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FAZENDA URBANA VERTICAL

Nos desníveis, terraços ativos são criados com                              
aeroponia. Há um sistema de tubos perfurados                       
com água vaporizada, nutrindo as plantas. Os                                   
tubos possuem hastes que lembram pétalas, com                                  
dinamismo e sombreando as hortaliças. Interna-
mente, o cultivo é hidropônico, prateleiras dispos-
tas para melhor aproveitamento solar. Utilizou-se 
hidroponia e aeroponia, métodos   leves, livres de 
agrotóxicos e econômicos no uso da água.

Comprometido com a sustentabilidade, utilizou-se 
estratégias bioclimáticas: painéis solares;                                    
recolhimento de água da chuva, reserva e                                 
reutilização; inserido um sistema de nebulização 
para umidade adequada ao cultivo; explorado a                            
ventilação cruzada e uso de vidro duplo para reter                  
adentrar apenas a luz natural, além de compoteiras 
para o ciclo fechado da produção.

Com esse estudo, nota-se que é possível diminuir 
distancias entre colheita e consumo, garantindo 
produtos frescos e reduzindo gastos de                          
transportes e emissão de CO2; promover um 
espaço de formação conscientização e geração de 
empregos e reafirmar o respeito ao cultivo. 

Parte-se de uma estante metálica para acomo-
dar a produção de hortaliças em hidroponia.                  
Utiliza-se desta estante para acoplar bandejas 
com substrato fenólico para base do cultivo.

Nos terraços a produção é por aeroponia, com co-
berturas ativas, que são contempladas com maior 
incidência solar. O sistema é leve e utiliza de pouca 
água e zero uso de solo. Para autonomia do sistema, 
utiliza-se da laje da cobertua  como uma cisterna de 
agua pluvial e cada andar possui seu reservatório. 

3. Banheiros
4. Banheiros P.N.E.
5. Circulação vertical
6. Restaurante orgânico
7. Camara fria
8. Cozinha
9. Sala técnica - Gerador
10. Acesso funcionários
11. Higienização
12. Banheiros
13. Vestiários
14. Hall
15. Sala de seminários
16. Depóstio
17. Refeitório funcionários
18. Produção Hidroponica
19. Oficina/ferramentas gerais
20.  Depóstio paletizadores
21:Resíduos secos
22. Depósito equipamentos
23. Resíduos orgânicos
24. Minhocarios e composteiras
25. Acesso a reservatório inferiores
26. Depósito-apoio insumos
27. Recebimento - Entrada de produtos
28. Despache - Saída de produtos
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Feira orgânica com visual para produção
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Vista recepção do Ecoeducativo

SISTEMA HIDROPONICO

SISTEMA AEROPONICO

A proposta é também uma tomada de senso social de          
que estamos carentes de espaços saudáveis e que             
podemos alinhar a arquitetura a um raciocínio ecológico 
provendo um respiro, um produto e uma transformação 
do consumo, incentivando um desenvolvimento saudável.

Planta Térreo


