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Resumo

Uma alimentação digna e acessível é um dos pilares básicos de 
manutenção de bem-estar social, atualmente apos acontecimentos 
históricos tais quais conflitos internacionais e a recente pandemia 
de COVID-19 que conseguiram revelar a fragilidade da segurança 
alimentar da população brasileira. Que mesmo vivendo em um dos 
maiores produtores de alimentos do mundo, tem durante a presente 
pesquisa retornado ao mapa da fome, no ano de 2022 segundo Rede 
PENSSAN já possui mais de 33 milhões de pessoas em situação 
de fome. Conforme a cidades crescem e se afastam da área rural 
o acesso a alimentos se torna mais dependente de processos de 
distribuição e produção de alimentos, o que os encarecem, os torna-
os mais dependentes de agrotóxicos e de questões de mercado ou 
politicas. Assim o objetivo deste projeto é a criação de um espaço 
destinado à pesquisa e produção de alimentos orgânicos, aliados 
ao apoio educacional e material de pequenos agricultores e a 
comunidade civil, se pretende a gerar uma acessibilidade á alimentos 
de qualidade, além disso, o projeto se localizará na região do sertão 
cearense, local já castigado pela fome e sensível climaticamente 
às possíveis mudanças advindas do aquecimento global. Para isso 
foram pesquisados tópicos relacionados a esses impactos do clima 
na alimentação, os processos que envolvem a agricultura urbana 
e peri-urbana e como o nordeste se coloca nesses cenários, além 
disso, o projeto se embase em projetos e estudos que possuem 
valores arquitetônicos condizentes visando adaptação ao clima 
local proposto. Foram feitas pesquisas sobre o sítio de implantação 
e suas viabilidades  o projeto busca soluções condizentes com a 
localização, adaptáveis e tecnologicamente viáveis, para que assim 
seja uma ferramente de apoio pessoas nessa questão primordial, 
porem muitas vezes ignorada, pois quem tem fome tem pressa.
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Abstract 

A dignified and accessible food supply is one of the basic 
pillars for the maintenance of social well-being, currently af-
ter historical events such as international conflicts and the 
recent COVID-19 pandemic that have revealed the fragility of 
the food security of the Brazilian population, which even li-
ving in one of the largest producers of food in the world, has 
during this research returned to the hunger map, As cities 
grow and move away from rural areas, the access to food be-
comes more dependent on the processes of distribution and 
production of food, which make them more expensive, more 
dependent on pesticides and market or political issues, thus 
the goal of this project is to create a space for the research 
and production of organic food, allied to the educational and 
material support of small farmers and the civil communi-
ty, it is intended to generate an accessibility to quality food, 
moreover, the project will be located in the sertão region of 
Ceará, a place already punished by hunger and climatically 
sensitive to the possible changes resulting from global war-
ming. For this, topics related to these impacts of climate on 
food, the processes that involve urban and peri-urban agri-
culture and how the northeast is placed in these scenarios 
were researched, In addition, the project is based on projects 
and studies that have consistent architectural values aimed 
at adaptation to the proposed local climate, research was 
done on the site of deployment and its feasibility, the project 
seeks solutions consistent with the location, adaptable and 
technologically feasible, so that it can be a tool to support 
people in this crucial issue, but often ignored, because those 
who are hungry are in a hurry. 
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Apresentação do tema

O trabalho de conclusão de curso 
apresentado a seguir é um Centro de Pesquisa 
e Produção Alimentar: Cultivando Hábitos De 
Alimentação Orgânica – CHAO que visa atender 
as demandas alimentares de uma cidade 
de maneira mais independente, objetivando 
assegurar a segurança alimentar através do 
incentivo a agricultura urbana e fortalecimento 
da agricultura familiar.

Segundo a Empresa brasileira de pesquisa 
agropecuária - EMBRAPA (2014) agricultura 
familiar é responsável pela maior parte da 
produção alimentar brasileira, mesmo que a 
população rural seja extremamente vulnerável 
e empobrecida. 

Atualmente o cenário já é preocupante, 
contudo, quando consideramos os prognósticos 
feitos em relação à crise climática global, esta 
situação se torna ainda grave.

Logo quando observamos as hipóteses 
propostas por cientistas, dessas mudanças 
climáticas, é possível compreender que essa 
população rural, responsável pela maioria 
dos alimentos consumidos no país, será 
diretamente afeta, e já é mais vulnerável a 
pobreza e escassez de recursos

Sendo assim a proposta do projeto é um 
centro que incentive a agricultura urbana 
e familiar, como meio de sustentabilidade 
da cidade e das pessoas, garantindo uma 
acessória aos agricultores e incentivando a 
criação de hortas coletivas e o fortalecimento 
da segurança alimentar, mesmo em situações 
climáticas e sociais complexas.

Além de propor essa acessória o CHAO 
também visa levar a população, educação 
alimentar, com cursos de preparo de 
alimentos orgânicos e Plantas alimentícias 
não convencionais - PANCs1 , como 
alternativas alimentares mais saudáveis para 
a população.

1 As PANCs são alimentos que produzem efeitos 
benéficos à saúde do consumidor e compõem práticos 
típicos com grande importância na cultura das regiões. 
– EMBRAPA

Será proposto também um restaurante 
popular, que servira alimentos baseados 
na produção do próprio centro, alimentos 
estes orgânicos e de qualidade e a um preço 
acessível.

O projeto será constituído de áreas para 
pesquisa, educação, produção e alimentação, 
sendo a área de produção feita de maneira 
a viabilizar a distribuição de mudas e 
ferramentas para agricultores locais, visando 
atender o maior número de pessoas, gerando 
assim uma ação descentralizada e acessível 
ao maior número de áreas possível.

A estrutura das estufas e sua forma 
de implementação é um dos recursos de 
capilaridade do CHAO, através delas a produção 
alimentar pode ser difundida através da 
cidade, com várias unidades sendo montadas 
e administradas por alunos e usuários do 
CHAO, sendo o centro de cultivo apenas a 
responsável por difundir as sementes, mudar 
e conhecimentos necessários para a boa 
administração destas.

O CHAO atenderá a população de áreas 
próximas, e também funcionará como órgão 
responsável pela distribuição de mudas e 
sementes a estufas, hortas e plantações, na 
cidade em questão e em regiões próximas.

A cidade que receberá o projeto será a de 
Juazeiro do Norte na região do Cariri, devido 
a suas propensões climáticas e ambientais, 
além de localização geográfica favorecida no 
sertão cearense.

Sobre as áreas existentes no CHAO, a área 
de pesquisa será composta de laboratórios 
para estudos químicos das plantas, solo 
e água, além de suporte a produtores, 
também possuirá áreas de ensino e cozinhas 
comunitárias, além de um refeitório popular 
para atender a população local.

Além dos tópicos relacionados a 
funcionalidade, o projeto também visa se 
adequar a uma estética regional e tecnologias 
bioclimáticas e contrutivas, logo as pesquisas 
relacionadas à composição plástica serão 
baseadas nesses assuntos.
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Problematização e justificativa

A agricultura é um dos pilares da 
evolução da espécie humana, e também do 
desenvolvimento das formas de organização 
social que existem hoje. 

Segundo Harari (2015) a transição de uma 
sociedade de caçadores - coletores para a 
domesticação de alguns alimentos e animais 
iniciou-se em 9500–8500 a.C. e gerou fortes 
impactos no comportamento e atual arranjo 
das cidades.

Os primeiros agrupamentos humanos 
produziam alimentos de maneira local, para 
serem consumidos entre sujeitos do mesmo 
grupo, porém com o desenvolvimento dessas 
comunidades o aumento do número de 
indivíduos, essa produção poderia começar a 
ser usada como moeda de troca entre grupos 
diferentes, assim se estabelecendo escambos, 
criando uma forma primitiva do que chamamos 
hoje de comércio.

Apesar de a agricultura estar no cerne 
da formação de algumas das primeiras 
cidades, atualmente essa atividade é exercida 
geralmente em regiões mais afastadas dos 
grandes centros urbanos, são cada vez mais 
operadas por máquinas, pois as populações 
humanas nas áreas rurais diminuem com o 
passar dos anos .

Esse processo migratório das populações 
leva ao aumento da distância entre as pessoas 
e os alimentos, e como consequência se faz 
necessário uma sequência de processos 
de distribuição e abastecimento de 
mantimentos.

Segundo o levantamento do Censo 
Agropecuário de 2017 a agricultura familiar 
é a base da economia de 90% dos municípios 
brasileiros com até 20 mil habitantes da 
produção alimentar brasileira, e mesmo assim 
esse importante grupo segundo o censo do 
IBGE (2010) está em situação de pobreza, tendo 
rendimentos mensais que não chegavam à 
metade do valor recebido por famílias em 
áreas urbanas.

E mesmo a produção alimentar não familiar 
é também vulnerável a acontecimentos de 
cunho político, climático e social, que afetam 
diretamente a distribuição e produção de 
alimentos.

A problemática da falta de acesso a 
alimentos, tem raiz em várias questões, 
dentre elas estão a falta de tecnologias e 
equipamentos disponíveis aos principais 
produtores de alimentos.

Mas também de questões de processo de 
distribuição, com fatores que estão no âmbito 
político, do próprio planejamento das cidades 
e questões naturais, gasolina, manutenção 
de estradas, contratempos políticos como 
possíveis greves disputas territoriais, além 
de contratempos de saúde pública como 
pandemias ou desastres naturais.

Todas essas questões em podem levar 
ao rompimento parcial ou completo do 
abastecimento de alimentos às populações 
das cidades, ou gerar custo que possam criar 
uma inacessibilidade de grupos da população 
à alimentação.

Como dito no relatório The State of Food 
Security and Nutrition in the World (SOFI) 
produzido em 2020 pelas organizações FAO, 
IFAD, UNICEF, PMA e OMS cerca de 811 milhões 
de pessoas passaram fome em 2020 no mesmo 
ano e estima se que 660 milhões de pessoas 
ainda poderão enfrentar a fome em 2030.

Logo, para se planejar uma cidade do 
futuro, especificamente na questão alimentar, 
torna-se necessário pensar na capacitação 
dos produtores familiares, por tecnologias 
e conhecimentos e também de uma redução 
dos processos, produzindo de maneira local e 
otimizada, método atualmente conhecido como 
Lean Manufacturing (produção enxuta).

Tudo isso sem ignorar o atual nível de 
complexidade das cidades, e pensando em 
adequar essa necessidade a condições 
possíveis, tanto atualmente quanto em 
possíveis futuros próximos.
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A agricultura urbana é um tema cada 
vez mais debatido, principalmente quanto a 
questões logísticas, afinal a população das 
cidades fica cada vez maior segundo dados 
do IBGE em 2047 o Brasil chegará à marca de 
233,2 milhões de pessoas contra os atuais 211,7 
milhões de habitantes atualmente.

E para garantir o bem estar dessa população 
é necessário, gerar uma rede de suporte a 
produção alimentar, que esteja preparada para 
essas mudanças climáticas, o aumento da 
população e as atuais questões de pobreza e 
escassez de recursos por parte dos principais 
produtores.

Produtores estes que não são os 
responsáveis pelos fortes impactos da 
agricultura ao meio ambiente, mas que serão 
fortemente afetados pelas consequências 
desses impactos.

Sendo estas questões de extrema 
importância global, assim gerando diversas 
movimentações, por parte das lideranças 
mundiais para melhoria na qualidade de vida 
das pessoas, e serão impactadas por essas 
mudanças

Logo essas questões passaram a fazer 
parte da agenda a ser cumprida dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável da ONU até 
2030 com seus pilares sociais, econômicos e 
ambientais.

A presente pesquisa se debruça 
principalmente sobre o 2 objetivo de 
desenvolvimento sustentável que é:

Figura 01 - Objetivo 2 de Desenvolvimento 
Sustentável

Fonte: IPPC (2021)

Fome  Zero e Agricultura Sustentável Meta 
2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o 
acesso de todas as pessoas, em particular os 
pobres e pessoas em situações vulneráveis, 
incluindo crianças, a alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes durante todo o ano.

Cria-se margem para esse debate no 
meio do planejamento urbano, onde cabe ao 
planejador pensar nessa questão primordial, 
afinal como dito na constituição capítulo II 
artigo 6 dos direitos sociais: “São direitos 
sociais a educação,a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia...” 

Porém, devido a questões a serem mais 
exploradas, esse direito não vem sendo 
alcançado para toda população, segundo a 
Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional - SAN 
(Rede Penssan) em 55,2% dos domicílios 
os habitantes convivem com a insegurança 
alimentar, cerca de 116,8 milhões de brasileiros 
não tinham acesso pleno a alimentação, isto 
é equivalente a duas vezes a população da 
Argentina.

Certamente que a logística e distribuição não 
são as únicas questões que podem extinguir 
o problema da fome, porém estas funcionam 
como ferramentas possíveis de melhoria ao 
acesso a alimentos, sendo de forte contribuição 
para a resolução de questões imediatas, mas 
que também tendem a se agravar com o passar 
do tempo e já foram grandes problemas no 
passado

Quando se pensa historicamente o papel 
do nordeste, mais especificamente do Ceará 
no contexto alimentar, não tão distante da 
atualidade estão as grandes secas ocorridas 
em 1915 e 1932, que geraram momentos 
marcantes nessa temática para a história do 
estado.

Milhares de pessoas fugindo da fome, 
presas em campos de concentração. Apesar 
de hoje existir um cenário bem diferente 
de desenvolvimento nas cidades do sertão 
cearense, um agravamento na situação 
climática poderia criar secas jamais vistas 
(IPCC, 2021), trazendo de volta um cenário 
de fome e caos. Porém, é esperado que a 
tecnologia e as capacidades de organização 
possam servir como assistência nessas 
hipóteses de futuro.
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Portanto, a proposição desse centro de 
alimentos se faz necessária devido a todas 
as questões anteriormente citadas. Afinal um 
equipamento como esse capaz de auxiliar a 
produção e estudo de alimentos no espaço 
da cidade, além de auxiliar os produtores, 
com tecnologias e suporte adequado para 
manterem e expandam suas produções.

O CHAO também servira a população geral, 
visando criar uma relação mais próxima com 
a produção alimentar, orgânica e sustentável, 
levando também o acesso a esse alimento por 
parte de pessoas em situação de vulnerabilidade, 
se tornando assim ferramentas de combate a 
fome e a desigualdade necessárias atualmente, 
e indispensável no futuro.

E ainda como ponto importante de atenção 
é preciso pensar em como essa solução se 
colocaria no território nordestino, não só por 
suas condicionantes climáticas, mas também 
por sua cultura, estética e materiais de fácil 
acesso, se fazendo necessário então pensar 
em um futuro prático para a região.

Pensando nesses fatores é necessário de 
imaginar uma Arquitetura que tenha como 
passo inicial a resolução de questões desse 
território, não menos tecnológica e adaptável 
ao futuro, sendo que este não seja meramente 
a adaptação de soluções europeias ou se torne 
totalmente dependendo de uma produção 
agressiva e danosa ao meio ambiente, mas 
que siga naturalmente as suas próprias 
características, e possa servir de maneira 
completa a atender às complexas necessidades 
da região.
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 Objetivos

Geral

Específicos

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um 
projeto arquitetonico de centro de    pesquisa e 
produção alimentar, para a cidade de Juazeiro 
do Norte, que se adapte às possíveis mudanças 
climáticas, utilizando materiais e formas 
construtivas regionais com valores estéticos e 
tecnológicos nordestinos.

1. Levantar exemplos de implementação 
de produção agrícola urbana e periurbana

2. Relacionar como a produção local urbana 
de alimentos colabora na sustentabilidade 
alimentar.

3. Formular um programa de necessidades 
que de suporte multidisciplinar em relação 
à questão alimentar para a população da 
região.

4. Desenvolver um projeto que 
arquitetônico que relacione as condicionantes 
ambientais, com formas construtivas regionais, 
sustentáveis e funcionais.
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 Metodologia

A metodologia de pesquisa

A metodologia de pesquisa escolhida se 
baseia principalmente em levantamentos 
bibliográficos documentais de teses, livros, 
jornais e revistas divididos em quatro pilares 
principais, Alimentação, clima, Futuro e 
Nordeste.

As pesquisas serão dirigidas de maneira 
qualitativa e exploratória visando juntar 
informações específicas de cada temática, e 
posteriormente conectá-las,

utilizando informações concebidas a partir 
de estudos de caso, sobre a implantação 
e funcionalidade do equipamento do tipo, 
possíveis questões a serem combatidas.

Após levantamentos teóricos sobre o 
assunto será realizada uma visita ao terreno 
para levantamento de condicionantes e estudo 
visual para criação da etapa conceitual do 
projeto, todos esses estudos visam propor uma 
solução adequada para a questão apontada na 
problematização e justificativa. 

Os tópicos de pesquisa divididos em pontos 
se interligam para a construção de uma 
pesquisa que se complemente em desafios e 
soluções, objetivando o estudo do impacto que 
as mudanças climáticas podem ter na produção 
de alimentos no futuro, principalmente na 
região nordeste

Sendo assim para o início as pesquisas do 
tópico Clima se baseiam principalmente em 
estudos globais, vendo a questão de um ponto 
de vista macro, através de relatórios, matérias 
e artigos sobre o assunto, por serem conteúdos 
com maior atualização.

Sobre a questão alimentar as pesquisas se 
basearão principalmente em artigos e livros, 
sobre o funcionamento da cadeia de produção 
e distribuição de alimentos e de como a 
agricultura urbana pode impactar esses 
processos, relatórios e matérias também 
ajudarão a entender a atual forma desse 
sistema.

A pesquisa sobre o futuro nesse projeto 
se baseia principalmente em perspectivas 
teóricas, em estimativas e dados 
disponibilizados por institutos de pesquisa 
especializados em avaliar o desenvolvimento 
da situação climática, e seus impactos nessa 
produção alimentar que ainda será feita.

Todos os pontos anteriores somam uma 
caminhada em direção ao estudo mais 
específico sobre como o Nordeste brasileiro 
se encaixaria nesses contextos prováveis, os 
estudos sobre o Nordeste se basearão em 
levantamentos sobre impactos passados do 
clima na alimentação e nos aspectos visuais 
da edificação proposta.

Além dos aspectos do passado alimentar 
do Nordeste, serão feitas pesquisas sobre 
tipologias construtivas e características 
visuais nordestinas, visando criar mapas 
conceituais do projeto.

Figura 02 – Ciclo de pesquisa

Fonte : Autora
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A metodologia de pROJETO

A metodologia de projeto envolve relacionar 
o material desenvolvido na etapa de pesquisa 
de modo a primeiramente criar um programa 
de necessidades, visando atender as demandas 
do CHAO, para isso esta etapa de projeto será 
dividida em 3 partes: Conceitual, Propositiva e 
Formal.

• Na primeira fase será construído um 
agrupamento de ideias visando criar painéis 
semânticos que serão o objeto resultante das 
pesquisas feitas anteriormente, os painéis 
serão criados com essas informações de 
objetos, fotos, cores e materiais, relacionados 
à cidade que servirão de base visual do 
projeto, para ser criada a maquete conceitual 
e posteriormente volumétrica.

• A segunda etapa envolve o refinamento 
dos programas de necessidades tendo como 
base o estudo de condicionantes, para a ser feita 
a proposta de planta baixa e após aprovada e 
compatibilizada possa se dar prosseguimento 
para a última etapa.

• A etapa Executiva envolve a execução 
de documentos formais para a identificação da 
construção do projeto.

Figura 03 – Etapas de projeto

Fonte : Autora

23



24



O  plantio
25



 O impacto das mudanças climáticas e o futuro

Os primeiros aglomerados de humanos 
surgiram e se espalharam há cerca de 2 
milhões de anos, segundo HARARI (2015) 
desde então a espécie se desenvolveu de 
maneira coletiva, agrupando-se em pequenas 
células de famílias e coletivos, que a princípio 
tinham o objetivo claro de sobrevivência, afinal 
no começo dos tempos, os humanos não eram 
dotados de muito além de sua capacidade de 
adaptação.

Segundo Pinsky (2012), há cerca de 10 mil 
anos, esses acampamentos de caçadores 
coletores começaram a criar raízes em 
determinados lugares, se desenvolvendo para 
uma importante revolução agrícola que geraria 
um grande aumento demográfico para a época. 
Esses pontos de aglomeração de humanos se 
tornaram embriões das primeiras cidades, 4 
mil anos depois.

A escolha dos locais de assentamento era 
bem parecida, próximo a rios e fontes de água, 
que facilitariam a produção de alimentos; 
como exemplo, temos as cidades que se 
desenvolveram entre os rios Tigre e Eufrates 
na Mesopotâmia ou no Egito, adjacente ao rio 
Nilo.

Sendo assim é possível compreender 
que a produção alimentar está na base do 
surgimento das cidades, mas também está 
no seu desenvolvimento e expansão. Ainda 
segundo Pinsky (2012), os primeiros comércios 
de materiais e suprimentos se originaram 
ainda nessas cidades primitivas, assim um dos 
motivos para a expansão das mesmas.

Porém, com o passar dos séculos, a 
agricultura passou do patamar de protagonista 
das cidades para um local de distanciamento 
dos grandes pontos centrais. Até 1900 apenas 
um décimo das pessoas vivia nos centros das 
cidades um pouco mais de um século depois 
mais da metade já vivia nos centros urbanos 
(ROGERS, 2001) e as perspectivas são que em 
um futuro é que 70% das pessoas do mundo 
vivam em áreas urbanas até 2050 segundo a 
Food and Agriculture Organization (FAO).

A superpopulação nas cidades gera 
diversas questões a serem resolvidas pelos 
gestores e a sociedade na totalidade, afinal no 
sistema econômico vigente onde o acúmulo de 
objetos e bens é o foco de atenção da maioria 
das pessoas, e o distanciamento de modos de 
vida mais amigáveis ao ecossistema já são 
realidade da maioria, nos deparamos com a 
evolução de questões climáticas e problemas 
ambientais.

O clima da Terra está em constante 
alteração, desde sua formação a 4,55 bilhões 
de anos, sendo esse um processo natural do 
planeta (SILVA, PAULA 2009), afinal como um 
organismo vivo, passa por mudanças com o 
avançar do tempo.

Porém, esse rápido desenvolvimento 
da espécie humana e seu atual modo de 
consumo tem impactado ou acelerado essas 
mudanças naturais, como a emissão de gases 
responsáveis pelo efeito estufa chamados 
comumente de gases de efeito estufa (GEE), 
tais quais, dióxido de carbono, metano e óxido 
nitroso, CO2, CH4 e N2O, respectivamente 
(NOBRE, 2001). Esses gases são responsáveis 
por aumentos na temperatura média do 
planeta, processo que gera vários impactos 
para as mais diversas formas de vida.

Essas mudanças incluem: elevação do 
nível dos oceanos, derretimento de geleiras, 
mudança no regime de chuvas, desertificação, 
aumento de incidência de doenças, entre outras 
(DOMINGUES; EDSON; MAGALHÃES, 2011), 
fatores estes que podem dificultar processos 
necessários para a assegurar a existência dos 
seres vivos, em especial a espécie humana.

Esses impactos podem ser sentidos 
primeiramente na base das sociedades: 
a alimentação, sendo quase inteiramente 
dependente de condições climáticas.essa 
dependência acaba por criar um processo 
de instabilidade da segurança alimentar e 
nutricional (SAN) das pessoas. 
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Tabela 01- CENARIO (A2) – Maior índice de variação

Tabela 02 - CENARIO (B2) – Menor índice de variação

Fonte: EMBRAPA (2008)

Fonte: EMBRAPA (2008)

As tabelas 1 e 2 apresentam uma escala de 
valores nesses possíveis cenários de alteração 
climática. A diminuição da produção se mostra 
como um ponto muito negativo, afinal, as 
expectativas de crescimento populacional 
existem. Então se a população cresce e a 
produção diminui, o resultado seria uma menor 
distribuição de alimentos para as pessoas.

Ainda sobre o relatório da EMBRAPA 
(2008) é apresentado um cenário complicado 
especialmente para a região de estudo do 
projeto: “O aumento de temperatura deve 
levar a uma forte expansão das áreas de alto 
risco de produção de mandioca no Semi-Árido 
e no Agreste nordestino, justamente onde 
a raiz é mais significativa para a segurança 
alimentar.”

Segundo DOMINGUES; EDSON; MAGALHÃES 
(2011) no pior dos cenários A2: a disponibilidade 
de terras em 2050 no Ceará seria quase 79% 
menor, devido à alteração na quantidade de 
terras aptas. Logo quando se pensa nessas 
possibilidades é possível identificar um sério 
risco à qualidade de vida das populações 
nordestinas.

A situação climática mundial é um dos tópicos 
de maior discussão nas últimas décadas, com 
o avanço nas pesquisas dos impactos das 
ações humanas nos ecossistemas, ficou cada 
vez mais nítida a ação antrópica nos meios 
naturais.

Então com as atuais discussões sobre a 
temática é possível se pensar em alternativas, 
capazes de mitigar os problemas a serem 
enfrentados. Dentro deste projeto, o principal 
será o acesso à alimentação, já que, como foi 
visto, esta é uma questão bastante atual e se 
tornará ainda mais importante com o passar 
do tempo.
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 No planejamento das cidades será 
necessário pensar nas alternativas de 
diminuição do impacto da produção alimentar, 
como dito no relatório de 2021 do IPCC, mas 
também de resguardar a segurança alimentar 
das populações.

Segundo DOMINGUES; EDSON; MAGALHÃES 
(2011) no pior dos cenários A2: a disponibilidade 
de terras em 2050 no Ceará seria quase 79% 
menor, devido à alteração na quantidade de 
terras aptas. Logo quando se pensa nessas 
possibilidades é possível identificar um sério 
risco à qualidade de vida das populações 
nordestinas.

A situação climática mundial é um dos tópicos 
de maior discussão nas últimas décadas, com 
o avanço nas pesquisas dos impactos das 
ações humanas nos ecossistemas, ficou cada 
vez mais nítida a ação antrópica nos meios 
naturais.

Então com as atuais discussões sobre a 
temática é possível se pensar em alternativas, 
capazes de mitigar os problemas a serem 
enfrentados. Dentro deste projeto, o principal 
será o acesso à alimentação, já que, como foi 
visto, esta é uma questão bastante atual e se 
tornará ainda mais importante com o passar 
do tempo. 

No planejamento das cidades será 
necessário pensar nas alternativas de 
diminuição do impacto da produção alimentar, 
como dito no relatório de 2021 do IPCC, mas 
também de resguardar a segurança alimentar 
das populações.

Quando se pensa em diminuição do impacto 
produtivo, muito além dos processos de 
produção alimentar, é necessário se pensar 
em como a distribuição impacta na pegada 
de carbono1 , no desperdício e nos intrincados 
processos de acesso aos alimentos

Logo chegamos a um auxílio relativamente 
simples a essas questões, a produção local 
de alimentos, através da agricultura urbana, 
a redução dos processos e a produção 
com mínimo de desperdício poderiam ser 
implementadas. 
1 “Pegada de carbono” é frequentemente usada 
como uma abreviatura para a quantidade de carbono
(geralmente em toneladas) sendo emitida por uma 
atividade ou organização. Fonte: GFN

Ao enfrentarmos um problema do presente, 
mas com características que remetem ao 
futuro, porém com uma solução que poderia vir 
com uma ideia do passado, como os primeiros 
humanos já faziam.

Produzir os alimentos nas cidades, geraria 
além das reduções dessas questões de 
logística, uma facilidade no acesso ao alimento, 
pois ao retirarmos da equação os custos 
atuais de produção clássica e distribuição, 
a acessibilidade financeira poderia começar 
a ser pensada, gerando uma sociedade mais 
coletiva e menos faminta.
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 Agricultura urbana , peri-urbana e familiar

Segundo Arruda (2006) Agricultura Urbana 
é uma série de pequenos espaços na cidade 
destinados a produção e cultivo de alimentos, 
já a agricultura periurbana possui o mesmo 
conceito porem se localizaria nas periferias 
das cidades.

Essa categoria de produção é uma 
ferramenta de ocupação de espaços urbanos 
subutilizados ou sem uso, tendo em vista que 
essas atividades acontecem geralmente em 
espaços como terrenos baldios, quintais ou 
espaços comuns da cidade (Arruda, 2006), 
locais esses que possuem pouco ou nenhum 
controle produtivo ou de ambientação, e estão 
sujeitos a condições variáveis.

Sendo assim é utilizado no planejamento 
sustentável das cidades, dado que funciona 
como mecanismo de manutenção de áreas 
verdes e como suporte a populações em 
momentos de crise podendo servir tanto para 
consumo, quando produção e venda, atuando 
como uma renda extra para as famílias das 
comunidades em que estão inseridas (Teixeira, 
2016).

A AUP se dá em espaços de usos bem 
reduzidos e vem principalmente nas formas 
de hortas comunitárias, pois estas podem ser 
realizadas nos espaços ociosos já citados nas 
cidades

O gerenciamento dessas hortas se 
dá geralmente por ações coletivas das 
comunidades, desde da implementação, até 
a distribuição de suas produções e possíveis 
lucros (Arruda, 2006), mas a produção da AUP 
pode se dar também em escalas gigantescas

Como, por exemplo, as grandes áreas 
de produção alimentar que se localizam 
na Holanda, segundo a Revista National 
Geographic (2020) o país é o segundo maior 
exportador de gêneros alimentares sendo 
mais de 200 vezes menor que os EUA, o maior 
exportador.

A produção do país se baseia em tecnologias 
avançadas de melhoria na qualidade produtiva, 
em espaços controlados de estufas, com mais 
de 90 mil quilômetros quadrados de estufas, a 
produção holandesa, se utilizada de luzes de 
led aplicadas de maneira lateral e de da quase 
ausência de produtos químicos,além de um 
consumo de água que pode ser reduzido em até 
90% em algumas culturas (Viviano, 2020).

Figura 04 – Estufas holandesas 

Fonte: Revista National Geographic Brasil Fonte: 

A produção alimentar em ambientes. 
controlados revela uma maneira eficaz de 
controle de condicionantes, que se tornarão 
cada vez mais  agressivas com o avançar das 
questões climáticas, logo a produção holandesa 
além de demonstrar como a tecnologia se torna 
uma importante ferramenta produtiva, também 
pode ser vista como um solão extremamente 
viável em um futuro próximo.

No Brasil a produção em escalas maiores e 
em ambientes controlados pode ser encontrada 
nos galpões da PinkFarm que é uma empresa 
brasileira que possui a maior fazenda vertical 
da América latina.

As produções da PinkFarm são em sua 
maioria produções hidropônicas e aeroponicas¹ 
e segundo a própria empresa, não utilizam 
agrotóxicos ou pesticidas e são mais de 100 
vezes mais produtivas, também se utilizando 
de um sistema de LEDS e com bem menos 
água.
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Essas categorias de produção são exemplos 
de modelos produtivos muito avançados, onde 
a agricultura e a tecnologia se alinham para 
gerar uma produtividade mais controlada e 
eficaz, porem nos grandes centros urbanos os 
principais exemplos em quantidade de produção 
agrícola urbana, se dão principalmente pelas 
já citadas hortas comunitárias.

Sobre a produção em espaços urbanos a 
EMBRAPA, produziu um pequeno manual em 
2006 dos processos para se implementar uma 
horta urbana que estão explicados na figura 
6, neste relatório são passados os passos de 
escolha de local até os espaços necessários 
para o crescimento saudável das cultura

Espaços estes que já são muito, muito 
adensados, e logo se tornarão cada vez 
mais, gerando uma demanda que pode não 
conseguir ser atendida pelo atual modo de 
produção, e tomando em consideração que 
certos grupos das cidades são mais impactos 
com a insegurança alimentar se faz necessário 
pensar em soluções de produção em escala 
maior.

Figura 05 – Passos para produção de uma horta 

Fonte : EMBRAPA (2006), Modificado pela autora

Além da agricultura urbana e periurbana , a 
agricultura familiar que pode ocorrer nesses 
espaços ou na zona rural, para além das 
grandes fazendas e nos espaços de produção 
de monocultura, a agricultura familiar é 
responsável por uma grande parcela dos 
alimentos consumidos em território nacional. 
Segundo a EMBRAPA: 

Apesar de a produção no Brasil em números 
absolutos serem de maioria feitas pelo 
agronegócio, com monoculturas de soja, cana-
de-açúcar e milho, a maioria dessa produção é 
destina a exportação.

A titulo de exemplo pode se considerar a 
soja, que segundo a CONAB (2021) o Brasil é 
o maior produtor no mundo, porem a maior 
parte dessa produção não é destinada a 
consumo nacional e mas sim transformado em 
commodities .1 

Segundo a EMBRAPA (2020) o consumo 
interno da soja representava 46,845 milhões 
de toneladas, enquanto o valor de exportação 
é de 91,8 milhões de toneladas, ou seja, 
muito mais que o dobro do consumido em 
território nacional. No senso agropecuario de 
2017 é possivel verificar a participação dos 
agricultores 

Familiares na produção de alimentos que 
fazem parte do consumo diário nas residências 
brasileiras.

As  tabelas   seguir representa alguns 
produtos da agroindústria brasileira, que fazem 
parte do consumo nacional e da alimentação 
básica da população, e a porcentagem de 
participação da agricultura familiar na 
produção

1 Commodities são produtos de origem agro-
pecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou 
pequeno grau de industrialização, produzidos em larga 
escala e destinados ao comércio externo , FIOCRUZ

O setor se destaca como produtor 
de alimentos, em especial pela 
produção de milho, mandioca, pecuária 
leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, 
olerícolas, feijão, cana, arroz, suínos, 
aves, café, trigo, mamona, fruticulturas 
e hortaliças. Nas culturas permanentes, 
o segmento responde por 48% do 
valor da produção de café e banana; 
nas culturas temporárias, por 80% do 
valor de produção da mandioca, 69% do 
abacaxi e 42% da produção do feijão, 
entre outras.
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Atraves das tabelas é possivel avaliar a 
importancia da produção familiar de alimentos 
no brasil, alem do cultivo do alimento a 
agricultura familiar empregava mais de 10 
milhões de pessoas em setembro de 2017, 
referente a 67% do total de pessoas ocupadas 
na agropecuária, isso representa a  renda 
de 40% da população economicamente ativa. 
(EMBRAPA)

Logo e possível ver a importância desse tipo 
de produção em território nacional, existem 
muitos produtores familiares que trabalham 
sozinhos, ou em cooperativas, existem também 
projetos de união desses trabalhadores.

Como por exemplo a produção alimentar 
de baixo impacto executada pelo Movimento 
Sem Terra – MST, que é composto por mais de 
450 Mil familias, em cinco regiões do país, e 
mesmo sem o poderio financeiro equivalente 
as grandes produtores de alimento, de acordo 
com o Instituto Riograndense do Arroz (Irga) 
é o maior produtor de arroz ôrganico 1 da 
america latina.

A segurança alimentar é discutida como 
uma importante questão, e as soluções em sua 
maioria se baseiam em projetos de distribuição 
de alimento, ou seguridade produtiva.
1 sem adição de agrotoxicos

Tabela 03 - Estabelecimentos agropecuarios com agroindustria rural

Tabela 04 - Quantidade produzida

Fonte : IBGE – Censo Agropecuário 2017

Fonte : IBGE – Censo Agropecuário 2017

Fonte: MST, Foto: Maiar Rauber

Figura 06 – Colheita do arroz do MST
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Porém mesmo com uma eficácia excelente, 
esses projetos ainda precisaram focar em 
formas de produção otimizadas, com auxílio da 
tecnologia, e utilizar esse incentivo produtivo 
dedicados pelas leis, nos espaços urbanos. 
Periubanos e rurais.

Logo chegamos à arquitetura dentro desse 
caso, em uma problemática que é muito 
discutida no âmbito urbano, já que em sua 
maioria das hortas urbanas e periurbanas são 
localizadas em espaços públicos, soluções 
plenamente funcionais no atual caso das 
cidades.

Porem com o avanço das mudanças 
climáticas já citadas no primeiro capítulo 
do referencial teórico deste projeto, essas 
mudanças implicam em situações que são 
pouco comuns e podem aumentar a dificuldade 
de produção alimentar sem do devido 
suporte.

Logo é interessante pensar em como elas 
soluções de produções podem ser realizadas 
em espaços mais controlados, como os 
apresentados nos Países Baixos e na cidade 
de São Paulo, como edificações voltadas para 
essa produção no espaço urbano.

São soluções bastante inovadoras, mas a 
tecnologia tem se tornado elemento cada vez 
mais presente nos planejamentos, urbanos e 
arquitetônicos, e nos demais setores sociais.

O controle das intemperes, das climáticas 
locais, o uso inteligente da água e a aceleração 
da produção com menos agentes químicos, 
são excelentes motivos para se investir e 
uma agricultura urbana para que esta saia um 
pouco das ações descentralizadas e passe a 
ser tratada como ferramenta urbanística.

Isso tudo se faz necessário a longo prazo, 
e não apenas por fomentos a produção de 
alimentos, mas a pesquisa cientifica de 
adaptação das necessidades de cada local, 
para que assim as produções alimentares e 
necessidades de saúde pública, possam ser 
mais eficazes, ambientalmente positivas e 
tenham alcance a mais fatias da população.

Segurança alimentar na legislação    
brasileira

Na legislação brasileira vigente pós 
constituição de 88, como destaque das 
políticas de suporte a SAN é possível destacar 
o projeto FOME ZERO, rede de programas de 
auxílio ao combate. à fome, implementados 
pelo governo federal em 2002, o Agricultura 
Familiar (Pronaf) e o seu complementar, o 
Programa Nacional de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar (PAA).

Posteriormente sendo assegurado por 
projetos legislativos tais quais a lei Orgânica 
de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) 
Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006 ano 
do centenário de Josué de Castro, importante 
nome do combate e pesquisas relacionadas a 
fome, instituindo também o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 
que visava gerenciar políticas de suporte a 
atividades relacionadas à segurança alimentar 
e nutricional no Brasil.

Lei regulamentada a partir do decreto Nº 
7.272, DE 25 DE AGOSTO DE 2010, onde também 
foi instituída a Política Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - PNSAN, que 
estabelece os parâmetros para a elaboração 
do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional.

Dentro do PNSAN foram citadas politicas 
especificas relacionadas a agricultura urbana 
e periurbana sendo nominalmente citadas, 
como elementos a serem fortalecidos para 
que atual na seguridade alimentar.

Sendo assim estas formas de produção 
possuem regulamentação sendo citadas em 
projetos de leis de atuação no âmbito nacional, 
pois elas conseguem servir a políticas de 
SAN principalmente quando se entende 
os processos que geram a insegurança 
alimentar.

Para isso foi criado a Escala brasileira de 
Insegurança Alimentar – EBIA, sendo uma 
escala que visa avaliar de maneira as dimensões 
da segurança alimentar e nutricional em uma 
população, por meio questões básicas sobre 
a convivência das famílias com a perspectiva 
alimentar presente e futura 

Segundo a Escala brasileira de Insegurança 
Alimentar – EBIA, a insegurança alimentar 
pode ser experimentada a partir de alguns 
indicadores:
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A partir disso é possível ver que 
a insegurança alimentar tem raízes 
principalmente financeiras e de dificuldade 
de acesso, então a agricultura urbana poderia 
servir como uma ferramenta de minimização 
de custos e facilidade de acesso.

Fonte: IBGE modificado pela autora

Tabela 05 – Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA
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 Nordeste e a agricultura urbana

Ao passar pelos históricos das mudanças 
climáticas e as questões alimentares 
brasileiras, é possível se identificar como essas 
questões impactam de maneira muito relativa 
diferentes locais do Brasil e do mundo.

Logo é necessário entender como esses 
pontos impactam diretamente a região 
específica do projeto a ser realizado por 
esta pesquisa, afinal o nordeste brasileiro é 
uma região com histórico longo de questões 
relativas à alimentação.

Boa parte dessas questões tem como 
fator preponderante o clima, que impacta nas 
produções locais principalmente em pontos 
hídricos, para Vieira (2002) o gerenciamento 
de recursos hídricos é primordial, tanto na 
questão econômico- social quanto na geo-
ambiental.

Tendo em vista que a água nessa região do 
país é elemento principal de funcionamento 
das necessidades das populações, afinal 
em regiões semiáridas o fluxo de chuvas é 
bem menor, logo é necessário fazer um bom 
gerenciamento dos recursos existentes.

A SAN das populações dessas regiões estão 
em constante dependência das situações 
climáticas, o que se demonstra um problema 
tento em vista que o clima, se tornara cada vez 
menos previsível e os eventos climáticos mais 
fortes, e Segundo Santos (2015):

Este desequilíbrio não é atual, em períodos 
históricos como os das grandes secas que 
atingiram a região em 1915 e 1932, as questões 
sociais de fragilidade nas quais algumas 
populações estão inseridas se evidenciam.

Períodos de seca nesta região ditam 
os padrões de produção em escala 
local e requerem uma grande atenção 
por parte dos formuladores de política, 
uma vez que o contingente populacional 
afetado por tais impactos tem se 
mostrado relevante diante do contexto 
de desenvolvimento regional.

Tendo em vista essa questão é necessária 
se imaginar soluções a problemática que 
funcionavam ligando a sustentabilidade 
econômica e ambiental, sendo a definição 
de sustentabilidade é a definida Comissão 
Brundtland (1991) onde está é um sistema que 
atende de maneira satisfatória as populações 
presentes sem afetar as futuras.

Para isso é interessante pensar nas soluções 
de produção agrícola já apresentadas durante 
o capítulo 3, como as fazendas verticais, ou 
grandes hortas em estufas, cuja utilização de 
água se reduz em até 90% em alguns cultivos, e 
também funciona como ferramenta de garantia 
da SAN das populações beneficiadas.

Então se faz necessária que a construção 
desse objeto seja feita de maneira mais 
facilitada possível, para que a sua multiplicação 
seja acessível, com uma tipologia de fácil 
multiplicação e que não seja um elemento 
poluição visual

Este ponto é de importância, pois o Nordeste 
é uma região do Brasil cuja, tipologias já 
existentes não são apenas funcionais para 
o local, mas também são simbólicas, esses 
materiais precisam funcionar se adaptar a 
ele.

Atualmente existem alguns projetos de 
incentivo a agricultura urbana, incentivo a 
fortalecimento da agricultura familar, ou 
projetos de acessibilidade a alimentos e 
medicamentos naturais na região nordeste.

 Alguns que podem ser citados são o 
projeto quintal produtivo, projeto 4 varas e 
projeto mandala, cada um deles tem como 
objetivo gerar acessibilidade a ferramentas 
relacionadas a saude, atraves do incentivo a 
uma alimentação com produtos organicos, 
que alem disso tambem podem gerar uma 
renda extra ou principal para as familias 
beneficiadas.
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Segurança alimentar na legislação    
brasileira

MISMEC 4 Varas

O projeto quintal produtivo é de iniciativa da 
EMBRAPA (2007), cujo principal publico alvo 
são familias de diversos estados e cidades que 
possuem quintais ou espaços comunitarios em 
areas urbanas e periurbanas, que poderiam 
receber jardins e hortas que serviriam de 
fonte de alimentos, lazer e renda para estas 
familias.

Exitem varias iniciativas espalhadas 
pelo pais de quintais produtivos, porem é 
interessante avaliar os que se localizam na 
região nordeste, como por exemplo o projeto de 
quintais produtivos realizado com inicativa do 
Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento 
Humano (IADH) e a Odebrecht Realizações 
Imobiliárias (OR), que se localiza no estado de 
pernambuco, cujo participantes são mulheres 
das comunidades de Paiva, Itapuama, Xareu , 
Enseada dos corais e Gaibu.

 As atividades do projeto tem como objetivo 

a capacitação dessas mulheres, para que 

estas possam produzir alimentos em suas 

próprias residências, para consumo próprio e 

para produção de produtos destinados a venda, 

pois um dos objetivos do projeto é fortalecer o 

empreendedorismo dessas mulheres e suas 

familias, alem de gerar um momento de lazer 

atraves do contato com a natureza.

Fonte : Jornal Diario de Pernambuco / imagens : 
Nando Chiappetta

Figura 07 – Mulheres do projeto Quintal produtivo

Figura 08 – Mulheres do projeto Quintal produtivo 
na 22º Agrinordeste, evento de agronegócios do Norte 

e Nordeste

 O projeto MISMEC 4 Varas é uma entidade 
filantrópica sem fins lucrativos, com 33 
anos de existência que busca a melhoria na 
qualidade de vida da comunidade do Pirambu e 
adjacentes, o projeto possui varias iniciativas 
principalmente na área da saúde mental e 
física dos participantes.

 Além de todos os serviços psicoterapêuticos, 
físicos e religiosos o projeto também possui 
uma área de horta comunitária, para os usuários 
do centro, com ervas e plantas medicinais e 
podem ser compradas ou recebidas mediante 
receita dos médicos do 4 Varas

O projeto se contribui como um oásis urbano, 
onde é incentivado a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores através de atendimentos 
e terapias coletivas, além de acessibilizar o 
tratamento de saúde por meio de elementos 
naturais conhecido como “Farmácia Viva” 

O projeto tem incentivo do governo do 
estado e os atendimentos são marcados via 
SUS( Posto de saude , CRAS, CAPS e outros).

Fonte: Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento 
Humano (IADH)
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Projeto mandalla

O projeto mandalla (PM) iniciou no ceará 
em 2007 incentivo do governo do estado e 
visa apoiar o desenvolvimento e dar suporte 
a agricultores familiar do estado, através 
das iniciativas : Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) (SDA 2015). 
Segundo Costa (2013): 

O projeto original acontecia na Paraíba 
com idealização de Willy Pessoa, já em 2007 
o projeto passou a ser desenvolvido também 
pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário 
do Ceará (SDA) segundo a SDA desde 2008, 
já foram executados 417 projetos Mandalla, 
atuando em 13 territórios e 92 municípios, 
beneficiando 1.248 famílias. 

A estrutura da mandalla é composta 
basicamente de 3 elementos, uma fonte de água 
no centro, os alimentos a serem cultivados 
em circulo ao redor da fonte e um sistema de 
irrigação ligando os dois elementos anteriores, 
isso resulta em um processo eficiente, que 
não necessita de agrotóxicos, e com uma área 
2.500 m² pode alem de suprir as necessidades 
alimentares de uma familia, gerar também 
renda para os mesmos (LABAD; RODRIGUES, 
2006).

Figura 09 – area de recepção e horta Figura 10 – Esquema contrutivo de uma mandalla  

Figura 11 – Hortas mandala em contrução.

Fonte : Redes sociais do MISMEC 4 Varas
Fonte: Labad e Rodrigues (2006, p. 179).

Fonte: SDA (2015)

O PM tem como missão transformar 
potencialidades de indivíduos e 
comunidades em empreendimentos 
economicamente rentáveis, socialmente 
responsáveis e ambientalmente 
sustentáveis, capacitando para a 
produção responsável e educando para 
o consumo consciente.

A implantação do PM se dá primeiramente 
pela capacitação dos agricultores para que 
estes possam implantar a estrutura do projeto 
e posteriormente é ensinado as técnicas de 
utilização do sistema, cada mandalla é capaz 
de atender no mínimo 3 agricultores (Costa, 
2013).
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 REFERÊNCIAS PROJETUAIS

Academia de Ciências da California 

O primeiro projeto escolhido é a academia de 
ciências da Califórnia que é a revitalização de 
um museu do departamento do meio ambiente 
de são Francisco, a edificação é conhecida 
mundialmente por suas inovações tecnologias 
voltadas para a sustentabilidade, este projeto 
é de 2008, porém ainda conserva alas de seu 
antecessor (1934)

A edificação se localiza no Golden Gate 
Park em São Francisco, Califórnia, Estados 
Unidos, este parque urbano possui vários 
equipamentos de lazer, cultura e esporte, tais 
quais museus, parques botânicos, quadras de 
baseball, cafés e áreas para trilha, o Golden 
Gate recebe certe de 14 milhões de visitantes 
por ano.

Um dos equipamentos do parque é a 
academia de ciências da Califórnia, que possui 
112 mil m² de área construída, originalmente 
datada de 1934, mas que passou por um 
processo de revitalização, pelo arquiteto Renzo 
Piano, sendo reinaugurada em 2008. 

O programa de necessidades da Academia 
consiste em um aquário, salas de exposição, 
cafés, e pequenas lojas de souvenir, reservas 
verdes e um planetário sendo os dois últimos 
os ambientes localizados nas grandes cúpulas 
que se destacam na coberta da edificação.

Ficha técnica

Local: California , Estados Unidos 
da América 

Autor: Renzo  Piano

Ano: 2008

Tipo de 
equipamento: Centro de  ciências

Figura 12 – Fachada principal do centro de ciências

Fonte: archdaily

Figura 13 – Cortes das cúpulas

Figura 14 – Corte do acesso principal
Fonte: archdaily

Fonte: archdaily
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O projeto se destaca nas suas soluções 
de conforto e otimização, responsáveis por 
uma redução em até 35% menos energia que 
a exigida, alguns exemplos de redução de 
consumo estão na iluminação, já que cerca 
de 90% dos ambientes possuem iluminação 
natural, ou nas mais de 60 mil células 
fotovoltaicas.

Além da redução do consumo energético, na 
própria construção a edificação utilizou cerca 
de 90% dos resíduos da antiga academia, se 
utiliza também de água pluvial e recuperada 
da própria cidade, podendo reduzir 90% do 
consumo de água potável, ainda possui 12 mil 
toneladas de aço reciclado, e sem contar com 
um telhado verde com 1,7 milhões de espécies 
de plantas.

Figura 15 – Vista aérea do centro

Fonte: archdaily
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Juizado Cível e Criminal / Unileão

Ficha técnica

Local: Av. Maria Letícia Pereira, 
S/N, Lagoa Seca, Juazeiro 
do Norte – CE

Autor: Lins Arquitetos Associados

Ano: 2016

Tipo de 
equipamento:

2ª Unidade do Juizado 
Especial Cível e Criminal / 
Unileão

Figura 16 – Vista aérea do juizado

Fonte: site Lins arquitetos associados

O Juizado cível e criminal   é uma edifição 
localizada na cidade de Juazeiro do Norte 
e projetada pelo escritório Lins arquitetos 
associados, o projeto se trata de uma parceria 
da universidade Unileão e do ribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, sua função é de receber 
atendimento de causas de menor instância.

A forma da edificação é retilinea e retangular, 
suas fachadas são marcadas por aberturas 
em cobogos   cerâmicos cujo o objetivo é gerar 
uma barreira solar e uma abertura para a 
ventilação, alem de comporem uma identidade 
visual ritimada e elegante para as fachadas. 

O Juizado cível e criminal   é uma edifição 
localizada na cidade de Juazeiro do Norte 
e projetada pelo escritório Lins arquitetos 
associados, o projeto se trata de uma parceria 
da universidade Unileão e do ribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, sua função é de receber 
atendimento de causas de menor instância.

A forma da edificação é retilinea e retangular, 
suas fachadas são marcadas por aberturas 
em cobogos   cerâmicos cujo o objetivo é gerar 
uma barreira solar e uma abertura para a 
ventilação, alem de comporem uma identidade 
visual ritimada e elegante para as fachadas. 

Alem disso, internamente o projeto possui 
largos corredres que se dividem em áreas 
de circulação e grandes jardins internos, cuja 
função principal é gerar um microclima e alem 
de barrar a incidência solar proveniente dos 
cobogos externos.

A preocupação com o conforto bioclimático 
não é a única caracterista ligada ao local de 
implantação do projero, a edificação também 
foi pensada com materiais locais, de fácil 
acesso e relativamente simples.

Figura 17 – fachadas do projeto 

Figura 18 – corredores arborizados 

Fonte: site Lins arquitetos associados

Fonte: site Lins arquitetos associados
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Gerando uma diminuição dos custos de 
projeto e ao mesmo tempo criando uma 
comunicação com a identidade do local, tudo 
isso com bastante, tanto em sua composição 
harmónica e elegante, sua procupação em 
gerar conforto térmico de madeira natual e 
sua valorização de produtos e mão de obra 
local.

Figura 19 – entrada do juizado  

Fonte: site Lins arquitetos associados
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National Park of Mali

Ficha técnica

Local: Bamako, Mali

Autor: Kéré Architecture

Ano: 2010

Tipo de 
equipamento:

Conjuntos arquitetonicos 
voltados para lazer e 
esporte 

Figura 20 – Entrada principal 

Fonte: site Kéré Architecture

O projeto de reforma do parque nacional de 
Mali foi pensado para abrigar diversos usos 
sociais e esportivos em uma área de reserva 
florestal com cerca de 2100 hectares, o 
arquiteto responsável pela obra foi o escritório 
Kéré architecture.

O projeto conta com um centro esportivo, 
áreas de convivência restaurante e quisque 
sendo todos estes ambientes pensados para 
aproveitar o máximo dos visuais existentes 
no parque e também funcionarem de maneira 
eficiente, no ponto de vista do conforto 
ambiental e tecnologias contrutivas.

Os edifícios são revestidos de pedra natural 
da região, que alem de intervir diminuído os 
custos, ainda funcionam como uma barreira 
climática natural, aliado com cobertas 
suspensas e que oferecem sobreamente e 
circulação de vento, as edificações se tornam 
altamente autosuficientes na questão de 
conforto térmico.

A coberta possui é de forte impacto visual 
no projeto, e se torna um elemento alem de 
estrutural, estruturante na questão estética, 
ao saber que esta também faz parte de um 
sofisticado processo de conforto climático.

As composições visuais das edificações 
projetadas também possuem comunicação 
forte com o entorno, mesmo possuindo 
soluções simples e materiais rústicos, o 
projeto passa com eficiência uma linguagem 
arquitetonica regional e autêntica.

Os espaços projetados por Kére possuem 
forte ligação com o local, sendo pensados 
com materiais e mão de obra local, gerando 
uma redução nos custos do projo e ao mesmo 
tempo criando uma estética regional e 
ecologicamente eficiente.

Figura 21 – Entrada principal 

Figura 22 – Pátio centro de convivência  

Fonte: site Kéré Architecture

Fonte: site Kéré Architecture
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Figura 23 – Coberta do centro

Fonte: site Kéré Architecture
45



Tabela 06 – tópicos do roteiro

Fonte: site Kéré Architecture

 O roteiro de Armando de Holanda para Arquitetura 
bioclimática no Nordeste  

No Roteiro para Construir no Nordeste 
(Holanda, 1976), Armando de Holanda pontua 
importantes soluções projetuais que visam 
para se contruir no Nordeste, soluções 
estas que visam diminuir o ipacto do clima 
nordestino.

Muitas dessas soluções já são fortemente 
difundidas em toda a região, e fazem parte da 
própria constituição estética das habitações 
sertanejas, como por exemplo os alpendres, 
que são implementações da primeira e segunda 
das orientações do roteiro, que é a de criar 
sombras e recuar paredes respectivamente.

Na obra de Armando de Holanda as 
orientações são pontuadas de maneira simples 
e objetiva, que é algo muito importante para 
se nortear os primeiros paços de um projeto 
arquitetonico eficiente no Nordeste.

Na atabela a seguir serão listados os tópicos 
do roteiro, sua ideia principal e os passos 
para se obeter o resultado desejado, esses 
passos não devem ser seguidos de maneira 
engessada e por completo, mas sim levados 
em consideração e ponderados quando se 
pensar em projetos que se proponham a ser 
adaptáveis ao nordeste.

Topicos do roteiro
CRIAR UMA SOMBRA Sombra como abrigo do 

sol
• Coberturas maiores e ventiladas
• Coberturas altas que permitam a circulação de vento

RECUAR AS PAREDES Proteger as paredes de 
incidência solar direta

• Evitar volumes puros
• Criar áreas de sombra para as paredes
• Criar fachadas com mais contornos e distâncias 

VAZAR OS MUROS Muros servindo como 
filtros

• Vazar os muros para gerar ventilação e iluminação 
natural
• Cobogós 
• Pensar no cobogó como elemento de conforto e 
identidade 

PROTEGER AS 
JANELAS

Proteger para que 
fiquem abertas

• Muxarabis ou elementos vazados em janelas de 
fachada, para proteção solar 
• Evitar vidro nas janelas das fachadas

ABRIR AS PORTAS Portas como conites 
para a entrada

• Proteger e sombrear as portas
• Criar portas vazadas que permitam a passagem de luz

CONTINUAR OS 
ESPAÇOS

Espaços livres e 
convidativos

• Fechar apenas locais de acesso privado 
• Criar divisoes que não sejam necessariamente paredes
• Paredes baixas, vazadas e diferenciação de espaços 
por níveis 
• Criar espaços com cores que conversem com as da 
natureza

CONSTRUIR COM 
POUCO

Criar uma unidade sem 
exessos

• Materiais leves, refrestantes e tateis 
• Poucos materiais 
• Padronização e racionalização 

CONVIVER COM A 
NATUREZA

Edificações e entorno • Vegetações grandes e selvagens
• Compor a arquitetura com elementos naturais 

CONSTRUIR 
FRONDOSO

Arquitetura como 
expressão da cultura

• Arquitetura regional e espontânea 
• Arquitetura pensada para os trópicos 
• Tecnologias de contrução locais 
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 Quadro síntese

As referências projetuais se construíram 
a partir de 3 projetos de refencia e um livro, 
pois a categoria de edificação que será 
projetada ainda possui poucos exemplares 
com a complexidade necessária no território 
nacional, logo se faz necessário pensar em 
como transpor os exemplos internacionais 
atrelando a produção arquitetônica brasileira 
e nordestina.

Para isso a obra de Armando de Holanda foi 
considerada como norte principal do projeto, 
apesar de muitas de suas ideias já estarem 
diretamente ligadas aos outros projetos de 
referência, seu livro compacta todas essas 
ideias e cria orientações objetivas de como se 
projetar no Nordeste 

Sendo assim é necessário a adaptação das 
diversas características de relevância para 
a produção de uma edificação que atenda às 
necessidades, do programa a ser proposto, 
sem desconsiderar os aspectos de composição 
plástica e de conforto.

Projeto Principais características / diretrizes

Academia de Ciências da 
California

•  Uso das tecnologias para economia de energia e otimização dos 
processos
•  Soluções climáticas

National Park of Mali

•  Implantação aliada a um parque
•  Cores e formas baseadas na cultura local
•  Coberta marcante e com objetivo bioclimático 
•  Materiais locais

Juizado Cível e Criminal / 
Unileão

•  Materiais e mão de obra local
•  Uso da ventilação e iluminação natural
•  Jardins internos
•  Cobogos nas fachadas

Roteiro para Construir no 
Nordeste •   tópicos existentes na tabela (6)

Tabela 07 – características dos projetos analisados

Fonte: produzido pela autora
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A  colheita
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 DIAGNOSTICO

Caracterização da área de intervenção e 
do sítio

Sobre o Local

A escolha do terreno a receber o projeto se 
deu principalmente por questões ambientais e 
de fluxo, para isso foram mapeados terrenos 
na cidade de Juazeiro do Norte, que se 
adequassem a essas necessidades.

Na acessibilidade se fazia necessário um 
acesso fácil a grandes vias que conseguiriam 
receber um fluxo de pessoas, carros e 
possíveis caminhões ou carroças que fosse 
de fácil distribuição na cidade e região 
metropolitana.

Além disso, o terreno deveria se localizar 
em uma região, com outros equipamentos de 
suporte a população, e necessitaria de uma 
razoável infraestrutura viária e urbana.

Na questão ambiental foram filtrados locais 
que possuíam uma área verde considerável 
e que comporiam um microclima capaz de 
ajudar no desenvolvimento das mudas e nas 
adaptações climáticas.

Era necessário também, uma área de 
implantação capaz de comportar o centro e as 
estufas de maneira mais horizontal, logo essa 
área deveria ser relativamente grande.

A região metropolitana do cariri possui 
5.456,01 Km2 (IBGE, 2010) e é composta por: 
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, 
Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova 
Olinda e Santana do Cariri e possui como 
predominante o tipo climático semiárido. 

A escolha da cidade se deu principalmente 
por sua localização privilegiada no território 
nordestino e na região metropolitana do 
cariri, que possui uma boa interligação e 
acessibilidade a quase todas as capitais 
do Nordeste através do eixo estruturante 
rodoviário de mobilidade do estado, cujo acesso 
poderia se dar de praticamente toda a região 
do interior nordestino, inclusive lingando com a 
capital Fortaleza como demonstrado no mapa 
1 e 2

Sendo assim, Juazeiro, seria um ponto 
equidistante entre as outras cidades da região 
metropolitana do cariri, assim facilitando 
possíveis distribuições de equipamentos 
e expansão dos projetos realizados pelo 
CHAO.

Sobre a cidade de juazeiro do Norte, está 
localizada no sul do estado e 492,8 km da capital 
fortaleza, a 3 maior cidade em população do 
nordeste (IBGE 2010).  

fundação de Juazeiro do Norte data de 1827, 
mas o grande marco da cidade aconteceu 
em 1872 com a chegada de padre Cícero 
Romão Batista, que viria a ser um grande 
nome histórico para a cidade, tanto no âmbito 
religioso quando em questões políticas.
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Mapa 01 – Eixo estruturante e nordeste 

Mapa 02 – Eixo estruturante e cariri

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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A relevância de padre Cicero é tanta, que 
ainda dos dias atuais, ainda é um símbolo da 
cidade, possuindo uma estátua de 27 metros de 
altura (Figura 25) , e atrai cerca de 2,5 milhões 
de visitantes por ano (IBGE).

A cidade anteriormente fazia parte, do 
município do Crato, porem em 1914 foi elevado 
a condição de cidade e hoje, é uma das mais 
importantes da região do cariri, principalmente 
pelo seu turismo religioso, ainda muito voltado 
a figura de padre Cicero.

 Segundo o IBGE atualmente juazeiro do 
Norte possui cerca de 278.264 mil habitantes, 
sendo esta majoritariamente feminina, também 
possui um PIB per capita de 17.725,62 e IDHM 
de 0,694 (IBGE,2010).  

Padre Cicero (mapa 4) , que viabilizariam a 
mobilidade tanto na cidade quanto para cidades 
vizinhas. 

Porem devido à questão ambiental foi 
identificada a existência de um parque 
Municipal, próximo a essas vias, o Parque 
municipal das Timbaúbas, que se localiza no 
bairro José Geraldo da Cruz (mapa 05) , vizinho 
ao bairro triangulo e possui acesso facilitado 
a este, além de também abraçar a temática 
ambiental do projeto.

Além de possuir uma grande área passível 
de implantação no parque, e os acessos 
simplificados, o equipamento ao ser implantado 
neste local se torna parte de uma rede de 
outros equipamentos que já existem ou serão 
construídos no local.

Por ser um parque protegido no âmbito 
municipal, a edificação acaba por se proteger 
das dinâmicas de crescimento existentes na 
cidade, se tornando parte de uma espécie 
de “oásis” urbano, cuja legislação garantiria 
certa permanência das dinâmicas externas do 
local.

FIgura 24 – Estatua de padre Cicero

Fonte: Acervo IBGE

Ao verificar as características e 
necessidades de implantação, foram mapeados 
lotes próximos a região triangulo do Crajubar1 
(mapa 03) rotatória responsável por interligar 
as regiões vizinhas e grande polo de transporte, 
que possui acesso facilitado às duas vias 
principais da cidade AV. Leão Sampaio e AV. 

1 Nome criado a partir da junção das silabas 
iniciais dos municípios integrantes: Crato, Juazeiro do 
Norte e   Barbalha
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Mapa 03: região triângulo

Mapa 04: Avenidas do triângulo

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Mapa 05: Bairro José Geraldo da Cruz

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Os acessos ao bairro se são principalmente 
pelas avenidas Maria Ednir Bezerra Mendonça 
(Figura 32) e Ailton Gomes (Figura 33), sendo 
esta primeira uma via paisagística planejada, e 
a segunda uma das vias troncais da cidade. 

Figura 26 : Ailton Gomes

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações 
retiradas do Google Earth

 O terreno de 12.454  m² se localiza no 
sudoeste de Bairro São Geraldo da Cruz ( 
mapa 6) , em uma das 5 zonas especiais da 
cidade, neste caso a ZE II – Parque Ecológico 
das Timbaúbas, terreno está inserido nos 
limites da área sul do parque, de frente para a 
Av. Maria Ednir Bezerra Mendonça.

Figura 25: Maria Ednir Bezerra Mendonça 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações 
retiradas do Google Earth

Levantamento de dados
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Mapa 07: Terreno

Mapa 06: Bairro José Geraldo da Cruz

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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O bairro São Geraldo da Cruz tem o perfil 
majoritariamente residencial, e alguns pontos 
comercias sendo estes localizados ao leste 
ao longo da Av. Antônio Pereira da Silva como 
pode ser visto no mapa de uso do solo (mapa 
13), sendo esses comércios geralmente de 
uso misto, ou grandes áreas de galpões, 
com atividades voltadas em sua maioria de 
armazenamento de materiais construtivos.

Mapa 08 : Uso do solo

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Na região é possível identificar um grande 
número de áreas vazias, além de possuir 
uma grande área não edificada ocupada pelo 
parque das Timbaubas, a baixa densidade da 
região é nítida, principalmente quando se 
verifica visualmente as grandes quantidades 
de quadras vazias, essencialmente na parte 
sul do bairro como é possível verificar no 
mapa 14 de cheios e vazios.

Mapa 09: Cheios e vazios

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Ao focar na área de implantação do terreno, 
ou seja, dentro da ZE2, que compreende o 
parque das Timbaubas, é possível avaliar 
os equipamentos internos do parque, como 
edificações de uso para a comunidade (mapa: 
10) .

O parque possui uma extensão de 270 
hectares, e alguns equipamentos construídos 
e com construção planejada, esses 
projetos fazem parte do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU de juazeiro 
do norte.

Que se pretende a construir espaços de 
lazer em áreas degradadas, da cidade, dentre 
elas a área do Parque das Timbaubas.

No parque as próximas à implantação do 
projeto, se localizam um Centro de incentivo 
ao esporte – CIE (figuras 34 e 35) e um centro 
de Reabilitação que estão em processo de 
construção (figura 36), um anfiteatro e a sede 
da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços 
Públicos – SEMASP (Figura 37).

Mapa 10 : Elementos estruturantes

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Esses equipamentos em conjunto das 
grandes áreas arborizadas e a lagoa das 
Timbaubas, que se localiza no centro do parque, 
fazem parte dos elementos que estruturam 
o espaço, e ajudaram compor uma rede de 
objetos que criam uma diversidade de usos 
comunitários daquela região

Figura 27 : Projeto de Centro de Iniciação ao Esporte 
(CIE)  - Juazeiro do Norte - CE

Figura 28 : Estrutura existente do CIE

Figura 29 : Centro Especializado em Reabilitação 
Tipo III (CER III)

Figura 30 : Oficina Ortopédica de Órteses e 
Próteses

Figura 31 : SEMASP - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Serviços Públicos

Figura 32 : Entrada do parque, SEMASP

Fonte: Secretaria especial do esporte

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View
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A vegetação existente na área do parque 
é composta principalmente de Timbaúbas, 
arvores de grande porte, nativa da caatinga, 
o parque possui muitos exemplares nessa 
região, ao ponto que o parque se tornou 
homônimo a árvore.

O terreno que irá receber o projeto do CHAO, 
possui algumas passas de arvores de grande 
porte e alguns exemplares de coqueiros e 
plantas de pequeno porte, como pode ser visto 
nas imagens frontais do terreno, vistas a partir 
da avenida Maria Ednir Bezerra Mendonça.

Figura 33 : Imagem do terreno

Figura 34 : Imagem do terreno

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View
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Além das muitas arvores de Timbaúba, 
o parque possui também um lago no centro, 
segundo levantamentos do PDDU da cidade 
este está em estado de degradação, porem 
conta com projetos futuros de revitalização da 
área.

Foram propostos também espaços para 
passeios ao redor do lago, pois este possui 
um potencial de atração turística e de lazer 
para a população, porém, que tiveram as 
obras paralisadas, em conjunto aos outros 
equipamentos.

A existência do lago e das áreas de 
alagamento são fatores determinantes na 
topografia do parque, logo é possível identificar 
que o terreno possui curvas de nível que variam 
de 387 a 390, que se tornam mais evidentes, 
ao passo que se aproximam do lago, como é 
possível ver no mapa 11.

Mapa 11 : Curvas de nível 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas do Google Earth
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Sobre a questão climática relativa ao terreno 
foram feitos levantamentos no software Sol- 
ar onde foram feitos mapas solares relativos 
as faces do terreno utilizando a latitude – 7,14 
referente a localização de juazeiro

Foram verificadas a incidência solar durante 
os variados períodos do dia, e durante a maior 
parte do ano, as fachadas recebem grande 
incidência solar, distribuídas da seguinte 
maneira

Noroeste :
14:30 as 18:00

Sudoeste :
11:00 as 18:00

Sudeste :
6:00 as 13:00

Nordeste :
6:00 as 10:00

3:30h de insolação
(meio até o fim da tarde)

7:00h de insolação
(tarde toda)

7:00h de insolação
(manha e inicio de tarde)

4:00h de insolação
(sol da manha)

Tabela 08 – Incidência solar por horario 

Fonte: produzido pela autora

Figura 35 : Fachada Nordeste

Figura 37 : Fachada Sudeste Figura 38 : Fachada Sudoeste

Figura 36 : Fachada Noroeste

Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View Fonte: Imagens retiradas do google Street View

Fonte: Imagens retiradas do google Street View
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Os ventos predominantes da região provem 
do sudeste seguido pelo leste e nordeste, 
logo são áreas a serem privilegiadas para 
captação de vento e uso no conforto natural da 
edificação.

Figura 39 – dados climaticos

Fonte: Site Projeee, 2021
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O terreno definido para o projeto está 
localizado em um ZE II, especifica para o parque 
das Timbaúbas, por ser uma zona especial, a 
variedade de edificações é limitada, e estas não 
podem ser privadas, segundo o Artigo 60 da 
lei de parcelamento e uso do solo de juazeiro 
do norte (2000) - As atividades permitidas nas 
Zonas Especiais são unicamente aquelas que 
tenham vínculo funcional direto com o objeto 
de sua criação.

VIII - hortas comunitárias
 VI - Equipamentos públicos de 

informações, segurança, telefonia e 
similares.

Legislação pertinente

Mapa 12 – Zonas da cidade

Fonte: PDDU - Juazeiro do norte(2000)
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Sobre o estacionamento, o código de obras 
e posturas prevê legislação para o tipo de 
edificação proposta, ficando descrito como 
dita a tabela:

Logo para a proposição de parâmetros 
urbanísticos viáveis para a área, foram 
utilizados os parâmetros mais restritivos 
existentes nas normas de parcelamento e uso 
do solo da cidade.

E para fortalecer a proposição de índices, 
ainda foi verificado que estes, são próximos aos 
aplicados na capital do estado em uma Zona 
Ambiental, que seria uma Zona equivalente a 
ZE de Juazeiro do norte.

Em um caso de implementação os 
parâmetros seriam enviados para aprovado 
pela Prefeitura Municipal, e apreciado pelo 
Conselho Municipal do Plano Diretor.

Ou seja, a implementação das estufas está 
prevista segundo o PDDU da cidade, quanto ao 
Centro de pesquisa, por se encaixar no âmbito 
de projeto especial, foi necessário consultar o 
código de obras e posturas da cidade.

E segundo ele a edificação poderia ser 
construída, pois, se encaixa no papel de 
educação ambiental e faz parte de um projeto 
de cunho comunitário e público, no Artigo 226 
parágrafo VII:

Art. 59 -      Qualquer intervenção 
física nessas zonas só poderá ser 
feita mediante projeto aprovado 
pela Prefeitura Municipal, ouvido o 
Conselho Municipal do Plano Diretor e 
quando couber, o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente, 
COMDEMA e os órgãos públicos 
federais ou estaduais pertinentes

Parágrafo único - Não se 
enquadram nessa obrigatoriedade os 
projetos amparados por legislações 
estritamente federais ou estaduais.Art. 226 - A política de meio 

ambiente, consubstanciada na Lei 
Orgânica do Município, tem por 
objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando 
assegurar condições estratégicas de 
desenvolvimento sócio- econômico 
e à melhoria da qualidade de vida da 
população, atendidos os seguintes 
pressupostos:

VII - educação ambiental em 
todos os níveis de ensino, inclusive a 
informal, objetivando conscientizar a 
comunidade de seu relevante papel 
na gestão e defesa do patrimônio 
ecológico.

ZE
 II

Taxa de 
Permeabilidade

(%)

Taxa de 
Ocupação 

(%)

Índice de 
aproveitamento

(IA)

Recuos(m) Área
 Do
lote

40% 40% 1
Frente Fundo Lateral

12,454 m²
6 3 3

Prestação de Serviços na Área Educacional:

até 1.000,00m² de área útil 1 vaga de estacionamento para cada 50,00m² de área;

acima de 
1.000,00m² de área útil 1 vaga para cada 30,00m² de área.

Tabela 09 – Parâmetros urbanísticos 

Tabela 10 – Estacionamento 

Fonte: produzido pela autora com base no PDDU (2000)

Fonte: Código de obras e posturas de juazeiro do norte
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Análise físico-ambiental do sítio e entor-

A metodologia de análise utilizada no 
projeto se baseia principalmente nas variáveis 
legislativas, de fluxo e em questões ambientais, 
afinal a localização da edificação é parte 
essencial neste projeto.

Afinal o CHAO é uma ferramenta de 
educação e segurança alimentar, logo deve 
seja acessível e que se localize em um espaço 
cujo contexto converse com a temática.

Ao analisar as variáveis da cidade, como dito 
no tópico 4.1, as ferramentas de mobilidade 
e contexto ambiental foram os principais 
direcionamentos a serem considerados, ao 
identificado o potencial do parque, a legislação 
veio para definir os limites possíveis e 
necessários.

O contexto urbano da área é bem peculiar, 
afinal é um bairro com muitos vários, mesmo 
estando próximo ao centro da cidade, esses 
vazios possivelmente serão ocupados nos 
próximos anos, tendo em vista que a Juazeiro 
do norte se expande de maneira acelerada.

E o parque das Timbaúbas já foi pensado 
pelo próprio plano diretor como uma área com 
potencial, turístico e de lazer, então a ocupação 
das áreas próximas é uma questão bastante 
proeminente.

A urbanização do parque apesar de 
estar com obras paralisadas, conta com 
uma interessante variedade de usos, e a 
implantação do centro poderia funcionar muito 
bem em conto aos preexistentes.

Como pode ser visto no mapa 10, a existência 
da SEMASP que já possui um projeto de 
distribuição de mudas, porem estas sendo de 
árvores nativas, poderia funcionar de maneira 
coesa ao centro, cujo objetivo e a educação 
alimentar e ambiental, sendo esta última parte 
das repartições da SEMASP.

Já os outros equipamentos, como o CIE e 
o centro de socialização, poderão usufruir 
das áreas de restaurante popular e educação 
alimentar do CHAO, fazendo um trabalho 
muito importante para os usuários destes 
equipamentos.

Quanto as outras condicionantes (climáticas 
e topográficas) serão questões norteadoras da 
organização espacial do projeto, não existindo 
nelas, nenhum impedimento ou condição 
especial que não possa ser resolvida com 
soluções de projeto

problemas potencialidades

• Legislação escassa

• Baixa densidade de residências próximas

• Obras estruturantes paralisadas

• Limite do porte da edificação

• Inserção no contexto ambiental

• Boa localização em relação ao eixo 

estruturante/ vias importantes

• Grande variedade de equipamentos cujo o uso 

são possíveis de associar com o projeto

• Devido a proteção ambiental do parque a 

edificação acaba por se proteger suasvisadas e 

ambientação dentro da cidade.

Tabela 11 – Problemas e potencialidades

Fonte: produzido pela autora
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O   FRUTO
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 PROJETO/PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Conceito e premissas

O CHAO é um projeto que visa levar 
integração entre a cidade a agricultura, essa 
ligação é feita partir de 3 pilares principais: 
sendo estes o cultivo, a alimentação e ensino.

Cultivar não só plantas, mas também 
um sentimento coletivo, cultivar a ligação 
entre as pessoas e a alimentação digna e de 
qualidade.

Alimentar pode significar também dar 
sustento, nutrir, crescer estes, sinônimos para 
algo necessário para todos os seres vivos, 
sendo estes: plantas, pessoas e animais

E por fim educar, para que o ciclo de ligação 
entre pessoas e à terra não se perca, e que 
sim, torne-se mais forte, em cada uma das 
próximas gerações.

Partindo dessas premissas o conceito 
principal do projeto é a integração, sendo esta 
não apenas entre pessoa e alimento, mas 
também do edifício com o entorno e com a 
cidade.

Por se localizar dentro de um parque, que já 
possui um visual e uma estruturação natural 
bem definida, o projeto deverá se integrar ao 
espaço, de maneira fluida e permeável.

Além dos conceitos anteriormente ditos, 
tais quais a busca por uma identidade visual 
condizente com a região do cariri, com cores 
materiais e formas que conversem com todo o 
contexto da cidade e região

Figura 40 – Cultivar, alimentar e educar

Fonte: produzido pela autora

Além disso, outro aspecto importante para 
o projeto é a ideia da Eco arquitetura e da 
arquitetura orgânica, sendo estes princípios 
de uma forma de projetar que leva a natureza, 
suas formas e atuações como base do 
processo

Sobre arquitetura orgânica segundo Fabbri 
(2008) uma coisa orgânica é algo que possui 
uma estrutura semelhante às estruturas da 
natureza, sendo que na arquitetura a definição 
se expande para algo que não está preso em 
uma forma pré-definida.
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Perfil do usuário

O perfil de usuário a ser contemplado pelo 
projeto se divide em 3 categorias principais: 
estudantes, agricultores e comunidade, sendo 
que estas definições não são excludentes, mas 
sim funcionam de maneira circular, porem a 
divisão foi feita para definir a quantidade de 
usuários por alas da edificação.

A capacidade de ocupantes simultâneos 
foi estipulada entre 450 a 500 pessoas, 
este número foi resultado de pesquisas de 
capacidade produção alimentar, e visou manter 
o projeto com uma escala pequena a média, 
para que este não gerasse muito impacto ao 
parque onde será implantado.

A maioria dos ocupantes do centro são 
de beneficiários do restaurante popular, que 
será proposto com capacidade de servir 
300 refeições diárias, produzidas com base 
nos alimentos cultivados no próprio CHAO, o 
restaurante ficará aberto durante os horários 
das refeições.

Os alimentos cultivados dento do centro, 
serão utilizados no restaurante, servirão 
de material para aulas, ou serão entregues 
a agricultores em forma de sementes, ou 
mudas, as funções de cultivo serão exercidas 
por trabalhos voluntários da comunidade, ou 
realizado por estudantes e pesquisadores.

O objetivo do CHAO não será de competir com 
os agricultores locais, estes que dependem da 
agricultura familiar para sustento próprio e de 
seus familiares, mas sim ser um suporte para 
eles.

O CHAO será a base de um projeto de 
incentivo de agricultura urbana e familiar, 
por cursos, workshops e estufas o centro 
entregará para a comunidade, as ferramentas 
e o conhecimento necessário para se começar 
uma horta em terrenos baldios, quintais e 
áreas comunitárias.

E servirá como suporte com essas mesmas 
ferramentas para que agricultores familiares 
possuam uma rede de suporte para lidar com 
problemáticas atuais ou futuras questões 
relacionadas ao clima.

As estufas do centro poderão servir 
como salas de aula para estudantes do 
ensino público, gerando uma vivência mais 
próxima ao alimento orgânico, para que estes 
compreendam a importância de se entender 
os processos de produção de alimentos e 
possam incorporar em suas rotinas de maneira 
sustentável e saudável a produção e consumo 
de alimentos naturais.
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Programa de necessidades e pré-dimensionamento

O programa de necessidades proposto se 
baseou em informações especificas para a 
necessidade década setor, informações estas 
retiradas da legislação especificam da cidade 
no tocante a quantidade de metros quadros 
por ocupantes

As informações de laboratórios, salas 
específicas relacionadas a pesquisa, tamanho 
de estufas e ambientes voltados para cultivo 
e educação foram retirados de pesquisas 
realizadas pela EMBRAPA ou áreas existentes 
no departamento de estudos de botânica da 
Universidade de São Paulo – USP

As informações sobre o restaurante e a 
cozinha se basearam nas normas estipuladas 
pelo programa restaurante popular do governo 
federal regulamentado na lei PL 4737 de 
2004.

Setor Ambiente Função Qtd. Área (m²) Área total 
(m²)

Usuários
(Qtd. indv)

Ed
uc

aç
ão

Recepção e 
saguão principal

Recepção para as áreas especificas 
do centro,

com área de espera. 1 348 348 -

Salas 
multidisciplinares

Salas para aulas, workshops e 
cursos 2 21,66 43,32 12

Cozinha 
experimental

Sala para aulas de educação 
alimentar, 1 21,3 21,3 8

Sala de professor Sala para professores e 
palestrantes 1 13,05 13,05 4

Biblioteca

· Área para referência
· Área para acervo
· Área para leitura 1 47,45 47,45 15

Laboratórios

· Biologia do Desenvolvimento 
Vegetal - Fisiologia do 
Desenvolvimento Vegetal
· Pesquisa de melhoramento 
genético
Área de armazenamento de 
sementes, bem climatizado 
para preservar a qualidade das 
sementes. · Ensino de Botânica
· Laboratório de
Botânica na Educação

3 22,02 66,06 15

Auditório
Auditório para aulões, palestras e 
exibição de mídias com a
comunidade

1 164 164 150

foyer 1 9,34 9,34 2

sala técnica 1 16,94 16,94 1

W.Cs + vestiários mas / fem 2 21 42 7

Tabela 12 – Programa de necessidades
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Setor Ambiente Função Qtd. Área (m²) Área total (m²) Usuários
(Qtd. indv)

Cu
lt

iva
r

Herbário
Coleção de plantas secas, para 
estudos de dados sobre as 
populações e/ou espécies

1 29,65 29,65 10

Estufas – externas

estufa grande -Áreas para 
cultivo de hortaliças, legumes  
e PANCs 

3 160 480

3 60 180 -estufa pequena -Áreas para cultivo 
de hortaliças, legumes e PANCs

Estufa – interna · Hidropônica 
· Berçários de plantas 1 40 40 -

al
im

en
ta

r

Setores de 
Recepção, Pré-
H i g i e n i z a ç ã o , 
Estocagem e 
Administração

recepção/pré-higienização 1 14 14 2
administração/controle 1 5 5 1
despensa seca 1 19,16 19,16 -
depósito de material de limpeza 1 4,3 4,3 -
depósito de caixas 1 5,16 5,16 -
câmaras frias 1 7,33 7,33 -
vestiários/sanitários de 
funcionários 3 9 27 3

Cozinha popular

sala do profissional de nutrição 1 8,5 8,5 1
setor de cocção 1 47,45 47,45 8
setores de pré-preparo 2 6,77 13,54 4
setores de higienização de 
utensílios 1 26,29 26,29 5

depósito de lixo 1 5,34 5,34 -

Docas passagens de caminhões e 
veículos 1 - - -

Área de 
distribuição 
de alimentos e 
utensílios

distribuição de alimentos e 
utensílios 1 23,26 23,26 -

Refeitório popular
salão de mesas 1 307,77 23,26 120
hall de entrada dos usuários 1 17,27 17,27 -

Sanitários para 
refeitório 10% sanitários de usuários 2 12,07 25,14 5

Área de compra de 
fichas de alimento 
10%

Tesouraria de venda de fichas 
de valor simbólico de refeições 
populares

1 6,6 6,6 1

Ap
oi

o 
e A

DM

Área de 
convivência Área de convivência central 1 164,6 164,6 50

Secretaria 1 31,12 31,12 3
Coordenação do 
centro 1 36,15 36,15 2

Sala 
administrativa 1 16,18 16,18 3

financeiro 1 17,38 17,38 3
copa 1 34,07 34,07 3
sala de reunião 1 11 11 9
W. Cs mas / fem 2 2,54 5,08 7
almoxarifado 1 12,44 12,44 -

TOTAL 2107,73
Fonte: produzido pela autora
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Fluxograma e setorização

Os setores do projeto foram separados com 
em 3 tipos, que se ancoram no conceito do 
projeto sendo as divisões baseadas no tipo de 
uso

Esses tipos foram: Cultivar, Alimentar e 
Educar, sendo as estufas e áreas relacionadas 
ao plantio alocadas no setor do cultivo, as 
áreas relacionadas com o restaurante popular 
estão no setor alimentar e a parte de ensino 
no de educar.

Os acessos se dão por meio do bloco 
principal que está voltado para a Av. Maria 
Ednir Bezerra Mendonça, cuja recepção 
receberá a maior parte de usuários das 
instalações de laboratório, sala de aula e 
outros equipamentos educacionais, além deste 
acessou foi definido um acesso secundário 
para a área do restaurante popular.

O acesso do restaurante se dará a partir 
dos caminhos sem nomenclatura definida 
no parque, cujo a função é de interligar os 
equipamentos do mesmo, esta entrada só 
funcionara 3 vezes ao dia, durante os momentos 
de refeição.

Figura 41 – Setorização

Fonte: produzido pela autora
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Figura 42 – Fluxograma

Fonte: produzido pela autora

75



Fonte: produzido pela autora

Partido arquitetônico/urbanístico

O partido arquitetônico do projeto se baseia 
em todas as condicionantes citadas, de maneira 
menos impactante possível no bioma do local, 
logo, até mesmo as árvores existentes deverão 
ser respeitadas ao máximo, se constituindo a 
partir dos espaços deixados pelos blocos de 
árvores.

Para garantir a permeabilidade e a melhoria 
das características climáticas internas, 
a edificação foi pensada entre grandes 
corredores ventilados por tijolos vazados e 
rodeados por jardins internos

Além de considerar os aspectos do conceito 
do projeto, a partir das análises feitas com 
base no diagnóstico físico e ambiental foram 
levantados pontos caracterizados como 
problemas e potencialidades

Para isso foram definidas diretrizes para 
3 escalas de projeto: interior do centro, 
distribuição dos setores no terreno e entorno, 
indo assim do micro para o macro do 
planejamento de projeto:

Interno Externo Entorno
• Salas menores e centrais 
• Foco em ventilação e 

iluminação natural dos
ambientes internos 
• Espaços acolhedores e 

com identidade
• União entre ambientes

• Edificação de pequeno/
médio porte
• Preservação do máximo 

de arvores existentes no
Lote
• Estufas visíveis da 

avenida 

• Acessibilidades aos 
outros equipamentos

do parque
• Diálogo arquitetônico 

com o entorno do
parque

Tabela 13 – Diretrizes e premissas projetuais
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Projeto arquitetônico 

Implantação

A implantação do projeto se baseou 
primeiramente no terreno e nos elementos pré-
existentes nele e as melhores fachadas para 
recebimento de iluminação e ventilação natural. 
 
  Após avaliado esse contexto, foram 
feitos estudos de massas (Figura 43) para 
especializar as metragens da edificação no 
terreno, conforme os condicionantes, foi 
avaliado que as fachadas voltadas para a Av. 
Maria Ednir Bezerra Mendonça (sudeste) e a 
referente a lateral direita (nordeste) possuíam 
melhor beneficiamento relativo à ventilação e 
sombreamento durante a maioria do ano.

Fonte: produzido pela autora

Figura 43 :  Plano de massas   
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O formato em “L” da edificação permitiria 
que existam 3 fachadas voltadas para a Av. 
Ednir Bezerra Mendonça e fácil acesso para os 
caminhos internos do parque, além de abraçar 
a massa de árvores existentes no local, 
além de proporcionar maior aderência aos 
condicionantes positivos, e permitir visadas 
interessantes do parque.

Além de garantir acesso facilitado, a 
implantação permite uma maior preservação 
da área, e garantindo as estufas uma área de 
possibilidade de expansão caso necessário 
além de sua visibilidade por parte dos 
transeuntes da Avenida como pode ser 
constatado no estudo de massas. 

Sobre as estufas, eles ficarão localizadas 
em uma área com bastante incidência 
solar, facilitando os estudos do impacto da 
temperatura nos alimentos e compondo um 
ambiente adequado para cultivos do CHAO.

Na implantação do projeto também foi 
considerado uma área remanescente do 
lago as Timbaúbas, que se faz necessária 
a revitalização dessa fonte de água, que 
enriquecerá a composição urbanística da área 
através de uma praça localizada nas margens 
do lago.

Também foram explorados o uso de plantas 
regionais tais quais Bromélias, Dracenas e 
Caroás, plantas com cores fortes e bastante 
resistentes ao clima de Juazeiro, as árvores 
presentes na edificação são em sua totalidade 
Timbaúbas, já que esta é a espécie dominante 
no local.

Fonte: produzido pela autora

Figura 44 :  Implantação

79



Sobre o estudo de fachadas, assim como 
dito na tabela de diretrizes e premissas, o 
uso de grandes panos de tijolos vazados 
será uma característica marcante dessas 
fachadas, além de servirem como elementos 
de composição bioclimática do projeto, serão 
também elementos visuais marcantes das 
fachadas.

A paginação dos tijolos se deu em conjuntos 
de 2 tipos  de 60 e 30 (Figura 45), sendo 
estas posicionadas de maneira atender as 
necessidades de circulação de iluminação e 
ventilação.  

Os blocos de tijolos foram inseridos em 
paredes de adjacentes as áreas de circulação 
e de uso coletivo, como o refeitório e área 
de foyer (Figura 52 e 54 respectivamente), 
pois estas áreas são grandes vãos abertos e 
necessitariam de aberturas, para que não se 
gerasse uma sensação de enclausuramento 
interno.

Além disso, a paginação foi pensada para 
existir um esquema de ventilação controlada, 
por aberturas menores e espaçadas, gerando 
uma ventilação cruzada que gerasse um fluxo 
indireto de ar, fazendo assim que este circule 
no ambiente, diminuindo sua temperatura 
interna. 

Estruturalmente o fechamento da edificação 
que se dá, a partir dos tijolos aparentes, 
necessitava de um elemento de segurança, pois 
os espaçamentos planejados entre os tijolos 
para ser feita a ventilação comprometeriam 
sua capacidade portante.

Logo, as paredes da edificação foram 
avançadas em 10 centímetros, para que essa 
malha de tijolos tivesse um espaçamento 
entre a parede original de 15 centímetros, 
gerando quase uma segunda parede, que 
servira para que a estrutura da edificação 
passe sem comprometer a paginação de tijolos 
e garantindo área para inserção de elementos 
de apoio para os tijolos.

Fachadas e Volumetria

O espaço existente ente a parede original e 
parede de tijolos garante uma área específica 
para inserção de elementos de controle de 
ventilação ou iluminação, como folhas de vidro 
ou madeira.

Além disso, as fachadas existentes nas 
pontas do L foram pensadas em pedra de 
barbalha como pode ser visto na figura X 
, material popular na região cujos cores 
são predominantemente avermelhadas e 
amareladas, essas fachadas possibilitam 
pouca ou nenhuma abertura, pois estão 
posicionadas em ambientes que necessitam 
de vedação, como o auditório, laboratórios, 
escada de emergência e área de manuseio de 
alimentos.

 Logo seriam empenas cegas pouco atrativas 
visualmente, então a pedra foi utilizada como 
elemento de identidade e conexão entre as 
pontas mais distantes do “L”, além de servirem 
como um elemento cenográfico para a parede 
do palco do auditório. 

Figura 45 :  Tijolos

Fonte: produzido pela autora
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Figura 46 :  Ilustração entrada lateral

Figura 47 :  Ilustração entrada principal

Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora
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Coberta e estrutura 

Os sistemas estruturais utilizados no projeto 
foram estruturas metálicas e em concreto (Laje 
alveolar protendida), fortemente difundida 
pelo país, com vigas de 60 cm de altura e 
pilares de 30x30 com distâncias de 8 metros. 
 
A coberta da edificação é composta por telhas 
tipo sanduíche na cor verde, escolhidas por 
gerarem melhor adaptatividade a inclinação 
necessária na coberta e da estética de 
adaptação ao parque, pois as telhas às vistas 
de cima possuem o mesmo tom das folhas das 
Timbaúbas existentes no local sendo apoiada 
por uma treliça metálica de 60 centímetro. 
 

Figura 48 :  Planta coberta

Fonte: produzido pela autora
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Pavimentos 

Sobre divisão dos espaços internos, como 
planejado anteriormente, no pavimento térreo 
estão localizados os setores educacionais e 
a cozinha popular, alem do refeitório, sendo 
estes divididos entre as pontas do “L”. 

 A conexão e acesso entre os ambientes 
se da por um pátio interno (Figura 50)  onde 
se localizam a recepção e as entradas pelas 
quinas centrais do “L”, nesta área também se 
localiza a escada e elevadores para o acesso 
ao 1 pavimento.

Próximo às entradas principais está a 
biblioteca e herbário que são de acesso 
livre e incentivado, além das salas de aula e 
vestiário, no final do corredor está localizado 
os laboratórios e a estufa interna que são de 
acesso relativamente restrito.

Esses espaços são cercados por corredores 
verdes, e fechados em tijolo paginados gerando 
uma iluminação e ventilação cruzada, pois 
estes ambientes se localizam em áreas de 
fachada de forte incidência solar, e estes são 
elementos de barreira, como propostos por 
Holanda (1976).

Figura 49 :  Planta térreo

Fonte: produzido pela autora
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Figura 50 :  Entrada

Figura 51 :  Corredor

Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora

84



Na outra ponta esta a cozinha popular, 
composta por ambientes descritos e 
normatizados no manual programa 
restaurante popular desenvolvido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e RDC N° 216 da ANVISA - 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Além dos ambientes básicos da cozinha 
também foi adicionado uma cozinha 
experimental, cujo objetivo principal é levar 
educação culinária para a comunidade sendo 
que os processos interfiram diretamente 
na cozinha popular, que funcionará 
diariamente e produzira os alimentos para 
o restaurante.

O refeitório popular possui acesso direto 
no centro, e possui 184 lugares, visando 
assim servir 300 refeições de baixo custo 
com alimentos produzidos na própria 
horta do CHAO e provenientes dos valores 
recebidos nas vendas de fichas e de apoio 
governamental. 

Figura 52 :  Refeitorio

Fonte: produzido pela autora
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Já no 1 pavimento, estão localizados 
os ambientes e administração do 
centro e o auditório, logo que entra 
através das escadas ou elevadores, 
é possível ver a recepção do setor 
administrativo que possui acesso restrito. 
 
Esta área é pode ser ventilada a partir 
dos elementos vazados da entrada, ou 
podem ser fechadas pelos panos de vidro, 
para possuir uma climatização eletrônica, 
mas funciona muito bem sem isto. 
 
Na outra área existe uma cafeteria, com 
áreas de jardim interno e espera para o foyer 
do auditório, essa área é ventilada também 
pelos elementos de fachada e possui acesso 

Fonte: produzido pela autora

Figura 53 :  1 Pavimento
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livre
No 1 pavimento se localiza também o 

auditório, com capacidade para 156 pessoas, 
é composto de área de plateia, palco, sala de 
apoio com área de espera para palestrantes e 
banheiro, uma sala técnica ao fundo da plateia 
e uma escada enclausurada de emergência.

        Segundo a norma N.T 005/2008  e NBR 
9077 (ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, 2001) para saídas de emergência, a 
edificação necessitaria minimamente de duas 
escadas não enclausuradas, porem devido a 
o auditório comportar uma quantidade maior 
de usuários simultâneos e necessite de 
rápido esvaziamento em caso de emergência, 
foi tomada a decisão de criar uma escada 
enclausurada interna.

Esta escada, foi pensada para que não 
impactasse as fachadas do projeto e gerar um 
espaço de aguardo seguro para usuários, no 
pavimento térreo existe também uma saída da 
cozinha através dessa escada.

O auditório é para palestras e aulas 
comunárias e possui um planejamento 
para que e palco esteja no mesmo nível 
do piso comum e a curva de visibilidade 
produzida a partir da posição das cadeiras 
da plateia como pode ser constatado no 
corte B, dispensando assim um aumento 
do pé direito e dispensando a necessidade 
de rapas para acesso ao palco, mas sem 
prejudicar a acessibilidade deste.

Fonte: produzido pela autora

Figura 54::  Café
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Estufas 

As estufas possuem duas modulações 
sendo estas de 16x10 m e 10x6, projetadas a 
partir das orientações da EMBRAPA (2006), 
que visam produzir alimentos para consumo 
no restaurante popular, distribuição de 
mudas e aulas de cultivo para usuários, a 
estrutura das estufas são em canaletas 
metálicas revestidas por tela especificas 
para estufas, com módulos de 2x2.

Ao lado das estufas foi criado um 
reservatório específico para estas, 
o conjunto de 6 estufas, devera ser 
administrado por usuários e a equipe de 
voluntários e funcionários do Centro, para 
este ser aproveitado de maneira plena por 
todos os usuários do CHAO.

Figura 55 :  Esquema estufas

Figura 56 :  Vista Estufas

Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora
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Figura 57 :  Corte A

Figura 56 :  Corte B

Figura 56 :  Corte C

Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora
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Fonte: produzido pela autora

Fonte: produzido pela autora

Figura 57 :  Corte D

Figura 58 :  Corte E
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões levantadas nesse trabalho visaram 
apresentar de maneira propositoria um equipamento que 
ainda não é difundido no país, porem a sua existência seria 
de extrema cooperação para o desenvolvimento de uma 
rede de apoio a segurança alimentar nas cidades e para as 
pessoas que nela vivem.

O CHAO não seria uma solução e sim uma ferramenta, de 
acesso a conhecimento, meios e suporte a uma autonomia 
alimentar tão necessária, atualmente e em um futuro cada 
vez mais próximo. 

Os estudos realizados foram necessários para a 
coposição arquitetonica do projeto, alem de garantir que 
os objetivos propostos fossem assegurados, de maneira a 
garantir conforto, e regionalidade.

Desenvolver este projeto na região do interior do Ceará que 
é uma região riquíssima culturalmente e tecnologicamente, 
mas que já sofreu com secas devastadoras e logo é mais 
vulnerável as consequências climáticas extremas foi um 
trabalho árduo, mas recompensante.

Afinal quando se considera as benesses sociais, saúde e 
qualidade de vida de uma alimentação digna a necessidade 
no trabalho se torna a força para construí-lo, como arquiteta 
urbanista, e principalmente como cidadã de periferia, cujo 
o fantasma da fome sempre é o mais assustador.

Um alimento de qualidade e acessível não é só uma 
garantia de sobrevivência, mas sim uma ferramenta política 
de mudança social, é garantido a um cidadão alimentado 
lutar, brincar, amar, sorrir e acima de tudo sonhar.
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