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1 INTRODUÇÃO

 Após inúmeras evoluções e revoluções, o mundo 
recentemente começou a tomar decisões que prezam pelo 
meio ambiente. Dada a destruição que algumas evoluções 
trouxeram para o nosso habitat. Isso porque a preocupação 
nos momentos nos quais aconteceram tais evoluções, era 
com o desenvolvimento humano e de novas tecnologias que 
agilizassem e de alguma forma melhorassem a vida humana. 
Isso não levando em conta que a longo prazo(mas nem tão 
longo assim) o meio ambiente sofreria perdas irrecuperáveis e 
dessa forma a saúde dos seres humanos e dos outros animais 
da Terra estaria prejudicada. 
 Com isso, atualmente, a busca por novas formas de 
se pensar e construir o nosso futuro devem sempre levar em 
conta a sustentabilidade. Sem escalas de tamanho, toda e 
qualquer atitude pode ser modificada para preservar nosso 
meio ambiente. Incluindo a arquitetura. 
 Para isso a junção do espaço com a mentalidade que 
ele tenta provar e inserir na sociedade, pode-se chegar a pontos 
chave dentro das cidades, que são as grandes cicatrizes da 
nossa destruição no meio ambiente. De certa forma unidos e 
fortalecidos por políticas públicas, podem alcançar e educar 
a grande população que até pouco tempo atrás não tinha 
conhecimento sobre suas atitudes. Por isso a importância 
de iniciativas de criação de lugares onde exista não só a 
sustentabilidade apresentada fisicamente ali, mas também 
como gerador de novas possibilidades voltadas a isso. 
 

Fonte: PerFarm (2017)
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2. AGRICULTURA

 Em meio ao aquecimento global, novas formas 
de pensar e atuar em sociedade são necessários. Para 
as pessoas com acesso à educação básica, é muito 
mais fácil o acesso e conhecimento sobre o assunto, 
mas já para os que não têm esse privilégio, é de extrema 
importância que hajam novos meios de transporte das 
informações. Tal fato mostra a necessidade de espaços 
que informem a população em geral, e mostre de maneiras 
não convencionais novas formas de mudança. Como por 
exemplo um espaço na cidade que quebre o usual e busque 
novas possibilidades de construção sustentável. 
 Entende-se a necessidade de intervenções quando 
apontamos os modos que construímos e produzimos 
nosso alimento e vemos que não estamos no caminho 
certo. Por isso a necessidade de cidades que possuam 
consciência de que é necessária uma mudança, agora. 
Qualquer pretensão de crescimento deve levar em conta 
que o futuro para existir deve ser cultivado atualmente, 
para que tenhamos a chance de mais desenvolvimento, e 
não ter nosso destino próximo.  
Por isso a arquitetura deve gerar espaços novos de/para 
pensamentos novos. 
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2.1. A HISTÓRIA DA AGRICULTURA

 A data exata do início da agricultura é um dado de 
difícil identificação. Relatos mostram que desde 8500AC a 
humanidade já contava com a agricultura como forma de se 
conseguir alimentos. Nessa época os seres humanos ainda 
tinham costumes nômades, mas com o desenvolvimento do 
conhecimento sobre a agricultura as sociedades puderam se 
fixar e construíram vilarejos, comunidades e por fim cidades. 
Isso ao passar do tempo. Dessa forma é possível reconhecer 
a importância da agricultura não só como desenvolvedora de 
alimentos, mas também uma forma de moldar os costumes 
da civilização. 
O avanço da agricultura foi gradual durante todos os longos 
anos que passaram desde sua descoberta. Aos poucos foram 
notadas as variedades de plantio da mesma espécie, de acordo 
com a qualidade e sabor de cada colheita. Isso fez com que 
começasse o processo de escolha de melhores sementes para 
o plantio nas próximas colheitas. Durante todo esse tempo as 
ferramentas utilizadas também foram sofrendo alterações 
até que se chegasse ao uso do metal como matéria prima. 
Mas mesmo assim a agricultura ocupava grande parte da vida 
de todas as pessoas e era o trabalho de 80% da população 
mundial. 
 Com o tempo houveram alguns avanços na produção 
agrícola. As ferramentas foram evoluindo bem aos poucos e 
foi por volta do século 18 que surgiram as primeiras colheitas 
mecanizadas, mesmo ainda puxadas por força animal. Isso 
fez com que o tempo de colheita diminuísse razoavelmente 
para uma fração do tempo que levava anteriormente. 
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2.2. A AGRICUTURA NO BRASIL

 A agricultura sem dúvida é uma grande colaboradora 
econômica no Brasil. Por conta da extensão de terra e 
de variedade em possiblidades de exploração agrícola, o 
território brasileiro veio se tornando cada vez mais valioso 
para a produção agrícola e juntamente a pecuária. Ela 
é responsável por quase R$100 bilhões em volume de 
exportações em conjunto com a pecuária, segundo dados 
da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SRI/Mapa).
 Hoje tem-se o cultivo da soja como sendo o maior 
cultivo em solo brasileiro. Isso se dá pela demanda 
internacional e também nacional, que crescem a cada ano, 
sendo um dos fatores desse crescimento o destino de 
grande parte da soja para a alimentação dos animais da 
pecuária, que com o passar do tempo também aumentou. 
Esse aumento se deu principalmente pela cultura norte 
americana que coloca o consumo animal como sendo 
fundamental, o que estudos mostram ser o falacioso. Isso 
pode ser constatado pela dieta das culturas ao redor do 
mundo, que não mais seguem apenas preceitos antigos, 
mas como efeito da globalização, seguem o “american 
way of life”. 
 O consumo de combustíveis fósseis é um 
movimentador de moeda e política mundial. Pela 
dificuldade e preço estarem cada vez maiores, o cenário 
desses combustíveis vem se tornando tenso, e isso 
aumentou o consumo do etanol dentro e fora do Brasil. 
Fato que impulsiona a produção de cana de açúcar, que 
acompanha a economia brasileira desde o início de nossa 
colonização. Além é claro de ser transformada em açúcar, 
estando na 4ª posição no ranking de produtos brasileiros 
mais exportados.

 Pensando nos fatores positivos da produção 
agrícola da maneira que ocorre, podem se tirar 
alguns valores que levam a crer que a situação 
está completamente estável, e que se a economia 
está bem, o restante relativo ao país também 
está bem. Mas a realidade é inversa a isso, pois a 
produção agrícola e da pecuária que a acompanha 
paralelamente utilizam do meio ambiente de uma 
maneira que a sua recuperação é lenta e muitas vezes 
irreversível. Por isso a necessidade de começarmos 
a pensar em novas maneiras de utilizar o que a 
natureza nos proporciona, para podermos traçar um 
futuro humano e do meio ambiente. Caso contrário 
em poucos anos não haverá mais terra fértil e muito 
menos qualidade de vida ambiental para não só os 
humanos, mas para os animais que sofrem com as 
nossas atividades e nosso estilo de vida “moderno”. 

1986
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2.3. O AGRICULTOR BRASILEIRO

 O agricultor brasileiro se divide basicamente em: 
grande e pequeno produtor. Ambos se diferenciam pela 
escala de produção, e pelo modo que cultiva e utiliza o solo/
meio ambiente. Atualmente os grandes produtores tomaram 
conta da maior parte territorial brasileira e mundial, e têm 
grande papel econômico. Por terem tanto poder monetário, 
possuírem influência política e possuírem grande quantidade 
de terra, deveriam estes serem os principais agentes de 
mudanças sustentáveis e com preocupação ambiental, mas 
infelizmente o que vem sendo feito é o contrário. Isso porque 
não há interesse em conservação do meio ambiente, e sim de 
lucro. O que os grandes produtores não entendem é que eles 
mesmos trazem o fim de sua fonte de renda cada vez mais 
próximo, pois a quantidade de terras férteis e produtivas vem 
diminuindo com toda a destruição causada. 
 As formas de produção que os grandes produtores 
utilizam para que seu lucro aumente, faz com que a qualidade 
do ambiente diminua, o que para donos de imensas áreas de 
produção, não importa. Essa é uma das diferenças entre o 
grande e o pequeno produtor, uma vez que o pequeno produtor 
necessita que suas terras tenham qualidade fértil sempre, para 
que depois de sua colheita possam ser feitas outras colheitas 
posteriores, e por isso tendem a ter maior preocupação com 
a agressão ao meio. O grande impacto seria se no lugar de 
um grande produtor apenas preocupado com seu retorno 
financeiro e sem consciência ambiental, existissem pequenos 
produtores que fossem fiscalizados para que produzissem 
e preservassem o ambiente, gerando renda e protegendo a 
terra. Isso não só não ocorre, como a qualidade de vida dos 
pequenos produtores atualmente é tão ruim, em sua maioria, 
que é utópico pensar que todos têm a capacidade de proteger 
o meio ambiente. Mas é possível que se fosse diferente o modo 
como as terras são ministradas e divididas, com qualidade 
de vida melhor do pequeno produtor, ele pudesse ter um
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zelo e tomar todas as medidas necessárias para que o meio 
ambiente sofresse o menos possível havendo uma mudança 
social e também uma mudança ambiental.
 Pensando nos fatores positivos da produção agrícola da 
maneira que ocorre, podem se tirar alguns valores que levam 
a crer que a situação está completamente estável, e que se a 
economia está bem, o restante relativo ao país também está 
bem. Mas a realidade é inversa a isso, pois a produção agrícola 
e da pecuária que a acompanha paralelamente utilizam do 
meio ambiente de uma maneira que a sua recuperação é 
lenta e muitas vezes irreversível. Por isso a necessidade de 
começarmos a pensar em novas maneiras de utilizar o que 
a natureza nos proporciona, para podermos traçar um futuro 
humano e do meio ambiente. Caso contrário em poucos anos 
não haverá mais terra fértil e muito menos qualidade de vida 
ambiental para não só os humanos, mas para os animais 
que sofrem com as nossas atividades e nosso estilo de vida 
“moderno”. 
 Essa discrepância entre os poderes dos pequenos e 
grandes produtores vem desde a colonização do país, quando 
se iniciou a divisão não igualitária de terras e sempre prevaleceu 
a preocupação com o crescimento dos já grandes produtores. 
Isso fez com que o cenário agrícola se tornasse uma fonte de 
diferenças sociais. 
O poder político da categoria é evidente atualmente, pois há 
sempre algumas tentativas de mudança de leis para que os 
produtores tenham mais facilidade para produzir e desmatar 
com menos interferências legislativas. Isso é tão claro que a 
proposta do substitutivo do Projeto de Lei (PL) 6299/02, que 
trata do registro, fiscalização e controle dos agrotóxicos no 
país chegou a ser pleiteada entre os deputados, e se aprovada 
tiraria da Anvisa a avaliação dos produtos agrotóxicos, não 
mostrando mais os riscos ao meio ambiente, seres humanos 
e animais.

“A exploração ambiental está diretamente ligada ao avanço do complexo 
desenvolvimento tecnológico, científico e econômico que, muitas 
vezes, tem alterado de modo irreversível o cenário do planeta e levado 
a processos degenerativos profundos da natureza (RAMPASSO, 1997). 
Dentre os processos degenerativos profundos da natureza Ehlers 
(1999) destaca a erosão e a perda da fertilidade dos solos; a destruição 
florestal; a dilapidação do patrimônio genético e da biodiversidade; a 
contaminação dos solos, da água, dos animais silvestres, do homem do 
campo e dos alimentos.” (Rosane Balsan – 2006)
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3. AGRICULTURA URBANA

 A Agricultura Urbana já se explica apenas pelo nome. 
É o cultivo de alimentos produzidos por meio da agricultura, 
mas no ambiente urbano. Ela é a união dos dois mundos que 
se afastaram durante os anos de desenvolvimento social. É a 
possibilidade de conexão entre o ambiente rural e o urbano por 
meio de uma necessidade incomparável, a alimentação.
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 Mundialmente, a preocupação oficial com a AU é antiga, 
e tem sido diversificada. Pode ser organizada em vários tipos 
de intervenções, muitas vezes combinadas em uma única 
cidade. O acesso a recursos, a terra em particular, deve se dar 
nos centros urbanos. O acesso é o mais frequente problema. 
Mas os sistemas de produção de AU têm se diversificado e os 
produtores se adaptaram para que pudessem lidar com essas 
e novas restrições urbanas e possíveis oportunidades que 
possam aparecer.
 Precisamos entender melhor como os sistemas 
alimentares urbanos funcionam se quisermos avaliar de forma 
consistente. E para que possamos promover o seu papel sobre 
o bem-estar de comunidades rurais e urbanas, é necessário que 
pesquisemos. A AU tende a se desenvolver para complementar 
as fontes rurais de suprimento de alimentos para as cidades 
já existentes. Apesar do apoio ser ainda limitado, a AU está 
gerando produtos avaliados em dezenas de milhões de dólares, 
ano após ano, nos principais centros urbanos no mundo. AU é 
acessível, é uma fonte notável de renda e é mais lucrativa do 
que a produção rural, comparando produtor com lucro por área 
de produção.
 A AU nas áreas de baixa renda efetivamente contribui 
de várias maneiras para melhorar a segurança dos alimentos 
que os cidadãos ali consomem, melhorando a ingestão de 
alimentos saudáveis pelos núcleos familiares da região e 
melhorando o estado nutricional de todas as faixas etárias.
 Há pouco material escrito que condena abertamente a 
AU sob qualquer forma; a oposição tem tendência a vir mais 
do planejamento urbano, da saúde pública e dos círculos 
ambientais do que das agentes que cuidam da quantidade 
de emprego, dos serviços comunitários e da agricultura. 
Verificações e balanços governamentais existem, mas 
foram aplicadas de forma limitada, e geralmente tem um 
cunho favorável aos meios de produção padrão, por conta de 
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decisões tomadas com intuito de fortalecer o lucro de grandes 
empreendedores do ramo. Os regulamentos que deviam legislar 
todas as instâncias do meio, têm permanecido ineficazes 
e deveriam ser revisados, priorizados e implementados de 
maneira apropriada e participativa, para que houvesse a 
possibilidade de teias de produção urbanas serem criadas. 
 A política brasileira caminha aos poucos a ter como 
importante fator, a AU presente nos assuntos das agendas 
administrativas. É possível notar movimentações em alguns 
estados do Brasil que buscam a AU como opção de interesse. 
 Várias tendências que estão em curso irão sustentar 
o crescimento da AU em todo o mundo e nos países menos 
desenvolvidos em particular, com os riscos e benefícios 
sendo abordados por meio de políticas e ações públicas. Uma 
integração mais completa de AU dentro do ecossistema urbano 
requer que os planejadores urbanos, planejadores da saúde 
pública e os responsáveis pela administração pública em geral 
se unam. A presença e o convívio com a natureza no cotidiano 
proporciona o equilíbrio mental. Ao instituir um sistema de 
Agricultura Urbana, será possível observar mudanças tanto na 
qualidade dos alimentos quanto na saúde dos produtores e 
consumidores.

PEQUENOS PRODUTORES GRANDES PRODUTORES 
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3.1.  A UNIÃO DA AGRICULTURA URBANA E A GASTRONOMIA

  É de extrema importância notar que o destino da AU é 
servir de alimento. Fica óbvia a necessidade de pensamento em 
conjunto com a atividade gastronômica local onde é consumido 
o produto da AU. Para tanto, espaços arquitetônicos voltados 
ao comércio do produto e consumo dos mesmos se tornam 
projetos com ambição social e construtiva de relações de lucro 
entre todas as partes desde a produção até o seu destino final. 
Um ciclo que bem conectado promove uma movimentação 
social agradável para o sistema de emprego que hoje carece 
de oportunidades que se voltam a trazer melhores condições 
para o trabalhador e para ao ambiente que circunda.  
  Como toda área de trabalho, todo desenvolvimento 
se dá pelo estudo de circunstâncias que busquem a melhoria 
desde a produção até seu consumo. Isso demanda então 
centros que promovam o ensino profissionalizante de todos os 
segmentos desse ciclo. Essa necessidade resulta em criação 
de centros acadêmicos que proporcione então o ensino e 
pesquisa do assunto a fim de desenvolver e produzir melhorias 
socias em diversas escalas. Com isso também se promove 
a sustentabilidade considerada em todas as partes que 
constroem o ciclo, o que demonstra preocupação ambiental e 
ecossistêmica. 
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3.2. A VARIEDADE DE PLANTIO 

 Produzir e comprar localmente significa aproximar 
produtores e consumidores e fazer girar a economia local. 
Além de diminuir as distâncias, evita desperdício (consumo 
consciente), gera menos poluição (menos transporte) e 
lixo (embalagens especiais) e contribui para a qualidade 
de vida. O agricultor vive melhor sem o uso agrotóxicos. 
O consumidor se alimenta melhor com orgânicos e 
locais e o meio ambiente tende a ficar mais confortável. 
A biodiversidade agradece e, ao redor das hortas, as 
pessoas se encontram e convivem e colocam energia em 
um projeto cheio de significado. E tem mais: elas colocam 
a mão na terra, plantam, entendem e acompanham de 
perto o ciclo produtivo. Há benefícios sociais enormes em 
torno do engajamento e da atividade.
 Como a produção atinge uma necessidade de 
melhoria constante e maior produção diversificada, são 
necessário plantações com uma grande variedade de 
plantio e espécies. São mais comuns os meios de plantio: 
 - hidropônico - A palavra hidroponia é originaria de 
dois radicais gregos: hidro, que significa água e ponos, que 
significa trabalho.
 O cultivo hidropônico é bastante antigo, mas só 
depois da década de 30 que realmente houveram avaços 
significativos na hidroponia. Esses avanços aconteceram 
graças ao professor W. F. Gericke da Universidade da 
Califórnia, que desenvolveu um sistema hidropônico que 
pudesse ser usado em escala comercial. 
 Curiosamente, a primeira grande produção de 
hidropônica ocorreu durante a II Guerra Mundial. Foi criada 
em Chofu no Japão, uma unidade com mais de 22 hectares 
de hortaliças hidropônicas para alimentar o exército. E nos 
Estados Unidos algumas produções hidropônicas foram 
feitas para alimentar os soldados que estavam a beira do 
Oceano Pacífico.

 Na década de 60 no Canadá, grande produtor 
de tomates em estufa, os habitantes começaram a 
ter problemas com o cultivo devido a alta incidência e 
severidade de doenças vindas do solo. Então, a solução 
foi evitar o uso do solo, empregando o cultivo em 
hidroponia. Com isso, o longo dos anos aumentaram os 
estudos científicos e investimentos financeiros com o 
objetivo de aprimorar o cultivo hidropônico.
 Talvez o maior avanço tenha ocorrido a partir 
de um acontecido na Holanda na década de 1980. Por 
conta do uso contínuo durante muitos anos de adubação 
e agrotóxicos diretamente no solo, nas estufas de 
cultivo houve contaminação das águas subterrâneas. 
Culminando com a proibição do uso dessas técnicas. 
Então, para evitar a contaminação do solo e da água, a 
hidroponia se consolidou como uma técnica de cultivo 
viável e melhor. A técnica de hidroponia mais utilizada foi 
lã de rocha alimentada por regas por gotejamento.
 

Fonte: HYDROPONIC SYSTEMS Fonte: Acquaponic Garden
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-  aquaponia, utiliza os peixes como forma de produção de 
nutrientes para a plantação. Com a alimentação dos peixes 
e depois o uso do excremento dos peixes em uma solução 
nutriente. Tal atividade se dá em grandes tanques de água 
ou lagos artificiais. É o método de cultivar peixes e plantas 
juntos num ecossistema de recirculação que utiliza os 
ciclos naturais das bactérias para converter os desperdícios 
de peixe em nutrientes para as plantas. 
O ciclo se dá em 3 partes como a figura abaixo demonstra:
1- Restos orgânicos e desperdícios do peixe são 
produzidos
2- Bactérias transformam tais restos em componentes 
fertilizantes com nutrientes
3- Esses nutrientes são utilizados para plantação ou em 
terra ou em hidroponia

- produção padrão com uso de terra e adubo vegetal como 
fonte de nutrientes. Tem mais facilidade quando se tem 
uma área disponível para plantio, mas não é mais eficaz 
que a hidroponia quando se coloca os gastos de área para a 
quantidade de produto final produzido por metro quadrado

Fonte: Acquaponic Garden
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4 ESTUDOS DE CASO

Réinventer Paris: Ordener - Paris, 2015 – Andrade Morettin
Ficha Técnica:
Local: Paris – FR
Ano de projeto: 2015
Área do terreno: 1.791m2
Área construída: 3.674m2
Equipe: Andrade Morettin Arquitetos

 O projeto, propõe a implantação de um conjunto 
inovador apoiado na ideia de um entrelaçamento social, 
urbano e produtivo. Foi elaborado um programa misto, 
contemplando moradia, equipamento público, comércio e 
produção agrícola.
O projeto tem as mesma características esperadas 
do meu projeto com o acréscimo de habitação no seu 
programa. Ele envolve princípios que tendem a conectar 
segmentos e atividades para que se chegue à um projeto 
inclinado a evolução social com melhoria de vida coletiva. 
Sendo a agricultura o pilar da construção de um sistema 
sustentável e ativamente econômico. 
 Ele engloba o comércio no térreo, habitação nos 
pavimentos acima do térreo, e ainda acima das residências 
estão as áreas destinadas à produção agrícola que 
abastecerá o comércio do térreo. Todos eles conectados 
por circulações verticais que constroem as áreas coletivas 
e as áreas privadas.
 É uma troca de energia constante entre os 
pavimentos, onde todos têm sua importância. O trabalho 
e atividades ali realizados conduzem benefícios aos 
indivíduos que nele se encontram, mas também a todo seu 
entorno. O ideal do projeto é se conquistar a sustentabilidade 
dos que ali utilizam do terreno, mas também exportar os 
produtos para fora do território, alimentando um número 
maior de pessoas.

Fonte: Andrade Morettin
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Centro Paula Souza – São Paulo, 2012 – Spadoni
Local: São Paulo - BR
Ano de projeto: 2011
Área do terreno: 6.882m2
Área construída: 29.490m2
Equipe: Spadoni AA+

O projeto do Centro Paula Souza fica na Santa Ifigênia no 
centro de São Paulo. Conta com a parte administrativa de 
todas as ETECs do projeto Paula Souza, além de ser também 
um polo da ETEC. 
Por ser um projeto robusto em área construída, poderia ter 
sido feito de uma maneira a priorizar o terreno de forma a 
apenas servir como suporte para receber o programa. Mas 
a linguagem utilizada no projeto, proporcionou elementos 
arquitetônicos que criam espaços harmônicos e amplos 
para vivência do ambiente.
O interessante do projeto é a forma como ele repousa no 
terreno de forma a interagir com o seu entorno e mesmo 
assim criar uma atmosfera nova e única na área. A 
materialidade do projeto é unanimemente caracterizada 
pelo uso do concreto e vidro. Com fechamentos em vidro 
acompanhados de brise que criam a sensação de aconchego 
em seus ambientes iluminados, mas ainda sim protegidos. 
 É interessante no projeto que a vivência em seu 
interior é dada da forma que o centro pede, de forma aberta 
e convidativa ao público em geral. Com jardim interno e 
abertura que chamam os pedestres que passam perto do 
edifício para dentro do lote. 

Fonte: Archdaily
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 Nesse estudo de caso é pretendido o entendimento 
de como as salas de aula se dão voltados para insolação e 
ventilação da área, uma vez que o curso de gastronomia também 
é presente na grade da ETEC. Já que a localização é próxima 
a escolhida para o meu projeto é de extrema importância o 
conhecimento de novas e antigas possibilidades. Além do 
estudo da sensibilidade espacial pretendida no projeto, que 
traz consigo uma experimentação de novas ambiências do 
centro.

Fonte: Archdaily
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Local: Xangai - China
Ano de projeto: 2016, aprovado em 2017
Área do terreno: 100 hectares – 1.000.000m²
Equipe: Sasaki Associates

 Vencedor de prêmios na China, o projeto conta 
com uma grande gama de atividades e preocupações que 
interagem com o mesmo propósito sustentável. A grande 
escala do projeto demonstra que é possível criar uma 
conexão entre diversos edifícios para que se tenha um 
ambiente uniformemente pensado de maneira sustentável. 
 Xangai tem hoje mais de 24 milhões de habitantes 
para alimentar e um declínio na disponibilidade e qualidade 
de terras agrícolas. A megacidade chinesa está decidida a 
concretizar o Distrito Agrícola Urbano Sunqiao, um masterplan 
de 100 hectares proposto pela Sasaki Associates, dos EUA. 
Situado entre o principal aeroporto internacional de Xangai e 
o centro da cidade, Sunqiao introduzirá a agricultura vertical 
em grande escala na cidade famosa por seus arranha-céus. 
Embora responda principalmente à crescente demanda 
agrícola na região, a visão de Sasaki vai mais longe, usando 
a agricultura urbana como um laboratório vivo e dinâmico 
para inovação, interação e educação. Esse projeto tem a 
premissa que mais falta em certos projetos nacionais. Ele 
busca não só salientar intenções econômicas, mas conecta 
a isso as necessidades que a população tem hoje e futuras 
necessidades. 
 A cidade de Xangai é ideal para a agricultura vertical. 
Os altos preços dos terrenos fazem com que construir para 
dentro seja mais viável que construir para fora, enquanto a 
demanda por folhas verdes na dieta típica dos habitantes 
pode ser satisfeita com eficientes sistemas hidropônicos 
urbanos, além de outras maneitas de plantio. 

Fonte: Sasaki Associates

 O masterplan de Sasaki, portanto, implementa 
uma série de técnicas de cultivo urbano, como fazendas 
de algas, estufas flutuantes, paredes verdes e bibliotecas 
de sementes verticais. Isso gera um reforço na idéia de 
ciclo sustentável criado com a AU. Não somente local, 
mas regional e nacional, é o impacto que um projeto 
como esse tem na sociedade.
 É a partir de iniciativas enormes como essa 
que será possível alcançarmos maiores possibilidades 
sustentáveis para projetos voltados a AU. Cada bioma 
serve como um ponto de estudo de novas técnicas, que 
somados a estudos sobre o tema criam um novo nicho 
de ensino e desenvolvimento. O meio abiente necessita 
de novos estudos sobre AU, a humanidade com o 
crescimento populacional que tem hoje também precisa, 
e é a partir de novas oportunidades para projetos assim 
que poderemos chegar a um maior equilíbrio entre o ser 
humano e o meio ambiente. Utilizamos o mesmo espaço, 
mas nossas necessidades não mais podem sufocar as 
do meio ambiente.
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5. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE DA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

 A cidade de São Paulo tem grande importância na 
economia nacional. Em vários ramos produtivos, a cidade 
se mantem em bom condicionamento lucrativo, por 
investimentos nacionais e internacionais. Por ter tanto poder 
de influência advindo de sua postura de desenvolvimento, a 
cidade de São Paulo se torna um espelho para que outras 
cidades do país possam perceber novas possibilidades de 
intervenções benéficas para o ecossistema urbano. 
 Observando as potencialidades que a metrópole 
possui, é de extrema importância que sejam adotados 
meios públicos de mudanças. Por isso a sensação que se 
tem é que a cidade estaria aberta a receber novas propostas 
de projetos que almejem melhorias. Mas o que voltou a 
acontecer na cidade, foi a tomada de decisões por meio 
da administração voltada para o lucro de empresas que 
fez com que o caminho que antes vinha sendo traçado a 
beira de impulsionar novos pensamentos urbanos, fosse 
descartado. O que se espera é que novas avaliações sejam 
feitas e sejam retomadas medidas que priorizassem a 
sustentabilidade da cidade, e melhorias ligadas ao meio 
ambiente. 
 

 Na cidade é possível encontrar alguns pontos 
onde já existem iniciativas que promovem AU e outras 
atividades que conectam o cidadão com alguma atividade 
do tipo. Mas ainda falta impulsionar essas iniciativas para 
que o rendimento seja maior e possa mudar a vida de 
mais pessoas. Um bom exemplo é a AU que fica em São 
Mateus, que emprega bastante parte das pessoas que 
moram perto, e melhorou a alimentação dos habitantes 
que se alimentam dos produtos dali.
 Por conta de pontos que já foram apontados em 
capítulos anteriores a esse, que o Centro de São Paulo 
chama a atenção para conter projetos que abordem 
o tema sustentável e ecológico. Por ser o ponto de 
encontro de todos os fluxos de pessoas, e ter acesso a 
mais diversidade de pessoas, seria o melhor ponto para 
que se iniciasse a cadeia de Agricultura Urbana na cidade. 
Seria o ponto de partida para que motivasse a indagação 
social sobre o assunto e gerasse formas de se enxergar 
diferentes do que se tem até o momento. Uma visão que 
mira o futuro, e não admite que o planeta sofra o tanto 
que vem sofrendo com nossas atitudes egoístas em 
relação a todo o meio ambiente.  

AU em São Mateus - SP 
Fonte: FolhaPress (2018)
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AU em São Mateus - SP 
Fonte: FolhaPress (2018)
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 O acesso do edifício é voltado para a 
esquina que tem mais movimento de pessoas. 
O edifício se rebaixa um metro para convidar o 
pedestre a entrar pela escada na esquina ou pela 
rampa arborizada no lote. Além dessa praça, o 
acesso ao restaurante e ao comércio também fica 
no andar público e de fácil acesso, que está a um 
metro abaixo do acesso ao Ensino e a bilioteca. 
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 Os dois térreos, 
e o primeiro pav. têm 
atividades públicas e semi 
públicas. Já o segundo 
pav. tem uso exclusivo do 
Ensino, como os andares 
superiores. 
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 As fachadas do comércio e do restaurante 
se viram pra calçada da Rua Tabatinguera, e são o 
destino de parte da produção da Agricultura urbana 
que o edifício possuí. 
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 O acesso a parte de Ensino e a Biblioteca se 
dão pela esquina da Rua Tabatinguera com a Rua 
Conselheiro Furtado. Na praça criada pelo desnível 
do terreno, existe uma arquibancada pública. 



48

 A biblioteca possuí dois pavimentos, e tem 
acesso semi público. O segundo pavimento do 
restaurante(imagem a direita) possí um bar que 
funciona aos finais de semana.
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 O espaço do edifício reservado aos 
estudantes, tem duas grandes áreas de convívio 
e para descompressão. Ambiente aberto para a 
cidade, e mais privado para estudos e vivência. 
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 Na ponta do edifício existem 3 andares de 
plantio de especiarias. Ali são lecionadas aulas ao 
ar livre, de manuseio e produção de especiarias.

 As salas de aula são tamanho padrão com 
estrutura para comportar até 5 semestres de 
Gastronomia e Agricultura Urbana mutuamente.

 Os vazios no edifício criam varandas 
escalonadas, com jardins que criam uma 
atmosfera rural dentro do edifício. Além de serem 
plantadas espécies frutíferas e existir um sistema 
de reaproveitamento de água da chuva.



54



55

 Além dos jardins nas 
lajes ao longo do edifício, 
no último pavimento e 
no mezanino existem 
plantações com variadas 
espécies cultivadas. Serve 
como laboratório para os 
estudantes, e para produção 
comercial real para abastecer 
não só a região do centro, 
mas como o entorno. 
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FACHADA OESTE
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FACHADA LESTE
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FACHADA SUL

 A ventilação do edifício é 
predominante no sentido Sudeste. 
Então foram colocadas aberturas nas 
fachadas Sul e Leste para que houvesse 
boa ventilação no edifício todo. 
Inclusive na área de Aricultura Urbana, 
a ventilação é pensada para ser amena 
mas suficiente para boa produção, por 
conta das aberturas com o envólucro de 
vro em toda a área. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Agricultura urbana refere-se a qualquer atividade 
em solo urbano que tenha como objetivo a produção de 
alimentos agrícolas. Podem haver também agriculturas 
periurbanas, que são aquelas nas periferias das cidades. 
Muitas vezes uma antiga área rural, atualmente é uma 
agricultura periurbana, devido ao crescimento e expansão 
das cidades e então proximidade dessas áreas. 
 A necessidade de um alimento mais acessível, no 
preço e na proximidade, mais sustentável de forma que 
destrua o menos possível o meio ambiente, é o que se tem 
atualmente nas grandes cidades. 

 “A definição geral deve levar-nos a um sistema ou 
construção conceitual, a uma estrutura de compartimentos 
interconectados baseados nas experiências do mundo real.” 
MOUGEOT, Luc JA. 2000

As definições mais usuais da agricultura urbana se baseiam 
nos seguintes determinantes:
• tipos de atividade econômica 
• localização intra-urbana ou periurbana
• tipos de áreas onde ela é praticada
• sua escala e sistema de produção 
• as categorias e subcategorias de produtos 
(alimentícios e não alimentícios); 
• e a destinação dos produtos, inclusive sua 
comercialização.

 “A indústria e o comércio começaram a ocupar 
espaços até então destinados à agricultura, e o convívio 
com os problemas rurais e urbanos em um mesmo espaço 
tornaram a realidade periférica das cidades bastante 
complexa.” (MACHADO, Altair Toledo. 2002, pág.12).

 A frase de Machado, fala da forma densa e 
agressiva que se deu a relação entre agricultura e avanços 
industriais nos últimos anos. Um sobreposto ao outro, de 
forma que quem sofreu com essa má conexão foi o meio 
ambiente. É justamente com preocupação ambiental e 
social, que projetos com intuitos sustentáveis e ligados 
a desenvolvimento econômico, devem levar em conta 
outras atividades e buscar um equilíbrio entre todos. 
Levando em consideração que o pensamento sustentável 
deve ser unânime em todos os projetos. 
 A característica principal da agricultura urbana, 
que a distingue decisivamente da agricultura rural, é 
sua integração no sistema econômico e ecológico 
urbano (“ecossistema” urbano).Se é verdade que a 
agricultura urbana interage com diversas facetas do 
desenvolvimento urbano, também é fato que ela pode 
nos ajudar a diversificar e fortalecer nossas estratégias 
de gerenciamento urbano. E é isso que a sociedade 
precisa, atualmente e no futuro próximo. 
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