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1. Zoneamento e Programa - Perspectiva Explodida
 

2. Implantação 

O quarteirão do lote conta  com edificações mistas e uma rigida despatronização de alturas evidente na fachada                             
frontal do lote ( fachada oeste), evidenciando um ritmo explorado no projeto. Entretanto, essas alturas são                                             
contidas nessa testada. Nos lados oeste e norte, há predominancia de edificações de maior altura.  
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Programa de Produção da Fazenda Vertical:
Área Privada: 1. Recepção | 2. Higienização 
| 3. Hall | 4. Banheiro | 5. Sala Seminário | 6. 
Circulation | 7. Rainwater Reservoir | 8. Garbage 
| 9. Refectory | 10. Living room | 11. Workshop/
tools | 12. Generator and substation | 13. 
Hydroponic Production | 14. Storage| 15. Filtering 
| 16. Circulation - loads | 17. Deposit | 18. Vehicle 
Access Control | 19. Shipping Dock | 20. Receiving 
dock | 21. Emergency circulation | 22. Packaging | 
23. Packaging Deposit | 24. Aeroponic Production 
| 25. Laboratories | 26. Quality Control | 27. 
Deposit | 28. Product Cleaning | 29. Sanitation 
Deposit | 30. Nursery - Seed Germination | 31. Deposit 

Eco-educational program:
Public Area: 1. Organic fair | 
2. 
Semi Public Area: 1. Reception and scheduling 
of guided tours | 2. Bathrooms | 3. Luggage 
Storage | 4. Organic Restaurant | 5. Circulation 
| 6. Hall | 7. Flexible rooms | 8. 

4. Perspectiva da Feira Orgânica

 

3. Seção de corte
 

MEDUSA 
A agricultura tradicional ocupa grandes extensões 
de terras rurais e muitas vezes visa a                                         
quantidade acima da qualidade. Ao mesmo tempo, 
vemos diversos benefícios de um adensamento 
urbano. Nesse cenário, busca-se conter a                                                
dispersão e aproximar a agricultura da cidade.

A arquitetura absorve as mudanças sociais e se 
adapta ao ritmo que a sociedade compõe; no                                  
entanto, tem a capacidade de sugerir novos                                    
caminhos, adequando o ponto de vista social e                
colaborando na redução do impacto humano.

Para proposta, foi escolhido o bairro cidade bai
xa, Porto Alegre - BR. A avenida garante bom                             
fluxo, o entorno conta com um largo importante,                                        
restaurantes e escolas, mostrando possuir de                          
bom público para acolher o projeto.

A arquitetura se desenvolve no uso dos recursos                                        
naturais. O projeto reúne duas casas inativas,         
respeitando o entorno histórico. Esse volume é    
elevado do solo convidando o pedestre a adentrar.

O bloco Eco Educativo conta com agendamento de 
visitas, restaurante orgânico, salas para oficinas e 
administração. Há também espaço interno ao ar 
livre para feira orgânica. Já, o complexo de                      
produção é um conjunto de blocos sobrepostos,                                      
retornando como faces maiores à luz do sol.           
Assim, os blocos caminham em ziguezague                             
escalonado propondo fluidez e insolação.

A logística foi priorizada para atender e qualificar a 
operação. Uma doca é destinada à chegada                  
de insumos, é realizada a seleção e; sendo                    
sementes, segue para o último andar, onde o fluxo 
segue gravitacionalmente. As sementes vão                    
para  a  germinação, evoluídas segue a produção, 
colhidas para limpeza, controle de qualidade e                
embalagem que enviam para o restaurante orgâni-
co local, distribuidores parceiros ou delivery.

O espaço da feira é versátil com sistema de rotação 
de painéis que reservam móveis no subsolo. Na           
materialidade há fachada ventilada em tela metálica 
tensionada. Na escada e na fachada frontal, são                          
utilizados painéis de aço corten perfurado. 

Utilização flexível e versátil do   
térreo,para atender além das 
feiras, eventos, exposições e 
escolas do entorno, foi pensando 
em um mobiliário adaptável.

O mobiliário se da de forma              
modular e pode ser guardado 
abaixo do deck e, foi previsto 
tampos extensiveis e dobraveis, 
atedendo a layouts diversificados. 

Programa de Produção da Fazenda Vertical:
Área Privada: 1. Recepção | 2. Higienização |
3. Hall | 4. Banheiro | 5. Sala Seminário | 6. Circu-
lação |  7. Reserva água da chuva | 8. Lixos | 9. 
Refeitório | 10. Sala estar | 11. Oficina | 12. Gera-
dor e Substação | 13. Hidroponia | 14. Armazena-
mento | 15. Filtragem | 16. Monta cargas | 17. 
Depósito | 18. Acesso veículos | 19. Doca de 
despache | 20. Doca de recebimento | 21. Circu-
lação de emergência | 22. Embalagens | 23. 
Depósito | 24. Aeroponia | 25. Laboratórios | 26. 
Controle de qualidade | 27. Depósito | 28. Higie-
nização | 29. Depósito de higienização | 30. 
Berçário, germinação de sementes | 31. Depósito

Programa Eco-Educativo
Área Pública: 1. Feira orgânica | 2. Térreo ativo
Área Privada: 1. Recepção | 2. Banheiros | 3. 
Guarda-volumes | 4. Restaurante orgânico | 5. 
Circulação | 6. Hall | 7. Salas | 8. Administração
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