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RESUMO

A construção de Hortas e Jardins em cenários urbanos é um&#8239;fenômeno&#8239;mundial, nascido em 1973, e conhecido como "guerrilha verde", cujas armas seriam

terra&#8239;boa, sementes de alimentos, flores, mudas saudáveis e uma solução real para a crise urbana (Giacché, Nagib e Porto, 2015).

Tendo identificado que a falta de recursos e conhecimento é razão para a não continuidade das iniciativas, nosso projeto de pesquisa tem como objetivo principal analisar e

propor soluções para disponibilização destes recursos, a partir do conhecimento de técnicas, práticas e insumos necessários para construção e manutenção de hortas urbanas, e

de seus respectivos níveis de dificuldade de obtenção. As propostas serão elaboradas considerando os princípios do Design Sistêmico, priorizando a otimização de recursos,

reutilização de materiais, o incentivo às redes e o bem-estar das pessoas.

Além de estudo bibliográfico e entrevistas com participantes de várias iniciativas, o projeto está sendo desenvolvido também por meio de experiências práticas, participando de

eventos organizados por grupos que se ocupam deste tema. Além disso, as atividades relacionadas à aplicação das tecnologias estudadas estão sendo realizadas e aplicadas no

Lar de Idosos Recanto da Saudade (Bairro Salgado Filho, Belo Horizonte). Agora, a iniciativa deve seguir para a Escola de Design, construindo espaços verdes dentro da

Universidade, envolvendo também esta comunidade. 

Este projeto está dentro do cronograma proposto, já tendo sido desenvolvida pesquisa, entrevistas e atividades com grupos que compõem este movimento na RMBH.

Tecnologias foram estudadas, insumos e tecnologias catalogadas, e sua aplicação começa a ser implementada aos poucos. A fase atual consiste na  implementação prática de

soluções identificadas e de recursos de comunicação para documentação e compartilhamento com a comunidade.
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