pré-estabelecidos socialmente sobre o que é agricultura.
É observado também que mesmo em lugares onde há abundância de terras
(Romainville e Jackson Hole) as fazendas verticais ocupam o verdadeiro papel de
fazenda na produção de alimentos, tanto pela maior produtividade por m² e menor
distanciamento do seu consumidor final, quanto pela sua alta sustentabilidade e
menor impacto ambiental. Tornando-as viáveis economicamente e exemplo para a
comunidade em geral.
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4 INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE

Reconhecida internacionalmente como capital sustentável do Brasil e tendo
recebido inúmeros prêmios como “Cidade mais sustentável da América Latina” pelo
Green cities index da Simens em 2015, “Melhor cidade brasileira para se viver” pela
AustinRatings e IstoÉ em 2015 também, além de diversas outras nomeações e sediar
diversos eventos sobre desenvolvimento sustentável como “Smart Cities” no começo
de 2018, Curitiba é tem vocação para receber investimentos e desenvolver novas
tecnologias como por exemplo o ônibus híbrido.
Estando em quarto lugar nas listagens de IDH das capitais brasileiras, Curitiba
oferece qualidade de vida à seus residentes, o alto número de parques, a mobilidade
urbana, índices de educação e saúde, além de políticas públicas para melhores
condições de vida para todos a tornam uma das melhores capitais para se viver no
país. Todavia os impactos ambientes gerados por uma metrópole de tal porte afetam
os ecossistemas próximos.
Aliando a conectividade e atratividade financeira com sua pré-disposição à
tecnologias sustentáveis, a cidade torna-se um bom espaço para o ideias inovativas
e soluções verdes como a de fazenda verticais.
4.1 CURITIBA – PARANÁ, BRASIL

Curitiba situa-se no estado do Paraná na região sul do Brasil (Mapa 1). A cidade
conta com aproximadamente 1,9 milhões de habitantes apenas no município,
contando com sua região metropolitana o número cresce para 3,2 milhões de
habitantes (IPARDES, 2018, p.11). Dividida em 76 bairros e 9 regiões administrativas,
Curitiba é a maior cidade do estado, o salário médio é de 4 salários mínimos por
trabalhador formal, ficando em 45 º lugar na relação total das cidades do Brasil (IBGE,
2018).
Curitiba se destaca também por ser cosmopolita e diversa na composição de seus
residentes, com descendentes de alemães, italianos, poloneses, ucranianos,
japoneses, portugeses, árabes, israelitas, entre outros. Atualmente se destaca pela
grande população estudantil oriunda de todas as partes do Brasil, além de refugiados,
estrangeiros e imigrantes (IPARDES, 2018, p.20). Conhecida internacionalmente pela
sua urbanização acelerada nos 70 e suas políticas urbanísticas, mais especificamente
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nas questões relativas a preservação ambiental, de mobilidade urbana e
adensamento populacional.
Mapa 1 - Localização da cidade de Curitiba no Brasil.

Fonte: Vereadores (2018)

Além de ser reconhecida internacionalmente como destino turístico devido às
suas grandes obras arquitetônicas como Jardim Botânico (Fotografia 13), Museu
Oscar Niemeyer, Parque Tanguá, Ópera de Arame, etc. Curitiba também se
consolidou nos últimos anos como polo tecnológico no país através de seu Parque de
Software e Anel Logístico, com mais de 150 empresas de grande porte instaladas.
Fotografia 13 - Jardim Botânico.

Fonte: Prefeitura de Curitiba (2018)
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Também seu esforço em viabilizar e incentivar tecnologias sustentáveis como
o ônibus híbrido (Fotografia 14), sistemas de car sharing e bike sharing, paredes
verdes e sistemas de captação e reuso de água, ademais aqui são sediadas
conferências como SmartCities Expo e Conferências da cidade de Curitiba para o
desenvolvimento regional além de conferenciais ambientais como a 8ª Conferência
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica e a 3ª Reunião das Partes do
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Curitiba é então local seguro e com
visão de futuro para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e inovadoras.
Fotografia 14 - Ônibus híbrido em Curitiba.

Fonte: Prefeitura de Curitiba (2016)
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4.1.1 Desenvolvimento urbano e transformação da região central

Para entender o atual Centro de Curitiba é necessário compreender sua
formação histórico-social e como as mudanças econômicas da região moldaram a
estrutura urbana vista hoje, logo, explicar-se-á o surgimento e transformações da
região central desde sua origem.
Curitiba de origem Guarani: kur yt yba que significa “grande quantidade de
pinheiros, pinheiral”, fundada em 1693 após a descoberta do ouro pelos bandeirantes
a cidade começa a se desenvolver a partir de onde hoje é a Praça Tiradentes, marco
zero da cidade. A vila não passava de um pequeno assentamento o qual era caminho
para os tropeiros e suas expedições para o sul, com sua igreja de duas torres e força
braçal para a criação de estradas além de localização estratégica para a conquista do
oeste e do sul, Curitiba marcou-se geopoliticamente como vila crucial para o
desenvolvimento regional (PREFEITURA DE CURITIBA, 1993).
De acordo com documentos conservados pela Casa da Memória, em 1721 com
a chegada do ouvidor Raphael Pires Pardinho o qual estabeleceu formalmente
Curitiba como Vila oficial da Comarca do Paraná, Pardinho também implementou
políticas para o cuidado com o meio ambiente. Suas determinações iam por exemplo
contra o corte de árvores fora da área delimitada, além da obrigatoriedade da limpeza
do Riberito (atual Rio Belém), assim como a autorização prévia da Câmara para a
construção de moradias e estabelecimentos comercial os quais deveriam ser cobertos
por telhas (PREFEITURA DE CURITIBA, 2018). É possível então afirmar que
preocupações atuais com o meio ambiente surgiram já nos primeiros assentamentos,
criando através dos séculos uma familiaridade com políticas de preservação.
Fotografia 15 - Rua XV em 1870.

Fonte: Jornal Gazeta do Povo (2010)
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Elevada à categoria de cidade em 1853, Curitiba não tinha mais do que 6.000
habitantes e mais do que algumas dez ruas irregularmente organizadas ao redor de
sua praça central, como é possível observar na figura 19 abaixo e na fotografia 15
acima, quando a condição de capital da Província do Paraná é obtida (PILOTTO,
2010, p.32 apud DUDUQUE, 1995, p.119).
Figura 19 - Mapa da cidade de Curitiba em 1857.

Fonte: Dudeque (1995)

A implantação da indústria da erva mate durante a segunda metade do séc XIX
é a primeira ligação da cidade com uma indústria agropecuária de grande importância
econômica para a região, já que antes disso as indústria de extração de ouro e a
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localização como roteiro do charque eram suas principais fontes de renda. Os ciclos
da erva-mate foram também responsáveis pela industrialização e modernização da
cidade devido à implantação dos engenhos e de indústrias ligadas direta ou
indiretamente à produção e escoamento do produto. Durante o período melhorias na
infraestrutura como o término da estrada da Graciosa e da ferrovia Curitiba-Paranaguá
também ocorreram (NADOLNY, 2014, p.10).
É apenas a partir de tais ligações econômicas que um sistema de infraestrutura
intra-urbana começa a se desenvolver, ou seja, a diferenciação entre centro, áreas
residenciais e futuras áreas industriais. A ligação entre a produção de erva-mate e a
urbanização da cidade pode ser caracterizado como período em que a conformação
do ambiente construído se liga intrinsicamente às necessidades mercadológicas da
época, criando assim implicações concretas da agroindústria no cenário urbano
(PILOTTO, 2010, p.33).
Nas décadas seguintes as ocupações adensam o centro urbano onde a vida
citadina ocorria e os espaços próximos ás rodovias e ferrovias, ou seja, canais de
acesso à cidade e maior fluxo. A lógica da ocupação territorial no ambiente construído
se dá majoritariamente entre a acessibilidade do espaço ocupado e ao ponto
pretendido de fácil acesso na urbe, logo os pontos em que a acessibilidade intraurbana se dá de maneira rápida e/ou fluida são valorizadas em relação aos que não
cumprem tal premissa (PILOTTO, 2010, p.33 apud VILLAÇA, 2001, p.74/p.85).
Os elementos morfológicos urbanos da região central da cidade se relacionam
diretamente com o desenvolvimento econômico da região nas primeiras décadas de
urbanização e expansão. Entretanto é importante observar que as colônias de
imigrantes ao redor da região central desenvolveram seus próprios centros comerciais
e apenas se tornaram bairros da cidade mais tarde, logo o desenvolvimento da região
central se deu primeiro e através de rotas comerciais e grandes obras como Passeio
Público, Ferroviária, Governo Provincial, etc (PILOTTO, 2010, p.35).
Características físicas como morros, lagos, rios e montanhas os quais são
também fatores determinantes para o crescimento da cidade não impediram a
expansão da cidade, já que o crescimento se deu em relação aos eixos viários oeste
sentido Mato Grosso e sentido noroeste através da Estrada da Graciosa.
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A fim de orientar o crescimento para a região sul da cidade através da Rua da
Liberdade , atual Rua Barão do Rio Branco, foi implantada lá a estação ferroviária que
ligava Curitiba à Paranaguá. Como pode ser visto na figura 20 abaixo em que o núcleo
urbano da época se limitava a um raio de 800m (PILOTTO, 2010, p.34 apud
DUDEQUE, 1995, p.123).
Figura 20 - Mapa de Curitiba em 1875, desenvolvimento do núcleo sul.

Fonte: Dudeque (1995)
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O crescimento exponencial da população urbana chegando ao ápice de 7,3%
ao ano entre 1890/1900, e novamente em 1950/1960 (Tabela 3) e a busca por novas
áreas residenciais e industriais fez com que o adensamento urbano afastasse as
zonas rurais para as zonas periféricas da cidade e cidades vizinhas.
Tabela 3 - População e Taxa de Crescimento entre os Censos Demográficos (1853 a 2000)

Fonte: Pilotto (2010)

O crescimento intra-urbano da metrópole de Curitiba de acordo com o
pesquisador Valter Fernandes da Cunha Filho (1998) se dá a partir do séc XX devido
às grandes taxas migratórias de estrangeiros europeus à procura de melhores
condições de trabalho e remuneração na indústria da erva-mate e na construção de
ferrovias, também segundo ele a alta taxa de natalidade principalmente entre italianos
e alemães, os quais tinham entre 7 e 9 filhos, gerava um descompasse entre
crescimento populacional e crescimento econômico. Descompasse o qual gerou a
crise econômica do começo do séc XX em que o Paraná se tornou dependente do
mercado externo para a exportação de erva-mate.
A partir da instalação de indústrias de outros segmentos os quais não eram
diretamente dependentes da erva-mate a cidade volta a se reerguer economicamente.
O núcleo central ao sul se estende até o que hoje é a Praça Rui Barbosa, as ruas
centrais eram pavimentadas e no restante da cidade linhas de água, esgoto, telefone
e de iluminação pública eram instaladas. O levante econômico ressalta as diferenças

71

sociais e a estratificação social nos centros urbanos, a elite em ascensão e em
situação financeira estável possui a liberdade imobiliária para definir suas residências,
optando por regiões mais altas, perto do Centro e de fácil acesso através de vias
principais como é o caso do bairro Batel e Alto da Glória. A segregação espacial por
classe de renda é na verdade delimitada por aqueles da alta classe através da
formação de regiões de concentração das camadas de alta renda onde por
segregação espacial e econômica criam-se bolsões de riqueza. (PILOTTO, 2010,
p.45).
A partir da saída da elite do Centro para regiões próximas e acessíveis, o centro
se estabelece como área comercial, de serviços e de instituições públicas, perdendo
seu caráter residencial de alto padrão. Os bairros considerados mais afastados como
Rebouças e Cajuru abrigavam a massa de trabalhadores os quais não possuíam
grandes somas de dinheiro para se instalar no centro e preferiam ficar perto de seus
empregos os quais usualmente giravam através da ferrovia e/ou empregos em que o
transporte intra-urbano era feito pela ferrovia (VILLAÇA, 2001, p. 25).
Nos anos 40 (Fotografia 16) a rua XV se torna palco dos cinemas, cafés, bares,
restaurantes, e arranha-céus administrativos, o Centro perdia cada vez mais seu
carácter residencial e tendia a empurrar aqueles que não eram lá bem vistos para
regiões mais afastadas. O adensamento se dava a fim de abrigar serviços
necessitados pela alta classe e seus edifícios comerciais, e a popularização de ônibus
e bondes tornava possível que distâncias maiores fossem percorridas (PILOTTO,
2010, p.49).
Fotografia 16 - Vista aérea da cidade de Curitiba em 1940

Fonte: Pilotto (2010)
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Na década de 50 com o boom da economia cafeeira no Paraná, o espaço intraurbano e as políticas públicas de ocupação das áreas centrais sofrem mudanças
significativas. A verticalização e o incremento de edifícios na região, além da mudança
do centro administrativo para o Centro Cívico causaram transformações importantes
na região central. A mudança da sede administrativa da Rua Barão do Rio Branco
para o Centro Cívico direcionou o símbolo da modernidade curitibana e tornou
“velharia” os edifícios já existentes (DUDEQUE, 1995, p.155).
Apesar do crescimento então se direcionar ao Centro Cívico devida à
mudanças administrativas e políticas, o Centro sofre um incremento de 383% no
número de liberações para edifícios (Tabela 4) uma vez que o número de investidores
aumenta significativamente devido ao dinheiro recebido pela economia cafeeira e pela
mudança no pensamento imobiliário que se transforma a indústria da construção em
setor de investimento e geração de capital já que políticas públicas para habitação
como a Lei do Inquilinato de 1942, a qual congelava o preço dos aluguéis, ampliam o
mercado de compra e venda de habitações.
Tabela 4 - Evolução da Liberação de Construções (1900 a 2008)

Fonte: Pilotto (2010)
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Entre 1940 a 2008 pode-se observar na tabela 5 a transição que a tipologia
majoritariamente construída no Centro muda de caráter, ou seja, deixa de ser
residencial para se tornar de comércio ou serviços, retificando assim a mudança de
caráter da zona central.
Tabela 5 - Edifícios com mais de 8 pavimentos construídos no Centro em Curitiba (1940 a 2008)

Fonte: Pilotto (2010)

As alterações sociais e construtivas no caráter intra-urbano do Centro
delimitam primeiramente uma verticalização acelerada e nas décadas seguintes um
esvaziamento residencial, uma vez que a função de centralidade se espalhou em
subcentros como Batel e Centro Cívico e a criação de estruturais e verticalização de
bairros adjacentes proporcionou a residência em regiões centrais, mas fora do Centro
propriamente dito. A partir da década de 80 o Centro Tradicional se popularizou e a
segregação espacial por classe de renda se distingue mais nitidamente entre as
regiões próximas à rodoviária velha, rodoferroviária e Rebouças e a região na direção
do Batel. Também após 1973 com a criação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) as
indústrias próximas à rodoferroviária deixaram o Rebouças e junto delas inúmeros
conjuntos habitacionais, loteamentos populares e ocupações irregulares (PILOTTO,
2010, p.56).

74

A “decadência” do Centro se dá finalmente a partir do anos 1990 quando o
Batel se consolida como novo centro e a camada de alta renda cresce para a direção
oeste da cidade para o Ecoville além da proliferação de condomínio fechados e nova
localização das indústrias paranaenses na RMC. Apesar da taxa negativa de
crescimento populacional, o Centro contém ainda a principal concentração de
empregos e atividades ligadas ao comércio, serviços e lazer da cidade. O mapa 2
relaciona o predomínio de renda por bairro (PILOTTO, 2010, p.57).
Mapa 2 - Área metropolitana de Curitiba: predomínio da renda por setor censitário, 2000

Fonte: Pilotto (2010)
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O centro segundo Villaça (2001, p.241) é caracterizado como espaço urbano
de fácil acessibilidade e alta concentração de comércio, serviços, moradia e empregos
para a alta classe, logo, assim que em Curitiba os shopping centers levam o comércio
para longe e a população residente se transfere para partes mais nobres da cidade o
Centro se populariza e perde seu caráter de espaço elevado.
Após compreender os movimentos socioespaciais ocorridos no Centro devido
a mudanças econômicas na região de Curitiba, afirma-se que o processo de mudança
de centro urbano acompanha o direcionamento das camadas de alta renda. Aliados a
fatores políticos, a dinâmica metropolitana mais recente amplia a força simbólica do
deslocamento central, uma vez que torna mais claros os sinais de uma deterioração
dos “antigos centros” (PILOTTO, 2010, p.83).
É importante salientar que o processo de mudança de centro se dá através do
abandono gradual, primeiro como local de moradia, depois como local de compras e
de serviços e então como local de empregos. Entretanto, isso não significa que o
“centro antigo” morra, mas sim que ocorre um esvaziamento populacional e
redirecionamento funcional (VILLAÇA, 2001, p.77).
Deve-se frisar que a “decadência” e “deterioração” do Centro são relativizados
em relação ao que é esperado por parte da alta sociedade, uma vez que tais
processos se constituem de uma ocupação popular de ambientes que já possuem
comércio, serviços e infraestrutura consolidados (PILOTTO, 2010, p.85).
O Centro atual de Curitiba pode ser identificado facilmente, a delimitação
apontada por usuários da região central da cidade se dá através de pontos chave
como Praça Osório, Praça Rui Barbosa, Praça Tiradentes, Praça Santo Andrade, e
como núcleo o calçadão da rua XV (PILOTTO, 2010, p.87 apud BLEY, 1982, p.162).
Na leitura atual do Centro, apesar de possuir ainda 15,7% do estabelecimentos
de indústria, comércio e serviços, de concentrar 23% das lojas de shopping centers e
67% do hotéis e flats, a região central passa pelo esvaziamento populacional e
deterioração em relação ao alto número de edifícios abandonados, desocupados,
pichados, depredados e subutilizados (PILOTTO, 2010, p.92 apud IPPUC) .
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É visto então que sua função como ponto de passagem, compras, lazer e
moradia continua, mas as características de seus usuários qualificam uma população
majoritariamente de classe média/baixa (Figura 21) (PILOTTO, 2010,p.93).
Figura 21 - Mapa de predomínio de renda nos bairros centrais.

Fonte: Pilotto (2010)

O “abandono” do centro se dá então por uma classe elitizada que busca em
outras áreas o espaço para cumprir suas necessidades enquanto um centro urbano
já estruturado e consolidado atravessa o esvaziamento populacional e deteriorameto
dos imóveis construídos.
Figura 22 - Relação entre habitação no Centro e em Curitiba como um todo.

Fonte: IPPUC (2015)
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4.1.2 Revitalização do Centro

Simbólica e afetiva é a relação do Centro em deterioração com o restante da
cidade e seus moradores que lá não residem,

muito discutida nas duas últimas

décadas a revitalização da área central da cidade se projeta através de diversos
programas da Prefeitura como “Marco Zero” e “Centro Vivo” (Figura 22) os quais
reúnem

comerciantes,

faculdades,

estacionamentos,

hotéis,

restaurantes,

imobiliárias, bancos e moradores a fim de retransformar o Centro da Cidade em um
local onde as pessoas queiram morar, se encontrar, fazer compras e atividades de
lazer.
Figura 23 - Área de atuação do Centro Vivo.

Fonte: Pilotto (2010)

Os projetos apoiados pela Prefeitura de Curitiba e do Estado do Paraná visam
aumentar a segurança da área central através da implementação de câmeras de
vigilância, aumento da Guarda Civil, revitalização de ruas, e incentivos para
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reforma/conservação de edifícios históricos. A pressão vem principalmente dos
comerciantes da região, os quais inclusive sugerem mudanças aplicáveis como
criação de um condomínio comercial, instalação de luzes e câmeras, mudança no
horário do comércio, promoção de feiras no calçadão da Rua XV, através de políticas
públicas e/ou parcerias público-privadas (PILOTTO, 2010, p.96).
Em 2007 foi assinado um “protocolo de intenções”, acordo de 2 anos entre a
Fecomércio e Prefeitura Municipal, prevendo a revitalização do centro através de
parcerias público-privada e recuperação de espaços como Paço Municipal, prédio
histórico da Praça Generoso Marques além da melhoria do asfalto, iluminação,
calçamento, paisagismo e sinalização (PILOTTO, 2010, p.97).
Em 2008 o programa “Marco Zero” começa as obras de revitalização da Praça
Tiradentes, e também a reforma no Paço Municipal se inicia como proposto pelo
IPPUC desde 2004 quando foi proposta de campanha. Em 2009 a recuperação da
Praça Rui Barbosa marca a revitalização assim como nos anos seguintes
revitalizações pontuais nas Praças da Espanha (2013), Osório (2015) e Oswaldo Cruz
(2017). No âmbito de parceria público-privadas pode-se citar o caso da construtora
Tha em associação a Rossi Residencial conseguiram a liberação para a construção
de um empreendimento de perfil misto no centro da cidade visando aumentar a
vivacidade do espaço (PILOTTO, 2010, p.98).
É notável, portanto um grupo de interesse claro que engloba comerciantes e
empresários do centro com objetivo de revitalização do espaço para que o mesmo
gere lucros. O pensamento do capital aliado às políticas públicas de reurbanização de
áreas degradadas tem a capacidade de gerar alternativas viáveis ao desenvolvimento
sem que haja a sobrecarregamento de uma das partes tanto econômico quanto
logístico (BATLEY, 1996).

4.1.3 Objetivos associados
A ligação entre Curitiba, seu reconhecimento internacional em políticas
ecológicas e seus inúmeros projetos para a revitalização do Centro através dos anos
abre uma oportunidade para aquele o qual abrigar num mesmo projeto as diversas
esferas interconectadas entre si. A viabilidade econômica de um projeto baseado no
modelo gerador de capital como empresas ou comércios se faz necessário na atual
situação sociopolítica do país, logo, a capacidade de uma gestão autossustentável
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monetariamente e capaz de gerar retorno a curto/médio prazo é qualidade necessária
para a sobrevivência de um empreendimento na região central.
Os exemplos dados no estudo de caso unem a gestão sustentável de um projeto
mercadológico e comercial voltado também a fins sociais. A união de uma fazenda
vertical que sirva também como centro ecológico amplia o público alvo e traz
vivacidade à área de implantação, logo unindo diversas necessidades funcionais de
um projeto para o Centro de Curitiba. As premissas necessárias para o alocamento
do empreendimento se dão primariamente na escolha do terreno que deve considerar
as exigências levantadas nos estudos de caso, as quais englobam:

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

Orientação norte ou noroeste. A fim de maximizar o volume de hortaliças
produzido através de sistemas que utilizem a iluminação solar;
Loacalização em região central da cidade. Como um dos objetivos maiores
é revitalizar o centro urbano é indispensável que o terreno se localize e tenha
proximidade com o Centro de Curitiba;
Edificações do entorno que não sombreiem o edifício. Como dito no item
1 a relação do entorno com a produção de hortliças pode ser negativa caso
haja interferência na quantidade de luz recebida diretamente pelo edifício;
Fácil escoamento produtivo. A fazenda opera em escala comercial e
poranto o volume produzido todos os dias deve ser escoado para o
consumidor que pode ser um retaurante, escola, mercado, ou outro;
Facilidade de acesso por meios variados como automóvel, ônibus,
bicicleta e a pé; a facilidade de acesso ao local aumenta sua visibilidade e
participação popular nas atividades direcionadas a sociedade como um todo;
Preferencialmente próximo a um espaço urbano movimentado e já
consolidado. A expansão das áreas utilizadas no Centro se dão de forma
facilitada se próximas a áreas já populares;
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4.2 LEITURA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

A escolha do terreno se baseia nas necessidades expostas no capítulo 4.1.4 e
nas análises de áreas semelhantes à dos estudos de caso. A área de intervenção
proposta se localiza no centro da cidade de Curitiba, mais precisamente no
cruzamento da Rua Cruz Machado com a Rua Visconde de Nácar (Figura 24 e 25).
Figura 24 - Guia Amarela do lote.

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo (2018)
Figura 25 - Localização do terreno.

Fonte: Autor
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O lote atualmente também faz divisa com a Alameda Doutor Carlos de Carvalho,
entretanto, a área total do lote junto com seu coeficiente de aproveitamento de 5, como
pode ser visto nos parâmetros construtivos da Guia Amarela na figura 26, gera um
dever de ocupação do terreno superior ao que é necessário para o projeto de fazenda
vertical. Logo, o lote será subdividido em duas partes, a primeira será usada para o
presente projeto e a segunda ficará no mercado imobiliário para uso externo (figura
25).
Figura 26 - Guia Amarela: parâmetros de construção.

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo (2018)

A zona de intervenção localizada no Centro é atualmente terreno subexplorado
que não cumpre sua função social, lote vazio como pode ser visto no mapa 3 de cheios
e vazios urbanos. Sua localização na Rua Visconde de Nácar esquina com Rua Cruz
Machado é local de alta visibilidade devido ao grande número de veículos e pedestres
que lá circulam diariamente, seu acesso (Mapa 4) é facilitado por meios de transporte
público contando com um “tubo” de BRT no pequeno largo da esquina e através de
ônibus de linha (linhas 002, 366, 380, 385, 393 865, 870, 875, e 876), que trafegam
na Avenida Dr. Carlos de Carvalho e adjacências.
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Mapa 3 - Cheios e vazios urbanos.

Fonte: Autor
Mapa 4 - Fluxos do entorno.

Fonte: Autor
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A orientação noroeste e o baixo gabarito das edificações no entorno são pontos
cruciais na escolha do terreno já que em princípio a fazenda vertical trabalhará com
sistemas de cultivo que aproveitam a luz solar. Existe na verdade um único prédio
localizado ao norte do outro lado da Rua Cruz Machado que fará sombra em
determinadas horas do dia, porém é uma adversidade que pode ser facilmente
resolvida na implantação do projeto no terreno. No mapa 5 abaixo observa-se os usos
predominantes da região do entorno, destacando-se a variedade de usos e
heterogeneidade de edificações contendo público amplo e variado.
Mapa 5 - Mapa de usos do entorno.

Fonte: Autor
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Mapa 6 - Mapa síntese.

Fonte: Autor
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5 DIRETRIZES PROJETUAIS

As diretrizes projetuais a seguir se fundamentam em toda a análise teórica
levantada nos capítulos anteriores desta monografia. Seu programa, materialidade e
espacialidade podem mudar durante a fase de concepção de projeto uma vez que
aqui se faz uma análise e disposição inicial das áreas e volumes, ou seja, aqui se situa
um pré-dimensionamento e uma disposição inicial de ambientes. Primeiro foi
necessário compreender os sistemas de cultivo utilizados em fazenda verticais, seu
modo de funcionamento e quais funções os edifícios apresentavam conjuntamente.
Os estudos de caso foram cruciais para o entendimento do sistema A-Go-Gro e de
cultivos verticais em grandes alturas por estantes, além volume produzido por área. O
projeto desta monografia utiliza sistema similar ao A-Go-Gro e busca plástica na Tour
Marîchère e na Vertical Harvest. A função do edifício se baseia nos 4 pontos abaixo:

I.
II.
III.
IV.

Ser primariamente uma fazenda vertical de escala comercial que possa
se auto sustentar através da venda de hortaliças;
Oferecer espaços de palestras, workshops e capacitações para o
público em geral visando a educação ecológica de crianças e adultos;
Fomentar a consciência ambiental na população em geral;
Fornecer espaços propícios à socialização e ocupação da cidade pela
população.

O programa de necessidades, os serviços, proporções e área necessárias se
baseiam majoritariamente no modelo da Tour Maraîchère e sua função social de
fazenda urbana, aliando pequenos espaços propostos pela Vertical Harvest, mas
mantendo seu papel de edifício aberto ao público.
Figura 27 - Esquema de verticalização.

Fonte: Autor
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5.1 PROGRAMA E ATIVIDADES PROPOSTAS

O programa se forma numa junção de áreas necessárias para o funcionamento de
uma fazenda indoor com as áreas utilizadas em edifícios como centros culturais. A
partir de um gama de ambientes amplia-se o público alvo e a movimentação no edifício
e no entorno, gerando assim apropriação do espaço e maior identificação com o
ambiente. Como pode ser visto no plano de necessidades abaixo (Figura 27). O
edifício proposto segundo o plano de necessidades terá 5.661 m² distribuídos em 9
andares com sua fachada principal para noroeste.
Figura 28 - Plano de necessidades

Fonte: Autor

O projeto se dará materialmente através de estrutura metálica e fechamento
em material translúcido, junto ao edifício será projetada também uma pequena praça,
bicicletário e hortas comunitárias para a população. Duas linguagens serão
trabalhadas dentro da edificação, primeiro uma linguagem mais dinâmica nos
ambientes abertos ao público como café, mercado, auditório e salas pedagógicas, e
depois uma linguagem comercial/industrial na parte de preparo e cultivo das plantas
que precisam ser protegidas de patógenos e cuidadas minuciosamente quanto à seus
nutrientes.
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O esquema da figura 29 mostra a setorização de áreas e como elas se
interconectam. Dentro da edificação espaços especiais para circulação de
mercadorias vão precisar ser pensados e em formas de setorização para que a parte
produtora não atrapalhe as partes sociais e vice-versa.
Figura 29 - Setorização.

Fonte: Romainville (2017) adaptada pelo autor
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6 PROPOSTA

Com base na pesquisa desenvolvida o projeto de Fazenda Vertical em centro
urbano toma forma através do desenvolvimento do projeto arquitetônico elaborado na
segunda fase do Trabalho de Conclusão de Curso. O edifício fazenda se desenvolve
através de premissas logísticas e funcionais já elaboradas durante a fase de análise
das referências teóricas e projetuais existentes. São determinadas então as
setorizações do edifício, seus fluxos principais, usos, métodos de plantio e conceito
aplicado, sendo todos os aspectos direcionados para o melhor uso do terreno já
escolhido previamente levando em consideração insolação, curvas de nível e
acessos.
Criado para ser verdadeiramente uma fazenda que possa se manter através da
venda de hortaliças no Centro da cidade, o edifício é concebido em um terreno de
orientação noroeste de 2.097m² o no bairro Centro da cidade de Curitiba. Erguendose em formato “H” para aproveitar a melhor luminosidade possível o edifício de 11
pavimentos distribuídos em 6.300m² sendo que 3 pavimentos possuem pé direito
triplo, ou seja, criando um maior volume arquitetônico do que se espera pela
metragem construída. As produções ocorrem em duas formas diferentes, a primeira
tecnologia utilizado é o sistema A-Go-Gro que é uma das diretrizes que moldam o
projeto na sua forma e volume, e a segunda tecnologia produtiva é o sistema de
criação de cogumelos em substrato e utilização de LED para otimizar a capacidade
produtiva em espaços que não teriam insolação necessária para o sistema A-Go-Gro.
Cumprida então a função inicial de fazenda outros objetivos são propostos como um
pequeno centro pedagógico com laboratório, sala de aula e auditório, além de um
pequeno mercado e um café que visam oferecer itens produzidos tanto na própria
fazenda como de produtores locais a fim de valorizar o comércio local.
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Figura 30 - Vista externa do edifício

Fonte: Autor

Figura 31 - Vista da praça interna

Fonte: Autor
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Figura 32 - Vista do sistema de produção A-Go-Gro

Fonte: Autor

A materialidade se dá através de pilares de concreto e vigas metálicas para vencer os
grandes vãos propostos, a transparências do vidro se torna elemento vital tanto para
insolação quanto para caracterização do edifício como produção agrícola. O sistema
A-Go-Gro é definidor na criação de volume e no estudo de insolação já que as plantas
precisam de pelo menos 4 horas diárias de insolação direta.
Figura 33 - Perspectiva interna do mercado

Fonte: Autor
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolveu-se primariamente a partir dos ideais e conceitos de Dr.
Dickson Despommier para a nova agricultura do séc XXI através de fazendas
verticais. Mesmo quando as vantagens levantadas por ele se sobressaem em muito
às das fazendas de agricultura tradicional, as relações urbanísticas levantadas por
estudos teóricos sobre a relação entre cidade e agricultura e sua capacidade de
revitalização de áreas abandonadas criam um novo panorama sobre fazendas
verticais e suas potencialidades. Não só suas vantagens ecológicas e produtivas são
levantadas no texto, como também suas capacidades para restaurar ambientes
urbanos e recriar laços sociais perdidos.
A conceituação temática e análises teóricas suportam e corroboram a
funcionalidade e potencialidade das Fazendas Verticais, justificando sua implantação
em grandes centros urbanos a fim de reestruturar a maneira como sociedade e
produção de alimentos interagem entre si. As escolhas projetuais decorrem das
necessidades funcionais e logísticas para que uma Fazenda Vertical funcione em
escala comercial como é tido no capítulo 5 de diretrizes projetuais.
Pautada nas questões ecológicas, logísticas e sociais estruturadas durante
todo o ensaio é então desenvolvido um modelo de projeto que se encaixa nas
necessidades do espaço de implantação proposto.
Apesar de não existir um modelo já existente no Brasil para efeito comparativo
e de estudo, é possível analisar o projeto proposto em comparação com outros existes
na América do Norte, Europa e Ásia. A logística funciona, a produção em larga escala
foi atingida, sua autonomia monetária é passível de ser atingida pelo volume de
produção proposto e as interações entre sociedade e edifício são atingidas através
das partes públicas e semi públicas.
O desenvolvimento e implantação do projeto de fazenda vertical em grande
escala no Centro da cidade de Curitiba na segunda parte do Trabalho de Conclusão
de Curso corrobora a viabilidade técnica de um projeto de criação de leguminosas,
hortaliças e cogumelos na região central da cidade e revela a interação com o entorno
e potencialidade do projeto em relação à sua área de implantação.
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APENDICE A – PRACHAS DO PROJETO

FAZENDA VERTICAL
AGRICULTURA URBANA COMO CATALISADOR
SOCIOECNÔMICO

Fazenda | Mercado | Centro pedagógico

Terreno

Parâmetros de ocupação - ZC

Concebido como disrupção do atual sistema produtor agrícola,
o edíficio fazenda se propõe a criar um modelo produtivo em
grande escala que visa o mínimo impacto ambiental ao mesmo
tempo que consolida sua autonomia econômica.

A fim de obter o melhor desempenho possível em
questões urbanas, logísticas e ambientais, o terreno escolhido situa-se no centro da cidade de Curitiba - PR. Com
orientação Norte/Oeste, proximidade a vias rápidas para
carga e descarga, contato direto com consumidores locais
e demais características ligadas ao desevolvimento de um
vazio urbano como empreendimento inovador, o lote de
esquina das ruas Cruz Machado e Visconde de Nácar foi
escolhido.

Área Total: 2097m².
Coeficiente de Aproveitamento: 5.
Taxa de Ocupação: 100% no térreo e 1 pav.
66% demais pavimentos.
Altura Máxima: Livre.
Recuo Frontal: Facultado no alinhamento.
Recuo das Divisas: Facultado no térreo e 1pav.
2m nas divisas.
Estacionamento: Proibido segundo decreto
184/2000

A necessidade de projetos inovadores nas questões de cultivo e
produção de alimentos deve-se aos malefícios causados pelo
atual modelo capitalista indusrial produtivo no cenário agrícola
principalmente devido às tecnologias desenvolvidas na primera
metade do séc XX e aprimoradas desde então.
Problemas da agricultura tradicional
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A solução vem através de novas tecnologias e modelos produtivos como é a fazenda vertical, a qual faz uso de sistemas
como aeroponia, hidroponia, aquaponia, produção em substrato orgânico, entre outros.
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Áreas

Sistemas produtivos

No programa destacam-se as áreas de produção de legumes através das estruturas metálicas chamadas A-Go-Gro (figura ao lado)
e também as áreasde produção de cogumelos em manta. O edifício
conta além dos ambientes de apoio à fazenda também um auditório e duas salas pedagógicas para workshops, treinamentos e
palestras. Também no térreo destaca-se o café e mercado que têm
como função vender os alimentos produzidos na fazenda e nos
arredores, além de ser um ponto de encontro.

Cogumelos
Manta orgânica
LED UV
Estrutura metálica

Sistema de produção de cogumelos indoor

A água é direcionada para a polia hidráulica que faz os suportes na torre rodarem
três vezes ao dia. Isso assegura que todas
as planta recebam luz solar suficiente.

Cálculo de áreas (m²)

Água da chuva e
água reciclada é
coletada num
tanque acima.

Cálculo de áreas (m²)

624
1810

624
1810

6.300m²

2004

A polia
hidráulica faz
uso do fluxo de
água e da
gravidade para
rodar os
suportes.

249
217
2004
232
228

249

936

217

O gerador
energiza a
bomba, a qual
redireciona a
água para o
tanque.

232

Apoio da fazenda

Apoio do café

Administrativo

Café/Mercado

Núcleo de circulação

Pedagógico

228

Produção de vegetais (A-Go-Gro)Apoio
Produção
de cogumelos
da fazenda

936

Apoio do café

Administrativo

Café/Mercado

Núcleo de circulação

Pedagógico

Durante a rotação
dos suportes as
plantas são irrigadas
por micro-sprinklers
três vezes ao dia.

Produção de vegetais (A-Go-Gro) Produção de cogumelos

A água é então
reciclada para
fornecer energia ao
gerador.

Sistema A-Go-Gro

Tradução livre
Fonte: Sky Urban Solutions - Vertical farming an urban agriculture solution

Elevação Norte

Rua Cruz Machado

Entrada carga e descarga

i=6%

Elevação oeste

i=6%

i=15%

Rua VIsconde de Nácar

Entrada principal
Entrada do mercado

i=6%
i=6%

i=3%
Entrada de funcionários

Implantação
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Perpectiva interna do mercado

Rua Cruz Machado
Elevação Norte

22

23

01 - Mercado
02 - Café
03 - WC
04 - Cozinha
05 - Pré-higienização
06 - Estoque
07 - DML 01
08 - Vestiário
09 - Sala administrativa 01
10 - Copa
11 - WC PcD
12 - Copa
13 - Vestiário Fem.
14 - Vestiário Masc.
15 - Cisterna
16 - Sala de compostagem
17 - Central elétrica
18 - Elevador de serviço
19 - Copa
20 - Recepção
21 - Sala pedagógica 01
22 - Sala pedagógica 02
23 - WC Fem.
24 - WC Masc.
25 - Auditório
26 - Escada enclausrada
27 - Rampa de acesso
28 - Piso Drenante
29 - Depósito de resíduos
sólidos
30 - DML 02

24

21

25

Elevação oeste

Rua VIsconde de Nácar

27

19
26

20

i=15%

30

28
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i=7%

Planta térreo
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Rua Cruz Machado
Elevação Norte

18

15

16

17

01 - Café
02 - DML 01
03 - Sala administrativa 01
04 - Estoque do mercado
05 - Montacarga
06 - Estoque de insumos
07 - Carga e descarga
08 - Sala de embalagem de
cogumelos
09 - Estoque não-refrigerado
10 - Estoque refrigerado
11 - Recepção
12 - WC Masc.
13 - WC Fem.
14 - Copa
15 - Almoxarifado
16 - Presidência
17 - Sala 01
18 - Sala 02
19 - Open office
20 - Auditório
21 - DML 02

14
13

12

19
20

11

Elevação oeste

Rua VIsconde de Nãcar

20

10
21

10

08

09

01

05
02

03
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07

04

i=9%

Planta primeiro pavimento
Escala 1:150
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Rua Cruz Machado
Elevação Norte

01 - Sala de produção 01
02 - Laboratório de germinação
03 - Higienização de insumos
04 - Apoio
05 - DML
06 - Lavatório
07 - Sala de produção 02
08 - Clarabóia

Elevação oeste

Rua VIsconde de Nãcar

07

06

05

04

01
03

02

08

Planta tipo 01 (pavimentos 3,6 e 9)
Escala 1:150
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Perpectiva interna da produção de vegetais

Rua Cruz Machado
Elevação Norte

01 - Sala de cultivo de
cogumelos
02 - Apoio
03 - DML
04 - Sala de produção 01
05 - Sala de produção 02

Rua VIsconde de Nãcar

Elevação oeste

05

03

04

02

01

3

Planta tipo 02 (pavimentos 4,5, 7,8,10 e 11)
Escala 1:150
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Perpectiva externa da praça

Rua Cruz Machado
Elevação Norte

1 - Sala de máquinas
2 - DML

i=6%

Rua VIsconde de Nãcar

Elevação oeste

i=6%

02

01

i=6%
i=6%

3

Planta de cobertura
Escala 1:150
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BB
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Elevação norte
Escala1:150
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Elevação oeste
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BB

+ 41,35

+ 39,00
01 - Café
02 - Mercado
03 - Estoque
04 - Sala administrativa
05 - WC PcD
06 - Copa
07 - Cisterna
08 - Sala de compostagem
09 - Cargae descarga
10 - Sala de embalagem de
cogumelos
11 - Estoque não refrigerado
12 - Estoque refrigerado
13 - Sala de produção 01
14 - Apoio 01
15 - Laboratório de germinação 01
16 - Sala de cultivo de cogumelos 01
17 - Sala de cultivo de cogumelos 02
18 - Sala de produção 02
19 - Apoio 02
20 - Laboratório de germinação 02
21 - Sala de cultivo de cogumelos 03
22 - Sala de cultivo de cogumelos 04
23 - Sala de produção 03
24 - Apoio 03
25 - Laboratório de germinação 03
26 - Sala de cultivo de cogumelos 05
27 - Sala de cultivo de cogumelos 03
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Corte AA
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AA

01 - Acesso de caminhões
02 - Sala pedagógica 01
03 - Acesso principal
04 - Mercado
05 - Pré-higienização
06 - Acesso de funcionários
07 - Estoque do mercado
08 - Estoque refrigerado
09 - Sala de produção 01
10 - Sala de produção 02
11 - Sala de produção 03
12 - Sala de produção 04
13 - Sala de produção 05
14 - Sala de produção 06
15 - Sala administrativa 01
16 - Open office

+ 41,35

+ 39,00

11

12

+ 28,50

10

13

+ 18,00
Exterior

Interior

Freio térmico
Laje alveolar
Placa cimentícia
Viga
Cabeçote
Encaixe PVC

09

U-glass

Det 01
Esala 1:30
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Corte BB
Escala 1:150
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