
	 A	fim	de	entender	o	cenário	existente	em	Porto	Alegre,	investigou-se	iniciativas	rela-
tivas	a	AU	na	cidade.	Foi	possível	encontrar	hortas	que	se	encaixam	dentro	das	três	catego-
rias	apresentadas	anteriormente	(02.1).	Para	esse	estudo,	as	iniciativas	de	maior	relevância	
são	as	hortas institucionais e comunitárias,	pelo	seu	caráter	mais	público	e	que	envolve	um	
maior	número	de	pessoas	beneficiadas.
O	projeto	mais	relevante	encontrado	foi	o	das	Estações Integradas,	um	projeto	da	prefei-
tura	onde	a	coordenação	de	Gestão	Ambiental	do	DMLU	instala	hortas	e	composteiras	em	
instituições	públicas.	O	objetivo	prinicipal	do	projeto	é	reduzir	o	envio	de	resíduos	sólidos	
aos	aterros	municipais,	que	atualmente	representa	um	custo	bastante	elevado	para	a	cidade.	
 

SUS
TENTA
BILI
DADE

[001.] MACRO ESCALA:	A	AGRICULTURA	
URBANA	EM	PORTO	ALEGRE

	 O	estudo	começa	com	uma	visão	sistêmica	sobre	a	Agricultura	Urbana,	entendo	seu	contexto,	
visualizando	redes	existentes	e	identificando	padrões,	com	o	objetivo	de	inserir	o	projeto	na	realidade	
atual.	Em	seguida,	propostas	de	diretrizes	para	um	plano	municipal	que	promove	e	incentiva	a	prática.

[02.1] TAXONOMIA
sistematização em categorias

[02.3] RAIO-X
mapeamento das iniciativas existentes

[02.2] VISUALIZAR
visibilizar redes e iniciativas de AU existentes em Porto Alegre

[001.] APRESENTAÇÃO
escalas de estudo

[01.1] A AGRICULTURA URBANA
introdução

[002.] UM PLANO PARA PORTO ALEGRE
tendência para um futuro próximo

POA CENTRO HISTÓRICO

POLÍTICA	ESTADUAL	DE	
AGRICULTURA	URBANA	

E	PERIURBANA

PLANO MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA URBANA 

E PERIURBANA

................. ? .................POLÍTICA	NACIONAL	DE	
AGRICULTURA	URBANA
Projeto	de	Lei	da	Câmara	(PLC)	

182/2017

aprovada em dez/ 2017 aprovada em agosto/ 2018

BRA RS POA

Objetivos da Política:
1. ampliar a segurança alimentar e 
nutricional das populações urbanas 
vulneráveis;
2. propiciar a ocupação de espaços 
urbanos ociosos;
3. gerar alternativa de renda e de 
atividade ocupacional à população.

 “A implantação da Política  Es-
tadual de Agricultura Urbana e Periur-
bana deve se dar em consonância com 
as diretrizes estabelecidas pelos mu-
nicípios em relação ao ordenamento e 
uso do solo, respeitando o pleno desen-
volvimento da função social da cidade e 
da propriedade urbana.”

ECONÔMICASOCIAL AMBIENTAL

grandes distância entre 
produtor > consumidor

uso de agrotóxicos e 
prática de monocultura

gestão de 
resíduos 
ineficiênte

trabalho na era digital
stress e isolamento 

social

PROBLEMAS DE SAÚDE 
PÚBLICA

DEGRADAÇÃO DO SOLO 
E DOS ECOSSISTEMAS

POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA
E DESPERDÍCIO

SOBRECARGA NOS 
ATERROS MUNICIPAIS

objetivos:
estabelecer	diretrizes gerais de uso 

e ocupação do solo urbano

com	o	objetivo	de	atender interesses 
coletivos	e	garantir	as	funções soci-

ais da propriedade e da cidade.

frente	 a	 recente	 aprovação	
das	 políticas	 nacional	 e	 esta-	
dual,	 Porto	Alegre	 tem	 como	
missão	 estabelecer	 um	 plano	
que	gerencie	e	promova	as	ini-
ciativas	de	agricultura	urbana	
na	cidade.

horta comunitária da
lomba do pinheiro

horta comunitária 
do morro da formiga

horta comunitária 
do margarida

horta comunitária 
do arado velho

estações	integradas
hortas	comunitárias

diagnóstico cenário atual:

iniciativas dispersas e 
desconectadas entre si

espectro das escalas atuação do plano e seus objetivos

CIDADE

integrar	a	atividade	ao	plano diretor	estabelecendo	
diretrizes	gerais	de	uso	e	ocupação	do	solo	urbano,	
garantindo	a	função social	da	propriedade

estabelecer	parcerias	públicas	e	privadas	para	o	
financiamento	de	infraestrutura	dos	projetos

articular	diferentes	órgaos,	instituições	e	projetos	
para	atuar	em	parceria	com	a	AU:
 universidades
 cozinhas sociais/ prato para todos
 merenda escolar
 DMLU, SMAM, SMED

criação	do	banco de terras	para	a	AU	por	bairro,	
incluindo	também	vetores	interessados	em	atuar	
em	parceria	com	os	projetos
 terrenos vazios e garagens
 coberturas planas
 superfícies verticais
 interstícios e vazios urbanos
 instituições públicas e privadas
 áreas verdes

incentivos fiscais	para	pessoas	físicas	e	jurídicas	
apoiadoras	de	práticas	ecológicas
	 doação	financeira	para	projetos	de	AU
 telhado verde
 compostagem doméstica
 reciclagem 
 

BAIRRO

INDIVÍDUO

	 Frente	ao	grande	potencial	da	agricultura	urbana	para	as	cidades,	causando	benefícios	
socias,	ambientais	e	econômicos,	diversas	cidades	do	mundo	já	apresentam	planos	e	proje-
tos	que	regulam,	apoiam	e	facilitam	a	atividade.	
 
A	proposta	do	agroPOA	é	basicamente	uma	parceria	oficial	entre	poder	público	e	sociedade	
civil	que	regulariza	e	dá	legitimidade	a	atividade	da	agricultura	urbana.	Além	disso,	o	plano	
incentiva	novos	projetos	ao	estabelecer	diretrizes	e	integrar	a	atividade	às	metas	municipais.

Embora	a	prática	seja	caracterizada	pela	auto-gestão,	o	poder	público	acompanha	e	facilita	
questões	principalmente	legais	e	financeiras.	
Frente	as	diferentes	características	e	necessidades	das	regiões	da	cidade,	o	plano	atua	em	
diferentes	escalas

O PODER PÚBLICO

a. gestão do acesso a terra ociosa
banco de terras por bairro

b. instalação de infraestrutura básica
água e energia

c. capacitação técnica em agroecologia
escola agroecológica

d. repasses e subsídios financeiros
fundos socioambientais públicos

e. cadastramento central de voluntários
distribuição 

f. insumos auxiliares 
(poda, madeira) provenientes do DMLU 

g. assistência social
auxílio e integração de projetos sociais

[003.] agroPOA: O PLANO
uma parceria entre poder público e sociedade civil

[03.1] agroPOA: REDES
interrelações cooperativas

[03.2] agroPOA: JARDINS PRODUTIVOS
muito além da produção de alimentos

[03.3] agroPOA: D IVISÃO DE RESPONSABILIDADES
quadro resumo

[03.4] agroPOA: ACESSO A TERRA
possibilidades de acordos 

[004.] agroPOA: INSTRUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO
cruzamento de dados: território x gestão

[04.2] agroPOA: CARÁTER
defiinição	de	demandas	prioritárias

[04.3] agroPOA: DESTINO
definição	de	destino	da	produção

[04.1] agroPOA: ESPAÇO POTENCIAL 
classificação	de	espaços	potenciais	para	AU

O GRUPO GESTOR:

a. grupo gestor regularizado
CNPJ (presidente, secretário e tesoureiro)

b. prática da agroecologia
produção exclusivamente orgânica 

c. manejo sustentável de recursos
produção de energia, reciclagem das águas

d. prática de compostagem
jardim e bairro

e. irrigação por gotejamento
racionamento	e	eficiência

f. práticais inclusivas
integração de projetos sociais

g. promover eventos e ações educativas
abertos ao público

BENEFÍCIOS MÚTUOS

redução de resíduos aos aterros
economia para a prefeitura

descentralização de poder
espaços públicos auto-gestionados

alimentação mais saudável
redução de custos com saúde pública

educação ambiental
consciência ecólogica, menos degradação

comunidades fortalecidas
interação entre vizinhanças

crescimento economia local
mais emprego e renda

propriedade 
pública

associação de 
bairro

instituição
pública

empresaONG

propriedade
privada

instituições
públicas

JARDIM
COMUNITÁRIO

JARDIM
COMUNITÁRIO

JARDIM
INSTITUCIONAL

JARDIM	
INSTITUCIONAL

JARDIM	
INSTITUCIONAL

JARDIM	
INSTITUCIONAL

JARDIM	
INSTITUCIONAL

J.Inst.

J.Com.

JARDIM
COMUNITÁRIO

JARDIM	
PRIVADO

JARDIM
COMUNITÁRIO

JARDIM
COMUNITÁRIO

JARDIM
COMUNITÁRIO

praças e
parques

auto-consumo

compartilhamento

comercialização

merenda	escolar

cozinha	social

lote pequeno
> 1000m²

terreno plano terreno médio terreno inclinado

lote médio
1000 a 2000m²

lote grande
< 3000m²

+ de 6hs por diade 4 a 6hs por dia- de 4hs por dia

TAMANHO

INCIDÊNCIA	
SOLAR

DECLIVIDADE

agroPOA. jardins 
produtivos em rede
TCC 2018 // THAÍS TEIXEIRA ANDORFFY
Orientação: Eugenia Kuhn e Geisa Rorato

SOCIAL

ECONÔMICA

AMBIENTAL

CULTURAL

HORTAS 
INSTITUCIONAIS

ESTAÇÕES 
INTEGRADAS

HORTAS
COMUNITÁRIAS

HORTAS 
COMUNITÁRIAS

HORTAS 
PRIVADAS

fortalecimento comunitário
coesão social da comunidade

conexão com a natureza e seus ciclos
redução do stress e da ansiedade

saúde preventiva
segurança alimentar

lazer, bem-estar e qualidade de vida

espaços públicos acessíveis
educação sustentável da comunidade

espaços de troca
pesquisa e inovação

conscientização ambiental

prática da agroecologia
melhora dos microclimas

conservação e recuperação dos solos
redução da poluição e do desperdício

preservação da biodiversidade
redução da emissão de gases do efeito estufa

redução de resíduos enviados aos aterros

resiliência
fortalecimento da economia local

geração de renda
redução de resíduos enviados aos aterros

autonomia alimentar
economia circular

diretrizes	para	um	
plano	de	agricultura	

urbana	em	
Porto	Alegre

aproximação	no	bairro	
centro	histórico

proposta	de	
infraestruturas	e	

projeto	de	dois	estudos	
de	caso

{escala Cidade} {escala Bairro} {estudos de caso}
01. MACRO 02. MESO 03. MICRO

rápido	crescimento	populacional	nas	cidades

PENSAR EM MODELOS 
ALTERNATIVOS DE 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS

REINVENTAR 
AS PRÁTICAS COLETIVAS 
E OS USOS DA CIDADE!

prática da auto-gestão
+

utilização de 
espaços ociosos

AGRICULTURA 
URBANA

como	o	cidadão	
urbano	pode	se	
relacionar	melhor	com	
o	seu	alimento	e	sua	
vizinhança?

como	abordar	a	
agricultura	urbana	
em	áreas	densificadas	
da	cidade?

como	podemos	
pensar	em	cidades	
mais	resilientes	e	
sustentáveis?

Jardins	Comunitários

Jardins	Comestíveis

Hortas	Caseiras

Hortas	Privadas
HORTAS EM 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

INSEGURANÇA
FALTA DE INFRA-ESTRUTURA

FALTA DE APOIO

Hortas	Escolares

Hortas	Terapêuticas	ou	Ocupacionais

COM	ou	SEM	geração de renda

Cidade Rururbana
Macrozona 8

Zona Urbana
 Ocupação Intensiva

Zona Rural
(8,26%)

	 Agricultura	Urbana,	por	definição	é	a	prática	da	agricultura	dentro	do	perímetro	da	
cidade.	Entretanto,	não	é	somente	a	localização	que	distingue	a	agricultura	urbana	da	rural,	
senão	o	fato	de	que	está	INTEGRADA	e	INTERAGE	com	o	ECOSSISTEMA URBANO.

Na	zona	de	ocupação	intensiva,	podemos	encontrar	diferentes	manifestações	de	agricultura	
urbana,	que	variam	em	relação	ao	tipo	de	gestão,	território	e	destinação.	É	possível	catego-
rizar	da	seguinte	maneira:

ALIMENTO

IDADE RENDA CULTURA

língua	 unificadora

potencial de conectar as pessoas entre si e com a sua terra

JARDINS 
PRODUTIVOS

EQUIPAMENTOS 
ECOLÓGICOS

metabolismo urbano

compostagem
reciclgem

PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS

paisagismo produtivo

horta
jardins	comestíveis

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

vitalidade urbana

celebrações	coletivas
serviços	e	oficinas

FOCO NA SAÚDE E 
BEM-ESTAR SOCIAL, 

NA EDUCAÇÃO E CULTURA 
E NA QUALIDADE DE VIDA

JARDINS PRODUTIVOS 
COM FUNÇÕES URBANAS 

COMPLEMENTARES 
CRIAM UMA REDE 

DE EQUIPAMENTOS 
ECOLÓGICOS

	 Estima-se	que	em	2050,	80%	da	população	mundial	irá	morar	nas	cidades.	Imaginan-
do	esse	cenário	futuro	nos	moldes	de	produção	atual,	para	suprir	a	necessidade	alimentar	
da	população	seria	necessário	um	território	-inexistente-	20%	maior	que	o	Brasil.	É	nesse	
contexto	que	a	agricultura	urbana	surge	como	uma	forma	resiliente	e	sustentável	de	pensar	
a	relação	entre	o	alimento	e	a	cidade.

ÁREAS
PÚBLICAS

FUNÇÃO SOCIAL 
DA CIDADE

terrenos	vazios

áreas	degradadas	e	
subutilizadas

atendimento	de	interesses	
coletivos

cuidado	do	espaço	antes	
degradado

!

o acesso a terra
TERRA PÚBLICA

por	meio	de
COMODATO

(..) respeitando o pleno desen-
volvimento da função social da 
cidade e da propriedade urba-
na. Política	Estadual	de	
Agricultura	Urbana

PROPRIEDADE
PRIVADA

BENEFÍCIOS 
FISCAIS

terrenos	vazios

áreas	degradadas	e	
subutilizadas

IPTU	VERDE

Cesta	Semanal	de	Produtos

!

o aceso a terra
TERRA PRIVADA

por	meio	de	
COMODATO

em 2007, a Câmara de Ver-
eadores aprovou a Lei 581/07, 
que isenta do pagamento de 
IPTU áreas comprovadamente 
produtivas

AGRICULTURA URBANA
E	PERIURBANA

AGRICULTURA	
PERIURBANA	E	RURAL

	 Outros	projetos	do	tipo	Horta Comunitária	foram	encontrados	em	diferentes	regiões	
da	cidade.	Esses	projetos	são	autônomos	e	não	apresentam	quaisquer	relação	entre	si,	assim	
como	relatam	dificuldades	diversas	devido	a	insegurança,	falta	de	infraestruturas	e	falta	de	
apoio.	

espaços auto-gestionados pelas comunidades 
que apresentam equipamentos ecológicos, pro-
dução de    alimentos e atividades complemen-
tares que contribuem para o bem-estar social, a 
educação  ambiental e a vitalidade urbana

os	jardins	produtivos	são	um	novo	equipamento público	da	cidade!

Uma	proposta	de	formas	alternativas	de	organização	social	e	econômica,	através	da	
colaboração,	uso	de	espaços	compartilhados	e	participação	dos	cidadãos

SOCIAL
coesão	social	da	comunidade

AMBIENTAL
recuperação	de	zonas	poluídas	e	degradadas

ECONÔMICO
fonte	de	emprego	e	renda

EDUCATIVO
propagação	da	cultura	ecológica

TERAPÊUTICO
terapia	ocupacional	e	motivacional

LAZER
áreas	de	convivência	e	conexão	com	a	natureza

SEGURANÇA	ALIMENTAR
resiliência	em	desertos	alimentícios

Definição	de	prioridades	em	razão	da	zona	e	público	alvo

caso	1:

caso	2:

Podemos	observar	a	agricultura	urbana	não	como	uma	nova	prática	ou	descoberta,	e	sim	como	
algo	que	está	se	re-significando	e	assumindo	novos	papéis	na	sociedade.contemporânea.

Atualmente,	essa	atividade	vem	assumindo	um	caráter	mais	associado	à	dimensões	sociais,	
educativas	e	ambientais,	como	no	caso	das	hortas	comunitárias.	Entretanto,	elas	não	se	re-
sumem	somente	a	isso.	Em	muitos	lugares	do	mundo,	também	vêm	sendo	explorada	a	capaci-
dade	econômica	da	agricultura	urbana,	como	uma	forma	inovadora,	eficiente	e	ecológica	de	
prover	alimentos	para	as	cidades.	

	 Diante	de	um	contexto	de	urbanização	massiva,	 isolamento	digital	e	 individualis-
mo,	a	Agricultura	Urbana	possibilita	uma	re-conexão	com	natureza,	o	estabelecimento	de	
interações	sociais	entre	a	vizinhança	e	o	fortalecimento	da	economia	local,	sendo	inques-
tionáveis	seus	benefícios	generalizados	para	a	sociedade	como	um	todo.	Além	disso,	seu	
caráter	resiliente	permite	a	descentralização	da	oferta	de	serviços	no	setor	alimentício,	sen-
do	um	fator	importante	para	o	enfrentamento	de	crises.	É	a	criação	de	uma	nova	cultura	
urbana	que	permite	à	população	viver	e	não	apenas	trabalhar	para	sobreviver.
 
	 Pode-se	dizer,	portanto,	que	o	futuro	da	agricultura	urbana	é	uma	combinação	entre	
seu	papel	social,	educativo	e	de	lazer	com	o	da	produção	ecológica,	inovadora	e	eficiente	
de	alimentos,	gerando	benefícios	para	a	economia	local.	A	prática	elementar	da	jardinagem	
cotidiana	 associada	 a	 um	movimento	 de	 inovação	 e	 cooperativismo	 cria	 novos	mundos	
intermediários	nunca	antes	explorados.	Essa	mistura	do	analógico	com	o	digital	é	provavel-
mente	o	equilíbrio	a	ser	alcançado	para	as	cidades	do	futuro.

perguntas geradoras

HORTAS 
INSTITUCIONAIS

HORTAS 
COMUNITÁRIAS

HORTAS 
PRIVADAS



[002.] MESO ESCALA:	UMA	APROXIMAÇÃO	
NO	CENTRO	HISTÓRICO

O	centro	histórico	de	Porto	Alegre	é	um	bairro	com	alta	densidade	populacional,	verticalizado,	so-
cialmente	heterogêneo	e	que	apresenta	grande	vitalidade.	Ainda	assim,	existem	algumas	iniciativas	de	
AU	no	bairro,	comandada	pela	Associação	de	Hortas	Coletivas	do	Centro	Histórico	(AHCCH).	Esse	

cenário,	crítico	e	desafiador,	foi	o	escolhido	para	ser	o	objeto	de	estudo	desse	trabalho.	

PARÂMETRO DE CONSUMO DE 
FRUTAS E VERDURAS

recomendação	de	400g	por	dia/pessoa

CONSUMO DIÁRIO DO CENTRO
15,5	toneladas/dia

CONSUMO ANUAL DO CENTRO
5.700	toneladas/ano

CRITÉRIO DE PRODUTIVIDADE 
UTILIZADO

ALTO	=	7kg/m²/ano

ÁREA NECESSÁRIA PARA 
AUTO-SUFICIÊNCIA  

DO CENTRO HISTÓRICO

0,81	km²

UM ARQUIPÉLAGO DE ESPAÇOS POTENCIAIS

ÁREA TOTAL SELECIONADA:	0,238	km²

PRODUÇÃO HIPOTÉTICA:	1.600	toneladas	de	alimento/ano

isso	representa	em	torno	de	28%	do	consumo	de	frutas	e	
verduras	da	população	do	centro	durante	01	ano

esc.	1/20000

O CENTRO HISTÓRICO

ESTIMATIVA DE CONSUMO

ÁREAS	VERDES

COBERTURAS

VAZIOS	E	INTERSTÍCIOS

ESTACIONAMENTOS						

INSTITUIÇÕES

carência	de	espaços	verdes
densidade	populacional
verticalização	
especulação	imobiliária

INTERVIR 
NA CIDADE 
CONSOLIDADA

zona	do	orçamento	participativo	CENTRO

16-	CENTRO

Foram	identificados	locais	aptos	para	a	prática	da	
agricultura	urbana	no	bairro,	como	terrenos	vazios	
sem	uso	ou	com	uso	de	garagem,	interstícios	ur-
banos,	coberturas	de	laje	plana	de	edifícios	insti-
tucionais	e	comerciais,	áreas	verdes	e	instituições	
vetores.	*não	foram	considerados	coberturas	de	

edifícios	residenciais

POPULAÇÃO:	39.154hab		 ÁREA TOTAL:	2,39km²	 		ÍNDICE ÁREA VERDE: 5m²/hab

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. garagem

cobertura
ed. garagem

cobertura
ed. garagem

cobertura
ed. garagem

cobertura
lojas renner

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

cobertura
OAB

cobertura
ed. comercial

cobertura
ed. comercial

lote vazio
garagem

lago Guaíba

cidade
baixa

setor 
administrativo
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200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

ETE s. ernesto 
dornelles

conjunto cientec
temporariamente 
desativado 

conjunto de terrenos 
municipais sob o aeromóvel

praça 
júlio mesquita

EMEF. porto 
alegre

lote vazio

lote vazio
garagem

lote vazio

lote vazio

lote vazio

estacionamento
rua gen. portinho, nº 229

estacionamento 
tv. tuyuti, nº 28

eco ponto DMLU 
av. alberto bins, s/n

pç. dom feliciano

pç. otávio 
rocha

pç. osvaldo 
cruz

interstício

pç. da família 
imigrante

rua da praia 
shopping

lote vazio

lote vazio

instituto 
providência

conjunto de espaços 
subutilizados adjacente a 
escadaria joão manoel + horta 
do morro da formiga

colégio estadual 
paula soares

colégio la salle

solar da 
câmara

multipalco

cobertura 
assembléia

museu do 
trabalho igreja das dores e 

estacionamento são 
paulo (r. riachuelo 600) 

cobertura
supermecado 

zaffari 

pç. marquesa 
de sevigné

pç. gral. 
dalto filho

pç. padre gregório 
de nadal 

colégio ACM e praça 
adjacente

interstício

EEEF. estado do 
rio grande do sul

escola de administração 
UFRGS

praça

campus centro 
da UFRGS

pç. argentina 

pç. conde de 
porto alegre

largo adjacente ao viaduto 
josé loureiro da silva

interstícios urbanos 
adjacentes a loureiro da silva

cobertura
pop center

cobertura
ed.abandonado

pç. gral. osório

cobertura
fadergs

cobertura
TRE-RS

praça brigadeiro 
sampaio

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
CEEE

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

lote vazio
garagem

pç. raul 
pilla

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 12000 100

agroPOA // TCC 2018 // THAÍS TEIXEIRA ANDORFFY // prancha 2

distinção	dos	espaços	mapeados	em	categorias



[003.] MICRO ESCALA: 
INFRAESTRUTURAS	NÔMADES

{	arquitetura	prototípica	que	serve	a	sua	finalidade	sem	um	programa	prescrito }
Um	estudo	preliminar	de	um	sistema	estrutural	modular	a	fim	de	possibilitar	pratici-
dade,	 autonomia	 e	flexibilidade	 aos	 jardins	produtivos.	Seu	 caráter	 genérico	permite	

uma	gama	infinita	de	possibilidades.
EXPANSÃO	-	FLEXIBILIDADE	-	AUTONOMIA	

MONTAGEMPEÇAS BASEO MÓDULOO SISTEMA

PEÇAS COMPLEMENTARES

MATERIALIDADE

ESTUFA

PLANTAÇÃO VERTICAL SUPORTE e/ou SOMBRA

PLAYGROUND

CANTEIROS

ARMAZENAMENTO COZINHA COLETIVA

COMPOSTAGEM ACELERADASECAGEM

RESERVATÓRIO

GALINHEIRO

BANHEIRO

TUBO DE AÇO
estrutura	principal

METALON
subestruturas

OSB
revestimento	interno

POLICARBONATO
revestimento	externo/	cobertura

CHAPA METÁLICA
revestimento	externo/	cobertura

LÃ DE VIDRO
isolamento	térmico

ALAMBRADO
fechamentos	permeáveis

03. TUBO DE AÇO
dimensões:	2,30m	-	Ø	8cm

encaixe	“macho”

02. ENCONTRO ANGULAR
dimensões:	20x20	-	Ø	8cm

encaixe	“fêmea”

01. BASE
dimensões:	20x20cm,	e=	5mm

encaixe	“macho”

01. SUBESTRUTURA TIPO 01
função:	parede	e	piso
dimensões:	20x20cm,
encaixe	abraçadeira

02. SUBESTRUTURA TIPO 02
função:	telhado	(inclinação)

dimensões:	20x20cm,
encaixe	abraçadeira

03. EXTENSÃO ESTRUTURA
função:	inclinação	telhado
dimensões:	20x20cm,
encaixe	“macho”

04. CONTRAVENTAMENTO
barra	de	aço

dimensões:	x,	Ø	1cm
encaixe	abraçadeira

05. TIRANTE
cabo	de	aço

dimensões:	variável,	Ø	1cm
encaixe	x

20

20

20

20

1

0

2

3

fundações,	fixação	da	base	
e	das	vigas	inferiores

kit	módulo	genérico

pilares	e	vigas	superiores

estrutura	pronta

	 Para	obter-se	variações	do	módulo	básico,	como	por	
exemplo	 telhado,	piso,	paredes,	estrutura	de	dois	andares,	
eliminação	de	alguma	peça,	etc,	é	possível	combinar	algu-
mas	das	peças	complementares	e	criar	diferentes	variações.
A	subestrutura	tem	a	dimensão	de	1/3	do	vão,	possibilitan-
do	a	customização	em	relação	as	aberturas	como	portas	e	
janelas.

As	peças	complementares	para	telhado	tem	como	objetivo	
criar	a	inclinação	necessária	a	fim	de	capturar	água	da	chu-
va.		A	calha	pode	ser	instalada	no	lado	interno	ou	externo	do	
módulo.
Estruturas	 mais	 vulneráveis	 podem	 utilizar	 o	 recurso	 do	
contraventamento	ou	do	atirantamento.	Caso	sejam	removi-
das	as	barras	inferiores	do	módulo,	deve	ser	utilizado	o	con-
traventamento	em	2	faces.	Em	estruturas	duplas	menos	es-
táveis,	é	recomendado	atirantar	no	solo	a	fim	de	criar	maior	
rigidez.	

250 250

250

as	peças	são	fixadas	com	parafusos	a	
fim	de	serem	facilmente	adaptadas	ou	
removidas,	caso	necessário

ZOOM	ENCONTRO	ANGULAR:

O	sistema	adota	diferentes	tipos	de	fundação	para	diferentes	tipos	de	superfícies	de	apo-
io

fixação	na	terra
estaca	40cm	

bloco	de	fundação	enter-
rado	para	estruturas	
médio/grande	porte

bloco	de	apoio	
estruturas	leves	em		
terraços	h=10cm

	 A	agricultura	urbana	 tem	como	um	de	 seus	pilares	o	 fortalecimento	
comunitário,	 sendo	 a	 autoconstrução	 um	 importante	 meio	 de	 educação,	
emponderamento	 e	 autonomia.	 Sendo	 assim,	 buscou-se	 um	 sistema	 que	
atendesse	a	essa	necessidade,	sendo	capaz	de	utilizar	uma	mão-de-obra	não			
especializada	com	equipamentos	de	montagem	a	nível	doméstico.	
Por	 ocupar	 espaços	 cedidos,	 os	 jardins	 temporários	 tem	 por	 essência	 um	
caráter	 nômade.	A	 reversibilidade	 do	 sistema	 é	 sustentável	 no	 sentido	 de	
permitir	o	reuso	das	peças	em	caso	de	mudança	de	território.	
Além	disso,	o	sistema	deveria	ser	compatível	com	diferentes	situações	de	
implantação,	já	que	os	jardins	produtivos	podem	estar	nos	mais	diversos	lo-
cais	(de	terrenos	baldios	até	coberturas	impermeabilizadas).	

Propõe-se	um	sistema	específico	para	atender	a	demandas	genéricas.

do	específico	ao	genérico

dimensões	horizontais	e	
verticais	iguais	permite	que	
sejam	utilizadas	sempre	as	

mesmas	peças

1 MÓDULO = 6,5m²

230

5

5

KIT MÍNIMO:

-	12	barras
-	8	encontros
-	4	bases

-	40	parafusos

02

03

fixação	de	subestrutura
complementar

esquina	de	estrutura	dupla	estabiliza-
da	com	contraventamento	e	tirantes

estrutura	pronta	para	receber	
revestimentos

01
01

04

05

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	01.,	02.,	e	03.
Revestimento:	Policarbonato	ondulado

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	04.
Acessórios:	barras	de	aço	e	ripas	de	madeira

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	04.
Acessórios:	tonéis	de	200l,	barra	de	aço,	manivela

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	não
Acessórios:	cordas,	sombrite

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	04.,	05.
Acessórios:	brinquedos

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	04.
Acessórios:	canteiros	de	feltro,	calha,	barras	horizontais

Módulo	mínimo:	03
Peças	complementares:	04.
Acessórios:	escada

Módulo	mínimo:	02
Peças	complementares:	01.,	02.,	e	03.
Revestimento:	Chapa	Metálica	e	Alambrado

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	01.vv,02.,	e	03.
Revestimento:	Chapa	Metálica

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	01.,02.,	e	03.
Revestimento:	Chapa	Metálica

Módulo	mínimo:	01
Peças	complementares:	01.,02.,	e	03.
Revestimento:	Chapa	Metálica

01.

03.

02.

	 O	sistema	prioriza	o	uso	de	materiais	duráveis,	resistentes,	leves	e	de		
valor	acessível.	Entretanto,	seu	caráter	genérico	permite	a	utilização	de	diver-
sas	combinações	de	materiais.	

canteiro	raízes	profundas
h=	30cm

vaso	para	árvores	frutíferas	de	
pequeno	porte	d=	60cm

canteiro	raízes	rasas
h=	15cm
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[03.1] CICLOS ECOLÓGICOS

Os	ciclos	ecológicos	são	a	raiz	dos	jardins	produtivos,	que	tem	como	premissa	utilizar	o	mínimo	de	re-
cursos	possível.	Através	de	ciclos	fechados	gera-se	equipamentos	públicos	autônomos	e	sustentáveis,	
que	servem	também	de	modelo	para	a	educação	ambiental	da	comunidade.	Os	jardins	são	compostos	

por	programas	essenciais,	diretamente	conectados	as	cadeias	produtivas,	especiais	e	de	apoio.	

FOODLAB - COZINHA COLETIVA

um	laboratório	de	experimentação	
e	 colaboração,	 uma	 cozinha	 para	
todos.	aqui	é	feito	o	processamen-
to	dos	produtos	da	horta,	onde	os	
voluntários	 transformam	 frutas	
maduras	 em	 geléia,	 envasam	 o	
mel,	 assim	 como	 também	 prepa-
ram	refeições	compartilhadas	após	
um	dia	de	trabalho	na	horta.	

RECICLAB

oficina	colaborativa	de	marcenar-
ia	e	transformação	de	materiais	
não-recicláveis.	aqui	são			pro-
duzidas	as	caixas	dobráveis	para	
os	canteiros,	bancos	para	o	jardim	
e	quaisquer	outros	equipamentos	
necessários.

BAR/ CAFÉ

estrutura	alugada	para	terceiros,	
proporcionando	renda	extra	para	
o	jardim.	o	bar	utiliza	produtos	
da	horta	e	atrai	de	público	diver-
so,	dando	vitalidade	e	visibili-
dade	para	o	jardim	em	diferentes	
horários	do	dia:	almoço,	café	da	
tarde,	happyhours.

COLMEIAS

em	zonas	urbanas,	é	permitido	
criar	abelhas	nativas	sem	ferrão.	
as	colmeias	devem	ser	dispostas	
em	uma	zona	onda	não	haja	cir-
culação	intensa	de	pessoas,	nem	
sol	excessivo.	

GALINHEIRO

diversas	outras	cidades	onde	o	
uso	do	solo	para	agricultura	urba-
na	é	regulamentado,	a	criação	de	
pequenos	animais	é	permitida.
as	galinhas	precisam	de	um	com-
partimento	fechado	para	colocar-
em	os	ovos,	

WC

utilização	de	vaso	sanitário			
modelo	0,5l	vinculado	a	um	siste-
ma	de	tratamento	de	águas	cinzas	
e	negras,	que	voltam	a	serem	usa-
das	para	irrigação.

ARMAZENAMENTO

um	espaço	para	estocagem	de	
alimentos	a	serem	conservados	
por	mais	tempo.	se	pode	guardar	
frutas	e	vegetais	de	uma	estação	
para	outra,	ou	estocar	compotas,	
conservas,	fermentados,	etc.	

DEPÓSITO

depósito	para	equipamentos	de	
jardinagem,	materiais	de	con-
strução	e	mobiliários	acessórios.

PLAYGROUND

a	estrutura	flexível	permite	difer-
entes	arranjos	de	brinquedos

COMPOSTAGEM

atividade	essencial	para	o	funcio-
namento	da	horta
um	módulo	com	tóneis	giratóri-
os	acelera	o	processo	de	3	meses	
para	30	dias,	o	que	permite	maior	
rotatividade	no	processo.

PRAÇA

um	ponto	de	encontro	demarcado	
por	estrutura	dupla,	criando	hier-
arquia	e	visibilidade.	a	estrutura	
permite	o	uso	de	lona	retrátil	para	
sombra	e	suporte	para	exposições,	
shows	e	feiras.

SALA WORKSHOP

uma	sala	com	grandes	aberturas	
e	expansível	para	o	exterior	ded-
icada	a	atividades	educativas	e	
culturais.	aqui	podem	acontecer	
cursos,	palestras,	oficinas	múltip-
as,	encontros	e	muito	mais.	

ESTUFA

a	estufa	é	a	fábrica	de	mudas	da	
horta.	por	serem	muito	sensíveis	
em	seus	primeiros	dias,	necessi-
tam	de	um	ambiente	controlado	
e	protegido	de	intempéries.	nas	
estações	mais	quentes	do	ano	é	
possível	utilizar	as	aberturas	para	
a	ventilação	cruzada.

HORTA

em	zonas	urbanas	muitas	vezes	
o	solo	é	contaminado,	por	isso	a	
horta	acontece	em	canteiros	el-
evados,	onde	a	terra	provém	da	
compostagem.	além	de	garantir	
qualidade	da	terra,	o	sistema	de	
caixas	dobráveis	permite	que	o	
conjunto	seja	transportado	facil-
mente	caso	necessário.

SECAGEM

algumas	plantas	necessitam	ser	
secadas	antes	do	consumo,	como	
por	exemplo	como	flores	e	ervas	
medicinais,	cebola,	alho,	entre	
outros.

LIVING MACHINE

processo	que	utiliza	uma	série	
de	tanques	de	água	com	plantas	
aquáticas	filtrantes	na	superfície	
e	elemina	até	98%	das	bactérias	e	
microorganismos	das	águas	ne-
gras	e	cinzas.	seu	tamanho	pode	
variar	de	acordo	com	a	demanda	
de	água	a	ser	tratada.	

LOJA

aqui	se	vende	o	excedente	da	
produção,	proporcionando	renda	
extra	para	o	jardim	e	produtos	
frescos,	locais	e	orgânicos	aos	
moradores	do	bairro	e	visitantes,	
como	por	exemplo	mel,	ovos,	
geléias,	compotas,	frutas	e	ver-
duras	frescas	excedentes,	mudas,	
sementes,	composto.

ADMINISTRAÇÃO

sala	de	trabalho	e	reuniões	técni-
cas	do	grupo	gestor.

BICICLETÁRIO

estacionamento	 de	 bicicletas,	 in-
centivo	a	meios	de	transporte	lim-
pos

RESERVATÓRIO/ MIRANTE

uma	estrutura	vertical	que	atua	
como	ponto	de	referência,	miran-
te	e	comporta	múltiplos	usos	além	
dos	reservatórios,	inclusive	para	
plantação	vertical.

BANCO DE SEMENTES

banco	comunitário,	que	promove	
o	resgate	de	espécies	que	foram	
se	perdendo	ao	longo	do	tempo.	

ATIVIDADES ESPECIAIS

ATIVIDADES ESSENCIAIS

ATIVIDADES APOIO

programas	especiais	que	con-
tribuem	para	a	vitalidade	da	
cidade	e	dos	jardins.
promovem	atividades	culturais,	
de	educação	e	lazer,	gerando	tro-
cas	de	conhecimento	e	interação	
social	entre	a	comunidade.

atividades	comuns	a	todos	os	jar-
dins	(exceto	animais)	que	estão	
diretamente	conectados	a	cadeia	
produtiva

programas	de	apoio	as	atividades	
essenciais	e	especiais.
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SOCIAL

HORTA

BAR/ CAFÉ

OFICINA DE RECICLAGEM

SALAS WORKSHOPS

ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE COMPOSTAGEM

ESTUFA E BANCO DE SEMENTES

COZINHA COLETIVA

RODA DE FOGO

JARDIM SENSORIAL

ESTRUTURAS MÚLTIPLAS

LOJA (mudas, composto, produtos)
EDUCAÇÃO E CULTURA

capacitação agroecológica

trabalho na horta ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO

MÃO-DE-OBRA CONTRATADA

MORADORES DO BAIRRO

VOLUNTÁRIOS

ARTISTAS E CRIATIVOS

PESQUISADORES E EXPERTS

INVESTIDORES

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

ESTUDANTES REDE PÚBLICA

IDOSOS/ APOSENTADOS

VISITANTES

educação formal:workshops, cursos 

encontros casuais

compostagem e reciclagem

eventos e cerimônias coletivas

feira de produtores locais

cinema ao ar livre

apresentações de teatro, dança

experimentações sustentáveis

alimentação saudável - produtos locais

espaços lúdicos, jogos e recreação

colheita coletiva da produção

educação informal: troca de conhecimentos

CONEXÃO COM A NATUREZA

FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO

COESÃO SOCIAL

BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

SEGURANÇA ALIMENTAR

SAÚDE FÍSICA E MENTAL

TERAPIA OCUPACIONAL

FORTALECIMENTO ECONOMIA LOCAL

GERAÇÃO DE RENDA

ECONOMIA CIRCULAR

MELHORA DOS MICROCLIMAS

REDUÇÃO RESÍDUOS NOS ATERROS

RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ECONÔMICO

AMBIENTAL

TÓPICOSFATORES ATIVIDADES USUÁRIOS ESPAÇOS

JARDINS 
PRODUTIVOS

a	rede	pública	compra	a	
energia	excedente	

assim	como	a	fornece	
em	dias	de	baixa	

captação

a	água	das	torneiras	do	
banheiro	e	da	cozinha	
são	fornecidas	pela	rede	

pública	e	depois	
introduzidas	no	ciclo	

de	reciclagem

a	água	da	chuva	é	cap-
tada	pelo	telhado	e	logo	
armazenada	em	cisternas,	
sendo	distribuída	para	
irrigação	e	banheiros

as	galinhas	produzem	ovos	e	
contribuem	para	um	solo	mais	fértil	e	
saudável,	já	que	comem	insetos	e	pra-
gas	indesejadas	na	horta	e	seu	esterco	é	

um	excelente	adubo.

vaso	sanitário

torneira

rede	pública

o	tratamento	de	águas	cinzas	
e	negras	é	feito	através	do	
processo	de	living machine,	
uma	série	de	tanques	com	
plantas	aquáticas	filtrantes

a	água	tratada	é	apta	para	
reuso	nos	vasos	sanitários,	
limpeza	e	também	para	

irrigação

HORTA

colheita

na	cozinha	são	
preparados	alimentos	
colhidos	na	horta,	

ovos	e	mel

uma	parcela	dos	resíduos	
da	cozinha	é	depositada	no	

lixo

resíduos	orgânicos	da	
cozinha	e	da	horta	são	

compostados o	composto	é	usado	de	
adubo	na	horta

resíduos	de	poda

as	abelhas,	além	de	produzir	
mel,	polinizam	as	flores	e	

contribuem	para	uma	horta	mais	
produtiva

parte	da	água	utilizada	na	
irrigação	é	evaporada

rede	pública

irrigação



[03.2] SELEÇÃO DE ESTUDOS DE CASO

Selecionou-se	dois	estudos	de	caso	para	desenvolver	projetos	demonstração	utilizando	o	sistema	
modular	proposto.	Optou-se	por	escolher	dois	modelos	distintos,	sendo	um	em	cobertura	e	outro	em	
um	terreno	vazio.	Os	espaços	também	se	distinguem	quanto	ao	seu	caráter,	visto	que,	mesmo	em	um	
mesmo	bairro,	um	se	localiza	em	uma	zona	consolidada	e	de	classe	média,		enquanto	o	segundo	está	

em	uma	zona	miscigenada	e	degradada,	com	predomínio	de	população	de	baixa	renda.

Uma	rede	de	jardins	
urbanos	produtivos	com	

funções	urbanas	
complementares	se	forma	

no	centro	histórico!

02. O JARDIM SECRETO

(fotos	por	Ana	Monjeló)

 jardim secreto

 jardim secreto

jardim 
pôr-do-sol

jardim 
pôr-do-sol

	 Com	alguns	edíficios	altos	no	entorno	imediato,	o	miolo	de	quadra	é	afetado	pela	
sombra	em	diversos	horários	do	dia.	O	teste	ao	lado	foi	realizado	simulando	o	dia	21	de	
junho,	interstício	de	inverno.	Com	as	zonas	de	predominância	de	sombras	identificadas,	foi	
possível	determinar	a		estratégia	de	zoneamento	da	intervenção.

	 O	Jardim	Secreto	é	um	miolo	de	quadra	pertencente	a	prefeitura	e	sem	uso	há	mais	
de	10	anos.	Seus	mais	de	3	hectares	hoje	são	predominantemente	acúmulo	de	lixo	e	plantas	
invasoras.	Seu	entorno	apresenta	um	uso	diversificado,	sendo	uma	das	áreas	de	maior		vi-
talidade	da	cidade.

[001.] FICHA DADOS

[001.] FICHA DADOS

[002.] VOLUMETRIA

[002.] VOLUMETRIA

[003.] SOMBRA

[003.] SOMBRA

LOCALIZAÇÃO:	quarteirão entre Av. Loureiro da Silva e R.Cel Genuíno

ÁREA:	3.900m²

TIPO:	MIOLO DE QUADRA

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA

USO	ATUAL:	SEM USO DEFINIDO

LOCALIZAÇÃO:	POP CENTER	(“Camelódromo”)

ÁREA:	2.175m²

TIPO:	COBERTURA

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA

USO	ATUAL:	SEM USO (eventual aluguel para eventos)

terreno plano

terreno plano

lote grande < 3000m²

lote médio < 3000m²

+ de 6hs por dia

+ de 6hs por dia
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RUA O
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EDY ST
RENGE TORGO

AV. M
AUÁ

AV. JÚ
LIO DE CASTILHOS

01. O JARDIM PÔR-DO-SOL

	 O	entorno	imediato	do	terraço	do	Pop	Center	não	apresenta	muitos	edifícios	em	altura.	
O	mais	próximo,	localizado	na	extremidade	sudoste,	provoca	sombra	a	partir	das	16hs	da	tarde	
no	inverno.	Durante	o	restante	do	dia,	durante	todas	as	estações,	o	terraço	apresenta	sol	abun-
dante.

	 O	edifício	do	Pop	Center	apresenta	um	comprimento	 longitudinal	de	mais	de	100m,	
sendo	a	sua	cobertura	destinada	em	maior	parte	a	estacionamento.	Na	extremidade	norte,	entre	
as	avenidas	Mauá	e	Júlio	de	Castilhos,	um	volume	mais	alto	possui	uma	cobertura	em	laje	
plana	impermeabilizada,	atualmente	sem	uso.	

Implantação

Implantação

0

0

50

50

100

100
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[03.3] O JARDIM SECRETO

O	miolo	de	quadra	com	mais	de	3hec,	alta	incidência	solar	e	localização	privilegiada	se	transforma	em	um	
modelo	completo	de	jardim	produtivo.	Sua	dimensão	permite	a	coexistência	de	zonas	produtivas	,	áreas	de	

convívio,	contemplação	e	programas	especiais	que	promovem	a	educação	e	cultura	da	comunidade.	
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[03.3] O JARDIM SECRETO

O	miolo	de	quadra	com	mais	de	3hectares,	alta	incidência	solar	e	localização	privilegiada	se	transforma	em	
um	modelo	completo	de	jardim	produtivo,	se	tornando	um	centro	de	referência	para	a	agricultura	urbana	
em	Porto	Alegre.	Sua	dimensão	permite	a	coexistência	de	zonas	produtivas,	áreas	de	convívio,	contem-

plação	e	programas	especiais	que	promovem	a	educação	e	cultura	da	comunidade.	

a	 zona	 de	 compostagem	
localiza-se	 em	 uma	 área	
semi-sombreada	e	próxima	
ao	 acesso	 de	 carga	 e	 des-
carga

contra	o	muro	de	divisa,	
o	módulo	de	horta	ver-
tical	aproveita	o	espaço	
e	a	orientação	solar	

o	 núcleo	 de	 mudas	 e	 se-
mentes	 conta	 com	 uma		
estufa,	 uma	 área	 semi-co-
berta	para	sementeiras	ex-
ternas	e	 	um	banco	de	se-
mentes	

o	acesso	ao	jardim	secreto	é	
discreto:	um	corredor	denso	
e	tropical	faz	uma	transição	
entre	 o	 caos	 da	 cidade	 e	 o	
oasis	secreto

a	praça,	aberta	e	iluminada,	
é	o	ponto	de	chegada,	onde	
estão	dispostos	o	bar/café	e	
a	 loja	 de	 produtos	 da	 hor-
ta.	 aqui	 também	 acontece				
feiras	e	eventos

próximo	 aos	 banheiros,	
está	o	núcleo	de	tratamen-
to	de	águas	negras	e	cinzas	
(living machines),	aberto	e	
de	caráter	educativo

o	 núcleo	 de	 oficinas	 conta	 com	
uma	cozinha	coletiva,	uma	oficina	
de	reciclagem,	sala	multifuncional,	
depósito	e	banheiros,	tudo	isso	pro-
tegido	do	sol	e	da	chuva	para	maxi-
mar	seu	potencial

a	grande	superfície	de	telhado	ga-
rante	sombra	e	proteção	da	chuva,	
como	 também	é	uma	 fonte	 capta-
dora	de	água	da	chuva,	alimentan-
do	os	reservatórios	do	jardim

Sendo	o	terreno	bastante	irregular,	a	estratégia	foi	estabelecer	eixos	funcionais	que	
conectassem	seus	quatro	cantos.	Como	prioridade,	as	zonas	produtivas	foram	definidas	
de	acordo	com	as	áreas	de	maior	incidência	solar,		posteriormente,	os	núcleos	de	inter-
esse	foram	dispostos	ao	longo	dos	eixos	conectores.

o	 jardim	 sensorial	 com	 es-
pécies	 nativas	 e	 regerativas,	
ervas	 medicinais	 e	 flores	
aromáticas	 despertam	 a	 sen-
sibilidade	 e	 criatividade	 de	
adultos	e	crianças

aos	 fundos	 do	 terreno,	 o	
galinheiro	 e	 as	 colmeias	
localizam-se	 em	 uma	 área	
semi-sombreada	e	longe	do	
tumulto

em	 frente	 o	 galinheiro,	
um	 pomar	 onde	 as	
galinhas	podem	sair	para	
passear	e	ciscar	o	solo

à	 sombra	 Figueira,	 onde	 não	
se	 pode	 plantar,	 um	 recanto	
para	 os	 dias	 de	 verão	 e	 um	
playground	 para	 as	 crianças	
do	bairro

PROGRAMA

ESTUFA 37,5m²

12,5m²

25m²

25m²

25m²

25m²

12,5m²

12,5m²

12,5m²

12,5m²	fechado

12,5m²	fechado

25m²	aberto

6,5m²	aberto

BANCO	DE	SEMENTES

BAR/	CAFÉ

GALINHEIRO

COMPOSTAGEM

BANHEIRO

RECICLAB

FOODLAB

LOJA

ADMINISTRAÇÃO

DEPÓSITO

ÁREA TOTALMÓDULOS

MÓDULOS UTILIZADOS

ESTRATÉGIA DE ZONEAMENTO

ACESSO 2

ZONA 
PRODUTIVA 1

ZONA 
PRODUTIVA 2

ACESSO 1

NÚCLEO 
ANIMAL

NÚCLEO 
PRODUÇÃO

NÚCLEO 
OFICINAS

NÚCLEO 
COMPOSTAGEM

NÚCLEO 
SERVIÇOS

PLANTA	BAIXA	1:200

CORTE	LONGITUDINAL	1:200

MODELO:	JARDIM COMUNITÁRIO

GESTÃO:	ASSOCIAÇÃO DAS HORTAS COLETIVAS 
DO CENTRO HISTÓRICO

MÃO-DE-OBRA:	ASSOCIAÇÃO E VOLUNTÁRIOS

CARÁTER: SOCIAL, TERAPÊUTICO, LAZER, 
EDUCAÇÃO E CULTURA

IMPLANTAÇÃO	1:750



ÁREAS PRODUTIVAS:

canteiros-	550m²
módulos verticais-	475m²

pomar-	200m²

ÁREA	TOTAL:	1225m²

ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE ANUAL 

[parâmetro	de	produtividade	=	7kg/m²]

8.5 toneladas de alimento por ano

ÁREAS PRODUTIVAS:

canteiros-	660m²
módulos verticais-	300m²

pomar	-	304m²

ÁREA	TOTAL:	1264	m²

ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE ANUAL

[parâmetro	de	produtividade	=	7kg/m²]

8.8 toneladas de alimento por ano

[03.4] PRODUTOS e ATMOSFERAS

Conclusões	acerca	da	produtividade	atingida	em	ambos	os	projetos	

JARDIM PÔR-DO-SOLJARDIM SECRETO

o	acesso	ao	jardim	secreto	pelo	corredor	tropical
ao	fundo,	a	praça	de	convivência

a	esquerda,	uma	visão	da	horta	na	zona	produtiva	2;	a	direita	o	jardim	sensorial
ao	fundo,	o	núcleo	de	oficinas

a	horta	e	o	pôr-do-sol
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*produção de ovos:	18	galinhas	=	1656	ovos	por	ano
[parâmetro	de	produtividade=	92	ovos/ano/galinha]

*produção de esterco-	1.5	toneladas	por	ano
[parâmetro	de	produtividade=	80	kg/ano]

*mel	-	não	estimado
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[03.5] O JARDIM PÔR-DO-SOL

O	Jardim	Pôr-do-sol	tem	vistas	para	o	Guaíba	e	sol	abundante.	A	cobertura	subutilizada	ganha	
vida	com	um	jardim	produtivo	com	potencial	educativo,	terapêutico	e	de	lazer.	O	terraço	explora	
também	a	dimensão	vertical	para	plantar	e	ao	mesmo	proporcionar	circulações	e	zonas	de	estar	
sombreadas.	À	beira	do	rio,	uma	área	de	lazer	e	contemplação	vinculada	a	um	bar/café	atua	como	

atrator	de	públicos	diversificados

o	 acesso	 ao	 terraço	 se	 dá	
pelo	 volume	 da	 escada	 de	
incêndio	do	pop	center.	um	
corredor	 verde	 conduz	 o	
visitante	até	o	eixo	de	dis-
tribuição

a	área	técnica	do	shopping	
é	 bloqueada	 visualmente	
pelos	 módulos	 de	 horta	
vertical,	 onde	 também	 foi	
inserida	 a	 zona	 de	 com-
postagem.

por	se	tratar	de	uma	laje	imper-
meabilizada	exposta,	a	estrutura	
é	fixada	em	blocos	de	concreto	
apoiados	no	piso.	Além	disso,	os	
eixos	de	circulação	são	elevados	
para	evitar	contato	direto	com	a	
laje.

o	eixo	principal	concentra	de	um	 lado	
os	programas	de	apoio	a	horta	como	es-
tufa,	depósito,	sala	para	workshops;	de	
outro	bar,	administração	e	banheiros.

	 A	estratégia	da	proposta	foi	estabelecer	um	eixo	que	concentra	os	principais	pro-
gramas	de	apoio	em	uma	posição	central	do	terraço.	Esse	eixo	organiza	as	áreas	de	pro-
dução	e	de	lazer,	sendo	a	última	mais	próxima	da	extremidade	noroeste,	explorando	ao	
máximo	as	visuais	ao	pôr-do-sol.

uma	 área	 livre	 de	 lazer	 e	
contemplação,	 é	 também	 o	
pomar	móvel,	 que	 em	caso	
de	 eventos,	 feiras	 e	 cele-
brações	pode	ser	relocado

na	 extremidade	 do	 eixo	
principal,	 um	deck	 elevado	
faz	o	papel	de	mirante	para	
o	 guaíba,	 além	 de	 propor-
cionar	uma	área	de	 sombra	
de	apoio	ao	bar/café

o	módulo	 utilizado	
como	 suporte	 para	
tomateiros	e	outras	
trepadeiras	

o	módulo	 utilizado	
para	proteger	plan-
tas	sensíveis	do	sol	
em	excesso

os	 canteiros	 e	 pallets	 são	
apoiados	sobre	base	de	piso	
de	borracha,	para	evitar	con-
tato	direto	com	a	laje

PROGRAMA

ESTUFA 25m²

25m²

25m²

12,5m²

6,5m²

6,5m²

6,5m²

6,5m²

BAR/	CAFÉ

COMPOSTAGEM

BANHEIRO

SALA	OFICINAS

ADMINISTRAÇÃO

DEPÓSITO

MIRANTE

ÁREA TOTALMÓDULOS

MÓDULOS UTILIZADOS

ESTRATÉGIA DE ZONEAMENTO

ACESSO

ZONA 
PRODUTIVA 1

ZONA 
PRODUTIVA 2

LAZER

PRODUÇÃO

OFICINAS

COMPOSTAGEM

 
SERVIÇOS

 
APOIO

PLANTA	BAIXA	1:200

agroPOA // TCC 2018 // THAÍS TEIXEIRA ANDORFFY // prancha 8

MODELO:	JARDIM INSTITUCIONAL

GESTÃO:	POP CENTER (prefeitura)

MÃO-DE-OBRA:	INSTITUIÇÃO E VOLUNTÁRIOS

CARÁTER: SOCIAL, TERAPÊUTICO, LAZER,  
EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NUTRICIONAL

IMPLANTAÇÃO	1:500

CORTE	LONGITUDINAL	1:200


