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01 - TEMA E LOCALIZAÇÃO

A partir das entrevistas com a comunidade e de uma análise mais subjetiva da
realidade e das necessidades do Campus Pampulha, optei pela proposição da
construção de uma Estufa para Horta Orgânica com Mercado a Preço Popular no
terreno da Escola de Arquitetura. A estrutura seria vertical, de forma a aproveitar o
espaço limitado de uma forma melhor. Enquanto os níveis superiores seriam
dedicados aos espaços de plantio com o clima controlado pela estufa, no nível zero se
encontraria uma pequena instalação comercial onde seriam vendidos os vegetais
plantados e outros produtos - tanto alimentícios como de higiene, por exemplo – com
preços populares, mas destinados exclusivamente aos membros da comunidade
UFMG.

No que refere-se à localização da estrutura, os dois critérios que levei em
consideração foram a incidência solar, para garantir a condição ideal ao plantio e a
não interrupção do fluxo no ‘corredor’ que criou-se no lote, levando-me à consideração
da Região 1. Contudo, em função do prejuízo e custo da remoção das árvores, cogito
a possibilidade de construí-la na Região 2.



02 - REFERÊNCIAS E OBRAS ANÁLOGAS

A principal referência para o projeto é o conceito das Fazendas Verticais,
dadas as devidas proporções, principalmente pelo sua grande produtividade por área,
visto que o limite da área de construção é antagônico à proposta.

Exemplos:

Estufa urbana International Centre of Excellence for Urban Agriculture, da
empresa Plantagon, na Suécia.

Fazenda vertical Live Share Grow, de Brandon Martella, em San Diego, que
além da produção voltada ao abastecimento da cidade, propõe que metade do edifício
seja residencial e que seus moradores tenham participação na produção.

Dragonfly, do arquiteto Vincent Callebaut, em Nova York, que propõe a
coexistência de apartamentos residenciais e salas comerciais com a produção de
diversos vegetais num gigantesco edifício no cerne urbano.



03 - LISTA DE ATIVIDADES QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO

- Cultivo dos Vegetais.

- Comércio dos Produtos.

- Gerenciamento do Projeto.

- Permanência dos usuários para consumo ou pelo conforto.

- Uso dos Sanitários.

04 - AGRUPAMENTO E DIAGRAMA

Transações Comerciais Transporte Cultivo

Evitar Visual, Calma

Incômodo Controle

Proximidade

Discrição

Permanência Distância Gerenciamento

05 - Qualidades Espaciais

Transações Comerciais: amplitude para disposição das mercadorias,
iluminação controlada (confortável, mas não prejudicial aos produtos), espaço de
primeiro contato, fácil acesso e circulação.



Cultivo: suficiência espacial mínima, iluminação natural forte, controle
atmosférico, sistema de irrigação e impermeabilização.

Gerenciamento: espaço calmo, bem determinado, próximo ao comércio mas
sem o contato direto, iluminação agradável aos olhos e banheiro para funcionários.

Permanência: espaço calmo, próximo à circulação e ao comércio mas não
incomodado por esses. Ventilação natural, espaço aberto, luz solar, vista para o
campus e para a horta, mesas e cadeiras, sombra, acesso aos banheiros de forma
simples.

06: INÍCIO DE PROJETO (incompleto)


