
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: RAMON ELIAS DE SOUZA VIEIRA

TÍTULO: \'HORTAS URBANAS\' - ESTUDO SOBRE CULTIVO ORGÂNICO EM PEQUENOS ESPAÇOS URBANOS.

AUTORES: PEDRO HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO , RAMON ELIAS DE SOUZA VIEIRA, RAMON ELIAS DE SOUZA VIEIRA, PRISCILLA LUGÃO CABRERA DA COSTA; RODRIGO VELOSO

SOUZA QUEIROZ E YASMIN DE MEIRA BREDA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: CULTIVO ORGÂNICO, HORTAS URBANAS, DESIGN SISTÊMICO

RESUMO

Com uma crescente conscientização sobre hábitos saudáveis no contexto urbano, os usuários vêm criando cada vez mais possibilidades para fugir da alimentação fast-food. Os

problemas gerados pela má alimentação em conjunto com rotinas agitadas são inúmeros, como problemas cardíacos, ganho de peso, insônia, subnutrição, ansiedade entre

muitos outros. Apesar dos problemas, a alimentação em restaurantes fast-food é mais prática, rápida e muitas vezes mais barata, aspectos que levam os consumidores a

escolher essa opção apesar dos males.

Com movimentos como Geração Saúde, que visa alertar sobre os problemas da má alimentação e os benefícios de uma dieta saudável em conjunto com exercício físico, os

consumidores começaram a adotar práticas mais benéficas para o organismo. Além de outras atitudes, existe o cultivo de hortas domésticas, que encoraja o consumo de

produtos orgânicos e o aumento do consumo de vegetais, legumes e frutas frescos.

A partir do design sistêmico, foi analisado o universo de hortas urbanas, para ajudar a entender e solucionar os problemas mais comuns elencados à prática, auxiliando e

incentivando o cultivo e a qualidade de vida. A pesquisa se deu a partir de uma coleta de dados sobre todos os tipos de hortas urbanas, mapeamento das mesmas em Belo

Horizonte, quais alimentos são possíveis em cultivo urbano, entre outro fatores. Dentro desse universo, o foco da pesquisa foi o cultivo de legumes, verduras e temperos apenas

em ambientes domésticos, preferencialmente em apartamentos.

Nesse contexto foram identificados inúmeros problemas na prática do cultivo doméstico e a partir deles foi criado um fluxograma para entender a cronologia de ações, para a

partir disso identificar em quais pontos o design traria maiores benefícios. Os principais problemas identificados tinham relação com a sujeira gerada pela horta, irrigação,

drenagem de excesso de água, adubagem, trabalho braçal no transplante de mudas, tempo de dedicação para as plantas e espaço que ocupam.
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