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APRESENTAÇÃO 

O paradigma da agricultura urbana para o século XXI  

 

Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

 
Neste trabalho é exposta uma teoria, que compreende a relação de proximidade entre 

o fenómeno da agricultura e o desenvolvimento urbano desde os tempos mais 

primordiais da história do homem, tendo sido por isso introduzido um conjunto de 

conhecimentos relativos às origens da actividade agrícola e da concepção do espaço 

arquitectónico e urbano. A evolução das técnicas e métodos agrícolas que fazem parte 

da ancestralidade de todas as civilizações evidencia-se, na observação das 

transformações sociais do mundo construído, expondo-se aqui uma perspectiva que 

observa a “cidade” como objecto tecnológico, dinâmico e susceptível a mutações 

morfológicas e espaciais. Na sequência do estudo do fenómeno da agricultura urbana, 

é focada nesta dissertação, a perspectiva do pensamento utópico em concepções de 

urbanidade que são aqui analisadas como alternativas históricas não construídas, a 

partir das quais a utopia é observada como fenómeno filosófico intemporal.  

 A partir do contexto actual, são analisados os formatos de agricultura mais 

tradicionais, “construídos” em espaços residuais do meio urbano sob a forma de hortas 

comunitárias, tal como um conjunto de projectos de arquitectura contemporânea que 

utilizam as novas possibilidades tecnológicas na optimização da produção agrícola em 

edifícios urbanos. É com base num conjunto de novas possibilidades no campo da 

biologia, informática e robótica, que se orienta o discurso na última parte do trabalho, 

com o estudo de sistemas agrícolas tecnologicamente sustentados, sob a forma de 

utopias urbanas actuais.  

A evolução do pensamento de novos modelos arquitectónicos, conceptualizados sob a 

génese de um sistema agrícola, resulta nesta pesquisa sob a forma de um corpo de 

informação formada por um conjunto de soluções técnico-metodológicas que têm 

como finalidade, a criação de respostas viáveis que permitam a possibilidade de 

alimentar uma população mundial em constante crescimento.  

 

Palavras-chave: agricultura urbana, utopias urbanas, hortas verticais, cidades verdes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The urban agriculture paradigm for the 21st century 

  

Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

 

This project presents a theory comprising the relation of proximity between the 

agriculture’s phenomenon and the urban development since the primordial times of the 

history of mankind, which explains the reason why we included specific knowledge 

related to the origins of farming activity and the conception of architectural and urban 

space. The evolution of farming techniques and methods that belong to the ancestry of 

all civilizations becomes clear when we observe the social changes of the constructed 

world, hence we present a perspective that perceives the ‘city’ as a technological 

dynamic object likely to be under morphological and spatial mutations. Following the 

study of the urban agriculture phenomenon, this thesis focuses on the perspective of 

the utopian thinking in urbanity conceptions which are analyzed here as unconstructed 

historic alternatives from which utopia is observed as a timeless philosophical 

phenomenon.      

Based on the present context, we analyze the most traditional farming formats, ‘built’ in 

residual spaces of the urban environment as community gardens, as well as a set of 

contemporary architectural projects that use new technological possibilities to optimize 

the agricultural production in urban buildings. In the final part of this thesis the 

discourse is guided bearing in mind a series of new possibilities in biology, computer 

and robotic fields as well as the study of technologically sustained farming systems as 

current urban utopias. 

The evolution of new architectural models’ thinking, conceptualized as the beginning of 

a farming system, results in this research as a body of information formed by a series 

of technical-methodological solutions that aim the creation of viable answers allowing 

the possibility of feeding a constantly growing world’s population.        

 

 

Keywords: urban agriculture, urban utopias, vertical farms, green cities  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do meu interesse pessoal no estudo de fórmulas 

arquitectónicas concretizáveis, exequíveis a partir da tecnologia existente e que 

podem, actualmente e no futuro, comportar a capacidade de solucionar muitos dos 

“problemas” práticos de tarefas do quotidiano social urbano. Na origem da elaboração 

desta dissertação, está o objectivo de estabelecer uma base de conhecimento que 

possa servir de suporte conceptual de fórmulas e formas renovadas, de uma possível 

“arquitectura agrícola”, resultante dos novos paradigmas alimentares que poderão 

emergir nas próximas décadas. 

Desta forma nenhum dos assuntos tratados nesta dissertação se relaciona de alguma 

forma com o meu projecto final do quinto ano, realizado no ano lectivo de 2009/10.   

A possibilidade de alimentar uma humanidade, que poderá passar dos 9 biliões de 

habitantes até ao ano de 2050, torna-se na questão base, que enquadra este trabalho 

numa reflexão sobre o caminho da morfologia da cidade, num exercício de 

reconstrução e regeneração, onde a obtenção de produtos agrícolas em espaço 

urbano se integra como princípio de sustentabilidade local.  

A produção e distribuição de alimentos de forma segura e sustentável, apresenta-se 

neste estudo como uma das questões centrais na projecção de uma melhor qualidade 

de vida das populações urbanas, numa realidade onde a economia e a sociedade 

possam coexistir em harmonia com o meio natural. É dentro deste contexto que se 

pretende com este trabalho estudar o fenómeno primordial histórico e intemporal da 

agricultura urbana, a partir do qual se estabelece uma linha de raciocínio, que resulta 

numa perspectiva renovada da paisagem urbana enquanto cenário agrícola, na qual o 

homem possa permanecer e subsistir de forma ecológica e sustentável, nas cidades 

do futuro.  

Neste trabalho são estudados os fenómenos da arquitectura e da agricultura 

construídos no meio urbano, na cidade, sendo aqui analisados como conceitos 

próprios da natureza humana, e a partir dos quais o homem transformou o mundo 

natural que decidiu habitar, e que adequou de acordo com as suas necessidades 

fisiológicas e espaciais.  

Propõe-se por isso estabelecer uma linha de raciocínio com génese na história mais 
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primordial do homem e da sua relação com a natureza envolvente, de forma a 

compreender um processo evolutivo que situa o ser humano como ser criativo e 

transformador do espaço que habita, onde cria respostas às suas necessidades 

fisiológicas e espaciais, num processo de constantes renovações intelectuais e 

tecnológicas. 

De forma a compreender a relação entre os assuntos tratados, tornou-se fundamental 

explorar o tema de estudo, numa dimensão tecnológica, própria de um determinado 

tempo, de um lugar. Estabelece-se portanto como uma das questões centrais 

estudadas neste trabalho, o processo progressivo do desenvolvimento espacial e 

tecnológico, fenómenos evidenciados na “Terceira Vaga” de Alvin Tofler, desde a sua 

génese até às novas técnicas e métodos da actualidade, aplicados na construção do 

objecto de arquitectura e do espaço agrícola. 

Justifica-se, desta forma, o estudo da história da agricultura paralelamente à história 

do fenómeno da arquitectura, contextualizados no processo evolutivo da construção 

do espaço urbano. É a partir da concepção do espaço habitado, do abrigo, articulado 

com o espaço de agricultura que se estabelece nesta investigação, uma linha de 

raciocínio que entende o fenómeno de agricultura urbana, desde a formação dos 

primeiros aglomerados urbanos até aquilo a que o homem identifica hoje como 

“cidade”.  

Parte-se portanto numa primeira fase do trabalho, da ideia de que a independência do 

homem em relação ao meio natural surgiu com a construção da habitação e com a 

criação da agricultura, ideia essa explorada a partir do estudo de Mazoyer e Roudart. 

Entender-se-á que tudo o que o homem construiu se transformou num objecto sujeito 

a novas questões, que conduziram a diferentes formas de imaginar e criar a realidade 

urbana. 

Entende-se aqui, que todas as civilizações têm um reservatório de potencialidades em 

parte enraizado no passado, para além das instituições e práticas existentes na 

actualidade, fazendo por isso todo o sentido recuperar algumas destas ideias, mais 

concretamente na vertente agrícola, enquanto dimensão arquitectónica e urbana. 

Durante a abordagem histórica sobre o processo evolutivo dos sistemas urbanos, 

evidencia-se o estudo do fenómeno da agricultura na origem de modelos urbanos 

utópicos, apresentando-se neste trabalho como objecto de estudo, algumas das 
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utopias sociais e urbanas situadas entre a “Republica” de Platão e a “Cidade-Jardim” 

de Ebenezer Howard. Contextualizam-se estas utopias sob a forma de propostas e 

soluções urbanas expectáveis, introduzidas como possibilidades viáveis, dentro da 

realidade tecnológica concreta de uma determinada época. Como se demonstrará o 

pensamento utópico estará até aos dias de hoje presente no discurso de algumas 

alternativas emergentes da actualidade, evidenciando-se aqui fundamentais para a 

compreensão da agricultura como fenómeno da arquitectura urbana nas utopias 

modernas desenvolvidas pelos atliers MVRDV, Vincent Callebaut Architectures e 

Mobile Studio, entre outros. 

É a partir da actual realidade urbana e da dimensão do consumo de alimentos, que 

será estudado o cenário da agricultura em hortas urbanas num conjunto de diferentes 

formatos, que representam grande parte dos cenários a partir dos quais a agricultura 

urbana tende a desenvolver-se.  

Integra-se por isso neste estudo, a análise das inovações científicas no campo da 

optimização dos processos e métodos agrícolas que se desenvolveram durante a 

última década e que permitem actualmente o cultivo em contextos ambientais e 

espaciais não convencionais, significando em alguns casos a resposta para alguns 

problemas e deficiências no cultivo de alimentos. É desta forma que o estudo das 

novas tecnologias aplicadas no campo das energias renováveis será introduzido na 

concepção do projecto de arquitectura enquanto potenciador de cultivo de espécies 

vegetais em ambientes controlados de forma ecológica e sustentável. 

Orienta-se assim o discurso para a procura de soluções viáveis na concretização de 

sistemas agrários tecnologicamente sustentados nas cidades, sendo por isso 

analisados, na última parte do trabalho, um conjunto de casos de obras de arquitectura 

que representam respostas conceptuais, que se identificam como modelos práticos 

exequíveis e que podem funcionar no âmbito da sustentabilidade global das 

sociedades urbanas perante o novo paradigma agrícola. Serão, por isso, estudadas 

aplicações e métodos agrícolas assistidos por tecnologia informática, que 

proporcionam o potencial de cultivo de espécies vegetais em edifícios de actividades e 

usos convencionais, onde o ser humano coabita com a matéria vegetal.  

É a partir de soluções tecnológicas existentes que permitem o cultivo de vegetais, que 

actualmente se perspectivam uma nova geração de utopias urbanas modernas, sendo 

aqui tema de abordagem sob a forma de projectos emergentes de arquitectura 
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agrícola, entre as quais se situam as ideias futuristas de Dickson Despommier e de 

Jacque Fresco. Pretende-se assim entender em casos de estudo singulares, 

implantados no cenário urbano, uma possível aplicação de integração da actividade 

agrícola na transformação morfológica das metrópoles actuais. 

Pensar na “cidade” como um objecto dinâmico, mutável, assentará portanto na ideia 

de que estes “lugares” evoluirão, num sentido determinado pelas acções tomadas na 

actualidade e que irão inevitavelmente condicionar a realidade durante as próximas 

décadas, ao desenvolverem-se de forma participativa nas constantes transformações 

comportamentais das populações futuras. Partindo da ideia que o mundo construído 

tal como se encontra actualmente, estará sujeito à constante metamorfose cultural, 

social e económica, como evidencia o físico futurista Michio Kaku, procurar-se-á 

entender de que forma esse processo se poderá desenvolver num contexto de 

continua expansão do espaço humanizado. 

Reúne-se por isso nesta dissertação, um corpo de informação que possa representar 

uma base conceptual teórica e metodológica útil, na criação e concepção de possíveis 

desenvolvimentos no fenómeno de integração da agricultura no projecto de 

arquitectura. 
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Numa época de mudança explosiva - com a vida pessoal a ser esfrangalhada, a ordem 
social existente a desmoronar-se e um novo modo de vida fantástico a emergir no 
horizonte – fazer as maiores perguntas acerca do nosso futuro não é meramente uma 
curiosidade intelectual. É uma questão de sobrevivência. (Alvin Toffler, 1984, p.12)        
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2.  A Relação histórica e evolutiva da Arquitectura e da 

Agricultura 

 

       2.1 A génese da actividade agrícola como precursor do espaço 

humanizado  

 
De forma a entender a evolução das cidades e do fenómeno agricola até ao momento 

actual, torna-se necessário, nesta fase inicial do trabalho, compreender o sentido que 

as suas formas ganharam nas diferentes fases evolutivas da história do homem como 

ser transformador da paisagem. 

Antes de introduzir qualquer assunto que esteja directamente relacionado com 

Arquitectura e Agricultura, será pertinente introduzir um conjunto de informação 

relativa aos seus primórdios e origens, mesmo muito antes destas duas palavras 

terem significado.     

De acordo com o que se estabelece ser o início da actividade agrícola pela 

comunidade científica e arqueológica, é possível identificar o aparecimento deste 

fenómeno no início do período neolítico. Não sendo a sua datação unânime, é possível 

admitir um período compreendido entre 12 mil e 4 mil a.C., quando o homem deixou 

de andar pelo território, organizado em pequenos clãs nómadas, à procura de 

alimentos numa actividade colectora e de caça, para dar início às primeiras 

actividades agrícolas. Este foi o primeiro passo civilizacional que permitiu a 

permanência autossuficiente do homem permitindo-lhe permanecer e fixar-se num 

determinado espaço.  

De forma genérica é possível distinguir no espaço e no tempo esta primeira fase, num 

período onde os primeiros homens se estabeleceram num território específico para 

construir os primeiros aglomerados habitacionais. Iniciaram-se desta forma as 

primeiras comunidades urbanas primitivas que evoluíram para as primeiras culturas 

civilizacionais, com suporte no espaço cultivado que caracterizou a paisagem 

humanizada a partir dos primeiros milénios do neolítico. A invenção da agricultura veio 

assim revolucionar todos os aspectos técnicos, económicos e culturais do modo de 

vida do homem. 
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É durante este fenómeno de permanência num lugar que o homem cria o conceito de 

residência, dando-se assim início a um processo evolutivo de novos comportamentos 

sociais, suportados por actividades que lhe conferiram uma maior independência 

relativamente aos fenómenos naturais do mundo selvagem. Durante essa lenta 

transição o homem construiu os novos habitats artificiais ao organizar o seu domínio 

em vilarejos de pequena dimensão. Estes núcleos urbanos primitivos formavam-se em 

pequenos grupos de casas construídas em pedra ou em madeira, em lugares com 

terrenos férteis. A organização espacial do mundo construído passa portanto a 

estabelecer-se a partir de uma relação indissociável com o espaço cultivado, 

constituindo-se desta forma o novo ecossistema humanizado, salientando-se aqui o 

início da dependência fisiológica do homem em duas criações indissociáveis: A 

Habitação e a Agricultura.  

A criação da noção de residência fixa que possibilitou o aparecimento das primeiras 

comunidades, permitiu mais tarde que, a par da actividade agrícola, se desenvolvesse 

a criação de algumas espécies de animais em cativeiro. Esta humanização da 

natureza é visível na organização e construção dos primeiros espaços habitados, onde 

é possível distinguir uma e organização geométrica na configuração dos vilarejos. O 

ecossistema cultivado era formado por hortas e pomares adjacentes às habitações, tal 

como por anexos para albergar os animais domesticados. Organizados em pequenas 

parcelas cercadas e cultivadas, os terrenos eram fertilizados pelos dejetos dos animais 

que eram espalhados com o recurso a ferramentas simples.     

Estes primeiros vilarejos organizavam-se socialmente num sistema familiar, onde cada 

família teria o direito de uso do terreno, desde que o trabalhasse de forma a retirar o 

proveito necessário à preservação do agregado. 

   A partir do quarto milénio, antes da era actual, uma evolução tecnológica ao nível 

das ferramentas usadas na construção e nas práticas agrícolas, levou à manipulação 

da paisagem humanizada numa variedade de estruturas ordenadas, em função da 

morfologia do terreno, dando origem a uma arquitectura hidráulica particular. 

A necessidade de garantir a sustentabilidade da produção de alimentos durante o ano 

inteiro contribuiu para uma série de inovações tecnológicas reflectidas na concepção 

de infraestruturas de armazenamento de alimentos e objectos para o seu 

processamento. Da mesma forma, o desenvolvimento da astronomia conduziu à 

elaboração de calendários, que permitiam a previsão das estações do ano mais 
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favoráveis à prática da agricultura. 

Considera-se que terá sido na Mesopotâmia, área actual do Médio Oriente e norte de 

África junto ao vale do rio Nilo, nas zonas húmidas da China, India e Vietnam e da 

América do Sul, que surgiram nesta fase histórica as primeiras civilizações. Desta 

forma todas as concepções arquitectónicas, tal como os tipos de cada sistema agrário, 

são a expressão prática concebida para funcionar num contexto geograficamente 

localizado. O sistema arquitectónico e agrícola constrói-se assim inserido dentro do 

ecossistema cultivado característico de um sistema social produtivo específico. 

Neste primeiro período, algumas sociedades neolíticas começaram a semear plantas 

para consumo e a criar animais em cativeiro, num processo de domesticação que 

resultou na progressiva artificialização do espaço natural e da morfologia dos terrenos, 

cada vez mais distintos do meio ambiente onde estavam inseridos. Esta prática de 

domesticação permitiu ao cultivador escolher as linhagens mais vantajosas para a 

exploração, o que conduziu à transformação das espécies selvagens de consumo, 

marcando assim o início do primeiro acto de manipulação da genética original, tanto 

nas espécies vegetais como nas espécies animais. 

 
 Ilustração 1 – “Pintura mural do túmulo de Sennediem, Tebas, Egipto, século XIII a. C.          
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O exemplo dos Egípcios, como sendo um dos primeiros povos com sustento na 

agricultura de regadio marcou um importante passo tecnológico, que com métodos de 

irrigação associados a mecanismos de tracção animal tiveram repercussões 

importantes na produção de alimentos. À cerca de 5.000 anos, a edificação de diques 

protetores e de canais adutores, progrediu a par do crescimento da população 

operaria camponesa, que em grande parte que se instalava em pequenas moradias de 

barro, construídas perto dos terrenos agrícolas. Nos vales do rio Nilo, do Eufrates, do 

Tigre e do Indo, desenvolveu-se um ordenamento das áreas de cultivo nas margens 

dos canais, com a elaboração de uma série de construções hidráulicas, tais como 

poços, açudes e barragens, que associados a mecanismos de elevação do nível da 

água, permitiam a manipulação do fluxo necessário para a irrigação das áreas 

plantadas. 

Mais tarde, com a influência grega, empregaram-se novas máquinas de elevação de 

água, como o tambor ou parafuso de Arquimedes, que permitiam elevar a água a 

cerca de um metro, de patamar em patamar, ou a saqiyed, um tipo de roda que 

movimentava vasos posicionados verticalmente que, acionado pela força do homem 

ou de animais, permitia a extraccção de água até uma profundidade de cinco metros. 

Na suméria, considerada por muitos historiadores e arqueólogos como a primeira 

civilização a usar uma linguagem escrita e o berço da primeira concepção de um 

sistema religioso que marcou as principais mitologias ocidentais, teve nas cidades 

antigas de Ur e Lagach1 um primeiro modelo de metrópole autossuficiente ao nível de 

recursos alimentares.“A agricultura era a base da economia da suméria, a fonte 

principal da sua riqueza e do seu bem-estar. Os métodos e técnicas agrárias estavam 

altamente desenvolvidos muito antes do terceiro milénio a.C.” (Samuel Kramer,1956, 

p. 87) 

Os habitantes de Lagash eram lavradores e criadores de gado, barqueiros e 
pescadores, negociantes e artesãos. A vida económica da cidade era regida por um 
sistema misto: era em parte, “socialista” e regida em parte, “capitalista” e livre. A terra 
pertencia em teoria ao deus da cidade, ou seja, provavelmente, ao templo, que a 
administrava no interesse de todos os cidadãos. Mas de facto a corporação do templo 
possuía uma parte importante das terras, que entregava a rendeiros, outra grande 
parte pertencia a proprietários individuais. Os próprios pobres possuíam um bocado de 
terra, granjas e hortas, casas e gado. A manutenção de um sistema de irrigação, tão 
essencial, devido ao clima quente e à falta de chuva em Lagash, à vida da população, 

                                                
1 Lagach – Cidade suméria que remonta ao período pré-histórico da Mesopotâmia (5200 a.C.- 3500 a.C.)  
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devia necessariamente ser assegurada em comum. (Samuel Kramer, 1956, p. 66) 2 

A economia na zona do Egipto e da Mesopotâmia dependia, por volta de 3000 a.C, 

dos produtos agrícolas e da criação de gado, como todas as civilizações 

contemporâneas do seu tempo, tal como das que se seguiram na Pérsia e na Grécia.  

Nas regiões tropicais, mais húmidas, distintas formas de moldar o território foram 

adoptadas de forma a potenciar a produção agrícola. É possível identificar na China 

meridional, na India e mais tarde em outras regiões subtropicais da Ásia, o 

desenvolvimento do cultivo de espécies vegetais como o arroz, plantados nos vales e 

encostas que eram periodicamente inundados pelas cheias e pelas chuvas. As 

condições necessárias para este tipo de cultivo levaram ao desenho de superfícies 

aquáticas, estruturadas artificialmente em terrenos rizícolas aplanados, organizados 

num sistema de plataformas formadas por pequenos diques construídos em função 

das linhas de nível. Este método estende-se mais tarde por muitas zonas de clima 

mais temperado da Europa, e desempenha ainda actualmente, expressão no cultivo 

específico de outras espécies como a uva nas encostas do rio Douro. 

      

 

Todas estas obras e inovações acabaram por conduzir a um conjunto de mudanças 

sociais e reformas locais e regionais, organizadas segundo um sistema centralizado e 

hierarquizado. Com o desenvolvimento de formas de organização social e política 

mais complexas, verificou-se um aumento da dimensão dos vilarejos que se 

desenvolveram ao longo dos vales, elevando-se alguns, a cidades-estado que 

                                                
2 Samuel Kramer: (1897-1990) Assiriólogo e professor que se destacou na tradução de placas de escrita 
cuneiforme oriundas da região antiga da Suméria. 

Ilustração 2 – Terraços agrícolas na China                                                 Ilustração 3 – Terraços agrícolas (vinicultura) do Douro, Portugal 
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dominavam a planície aluvial 3. Estas primeiras cidades tornaram-se num primeiro 

protótipo de sociedade urbana, organizada e dinamizada por actividades comerciais 

mais intensas.   

Num período compreendido entre o último milénio antes de cristo e o início da idade 

média muito impérios e civilizações prosperaram com base na actividade agrícola, um 

período onde métodos e técnicas de construção e desenho arquitectónico foram 

apurados, constituindo um legado intelectual para muitas das formas sociais e urbanas 

que se estabeleceram e se mantiveram no tempo. 

É possível constatar que, por exemplo, no caso da Grécia antiga, tal como em outras 

sociedades ocidentais da Europa, a “arquitectura agrícola” não evoluiu da mesma 

forma como nas sociedades hidráulicas orientais do Egipto e vele do Indu, onde as 

terras com potencial agricola eram extensas e servidas por sistemas de irrigação 

complexos.  

A realidade morfológica de grande parte da paisagem europeia, caracterizada por 

áreas montanhosas e poucos vales aluviais, não apresentava o mesmo potencial 

agrícola. No caso mais concreto dos terrenos gregos, pelo facto da sua composição 

não permitir de forma natural a formação de solos férteis e dos caudais dos rios serem 

curtos, foi empregue o continuo processo de utilização do esterco dos animais para 

fertilizar os campos. A invenção de dispositivos mecânicos para elevação da água, e a 

construção de aquedutos para a sua condução, permitiram a agricultura em solos 

menos favoráveis em muitos outros territórios da europa. 

As cidades estado que se formaram constituíram-se frequentemente por um espaço 

urbano muralhado, de caracter defensivo, rodeadas pelo espaço rural agrícola que 

suportava a população local. Este sistema acaba, mais tarde, por vir a caracterizar de 

forma genérica muitas das paisagens urbanas europeias até ao seculo XIV. 

Durante o longo espaço de tempo compreendido entre o período clássico e a idade 

média assiste-se á formação gradual das grandes cidades, centros urbanos de cultura 

e comércio, estimulados pela já, extensiva utilização do transporte de produtos em 

carroças puxadas por bois, ou cavalos. 

                                                
3 Planície aluvial: São terrenos planos junto aos cursos de água, formados pela disposição de materiais 
aluviais provenientes da erosão, constituídos por argila, silte, areia e matérias orgânicas. Estas planícies 
são áreas inundáveis, afectadas por cheias periódicas.    
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Com o contínuo aperfeiçoamento e invenção de novas tecnologias e manipulação dos 

materiais, surgiram formas mais eficazes de trabalhar os terrenos agrícolas. A foice, o 

arado ou a charrua e o uso de tracção animal, aliados às novas técnicas de cultivo 

com os sistemas de alqueve4 permitiram que a capacidade de produção sustentasse 

um maior número de indivíduos. Foi com o desenvolvimento do cultivo com tracção 

pesada aliada aos novos equipamentos, que a economia agrícola da idade média 

conduziu a revolução da economia rural do ocidente, que resultou consequentemente 

numa expansão urbana sem precedentes. 

Nas primeiras cidades-estado da América do sul desenvolveram-se as primeiras 

civilizações hidroagrícolas a partir do ano 1000 a.C., com os povos de Nazca, os 

olmecas, e mais tarde os incas na América Central e América do Sul, onde é possível 

identificar uma linguagem construtiva comum a outros lugares do planeta. 

Na zona quéchua, em altitudes superiores a 2500 metros, encontra-se a povoação de 

Machu Picchu, onde se concentraram populações que criaram e habitaram um 

ecossistema construído numa morfologia, criada a partir da topografia preexistente.  

 

                                                
4 Sistema de alqueve: É um método agrícola no qual o terreno de cultivo passa por um período de 
descanso de forma a recuperar as características químicas e o potencial de cultivo 

Ilustração 4 – Fotografia aérea de Machu Picchu  

 



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

 

36  Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

Este núcleo urbano era constituído por um conjunto de estruturas urbanas de 

habitação, anexadas a uma complexa estrutura que permitia o desenvolvimento da 

actividade agrícola. Construído sobre blocos de granito (pedra local), este sistema 

urbano organizou-se com base num layer de um sofisticado sistema de drenagem 

constituída por canais abertos e fontes. Os terrenos agrícolas organizados em terraços 

plantados, eram irrigados por um conjunto de canais que conduziam a água pelo efeito 

da gravidade para canais secundários que forneciam água aos terraços e parcelas 

cultivadas. 

A manipulação da morfologia das encostas e vales que levou ao terraceamento das 

encostas dos terrenos mais elevados, apresenta-se aqui como uma solução 

construtiva de um sistema urbano envolvido com a indissociável actividade agrícola. 

Torna-se desta forma evidente a importância estrutural do fenómeno agrícola nestas 

sociedades urbanas ancestrais, onde a escala monumental das construções se 

confunde na escala do lugar.  

Do fim da idade do Bronze, à cerca de 3.000 anos até à idade média, a agricultura 

desenvolveu-se num progressivo processo de desmatação e difusão dos sistemas de 

alqueve, já estabelecidos no norte de áfrica e toda a linha do mediterrâneo. Este 

sistema foi adaptado a zonas mais inóspitas e rochosas, constituindo assim o sistema 

predominante, proporcionado o essencial para a subsistência das sociedades, e 

apresentando-se também como a base da economia dessa zona do globo.  

Os novos sistemas com alqueve prevaleceram até à idade do ferro, durante cerca de 

dois milénios. Este sistema conjugado com tracção animal permitiu um aumento 

considerável de energia disponível para a actividade de cultivo e transporte de 

mercadorias, representando uma optimização na funcionalidade do habitat do sistema 

agrário e o espaço habitacional. As moradias construídas em proximidade com os 

pomares e hortas concentradas numa área estratégica, constituíram o hortus, um 

conceito, que prevaleceu no tempo e que evolu nas suas aplicações até aos dias de 

hoje, tornando-se por isso objecto de abordagem ao longo deste trabalho de reflexão. 

Durante os milénios seguintes torna-se evidente um aumento populacional que levou 

ao crescimento das áreas urbanas construídas, que conduziu à organização das 

sociedades antigas em cidades independentes ao nível agrícola, e consequentemente 

económico.  
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Algumas destas áreas urbanas ancestrais que tinham sustento na actividade agrícola, 

poderiam proporcionar alimento a mais de meio milhão de habitantes por volta do 

século XIII. 

Exemplo disso é o caso da antiga cidade de Angkor, no Camboja, construída durante o 

século XII durante o império Khmer, implantada sobre fundações de grandes blocos de 

pedra, no meio do seu recurso mais fundamental: a água. A sua relação com este 

elemento torna-se evidente, numa sociedade que poderia suportar entre seiscentos mil 

a um milhão de habitantes, cujo regime alimentar consistia no arroz e no peixe.  

Foi com base no entendimento da sazonalidade da época das chuvas e das 

enchentes, que chegam a dilatar o rio Mekong dos 2700 km2 na estação seca para os 

16000 km2 na estação das monções, que foi possível a construção do complexo 

sistema de irrigação das planícies rizicolas. 

A partir do templo de Angkor Wat como construção central deste complexo urbano, 

uma série de reservatórios, canais e barragens, que colectavam a água das chuvas, 

permitiam o seu armazenamento para o período das secas. Isto possibilitou o 

fornecimento de água para irrigação das vastas plantações de arroz, proporcionando 

entre 3 a 4 colheitas por ano.  

 

 
Ilustração 5 – Desenho do templo de Angkor Wat, Camboja   
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É possível observar a complexidade e dimensão desta obra, nas fotografias aéreas da 

NASA 5 , que revelam os traços dos percursos e tanques de armazenamento 

articulados com o fosso do templo. Este fosso central de forma quadrangular, estava 

conectado aos dois principais reservatórios artificiais de água doce, mantendo-se o 

reservatório oeste, como o maior do sudoeste asiático da actualidade. 

Esta construção representa um exemplo de aplicação da mais avançada tecnologia de 

construção da época, na modelação dos espaços agrícolas, aparecendo neste 

contexto, como exemplo de um desenho urbano com potencial de auto sustento. 

Na Antiguidade Clássica ou na idade média, ou até mesmo já na civilização de 
Mohenjo-Daro, ou em certas regiões da América pré-colombiana cada cidade 
tradicional formava então uma realidade singular e fortemente autónoma, possuía uma 
organização social e espacial obedecendo a um princípio de coerência e de integração 
próprio que lhe permitia assimilar de maneira especifica as influências exteriores que 
sofria, à maneira de um organismo. Ao mesmo tempo, cada cidade tinha também os 
seus campos próprios, aos quais se encontrava ligada por relações de oposição e de 
complementaridade, de troca e de dominação (ou de predomínio). Numa palavra, cada 
cidade possuía uma identidade, não apenas simbólica, mas concreta, que partilhava 
com os seus habitantes como uma maneira de ser. (Michel Freitag, 2004, p. 53) 6 

Também as vilas e cidades europeias em vias de transformação a partir do século X, 

dispunham já de um acesso generalizado dos novos equipamentos e a um novo ciclo 

trienal que permitia uma optimização dos terrenos através do uso de esterco produzido 

pelos animais.  

Compreende-se aqui uma estreita relação entre a necessidade de criação de abrigos 

                                                
5 NASA: (National Aeronautics and Space Administration) Agência do governo dos Estados Unidos da 
América, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração 
espacial. 
6 Michel Freitag: (1935-2009) Sociólogo e filósofo suíço que desenvolveu reflecções críticas sobre o 
“progresso” histórico do espaço de arquitectura e urbanismo. 

Ilustração 7 – Diagrama de percursos aquíferos de Angkor Wat, 

Cambodja 

 

Ilustração 6 – Fotografia de satélite de Angkor Wat, Camboja            
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para espécies animais domesticadas, e a proximidade dos campos agrícolas que 

circundavam as aldeias, vilas ou cidades que funcionavam como um ecossistema de 

actividades numa relação de reciprocidade. 

Esta nova revolução agrícola que se desenvolveu durante o século XI, até ao século 

XIV, traduziu-se no enorme crescimento da produtividade, permitindo um melhor 

regime de alimentação da população e proporcionando um aumento de excedentes. 

Este conjunto de factores condicionou uma série de actividades não agrícolas, tais 

como o artesanato, o comércio, e a indústria metalúrgica, que em contrapartida 

forneciam à agricultura novos meios de produção mais eficientes, estimulando assim o 

continuo desenvolvimento da produção.    

A importância do ciclo do calendário agrícola torna-se evidente na sua representação 

sob a forma de esculturas, baixos-relevos, mosaicos e frescos que ornamentavam 

igrejas e catedrais do período românico e gótico, e iluminuras realizadas por monges 

copistas que constituíam grande parte do espólio cultural literário da época. 

Então, a arte urbana – a arte das catedrais – extraiu dos campos vizinhos o principal 
alimento do seu crescimento, e foram os esforços de inumeráveis pioneiros, 
desmatadores, plantadores de cepos, construtores de valas e de diques que, no êxito 
de uma imensa conquista agrícola, levaram à sua realização” Georges Duby, Le temps 
des cathédrales. (Marcel Mazoyer & Laurence Roudart, 2008, p. 297) 7 

É com base nesta revolução também ela industrial e artesanal, que a construção de 

moinhos de água proliferou pela Europa, apesar de já terem sido inventados por volta 

do século VII a.C. pelos persas e aplicados mais tarde pelos romanos.  

Através de uma arquitectura engenhosa, aplicada à manipulação dos cursos 

aquíferos, os moinhos de roda vertical ou horizontal eram activados pela energia 

hidráulica, substituindo, desta forma, a energia humana no desempenho de muitas das 

pesadas tarefas manuais.  

Os mesmos princípios básicos de engenharia, haviam já sido adaptados à captação 

de energia eólica deste o século XI por toda a Europa do norte, principalmente em 

zonas elevadas e ventosas, ou afastadas dos cursos de água em zonas planas. Estes 

moinhos de vento eram de dimensão mais reduzida e mais numerosos, com uma 

                                                
7 MAZOYER, Marcel & ROUDART, Laurence: Autores do Livro “História das agriculturas no mundo”, no 
qual desenvolveram um estudo detalhado e das mais variadas formas de agricultura, abordadas a partir 
dos diferentes períodos históricos, nas distintas áreas do planeta, desde o período do neolítico até à 
actualidade.   
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dimensão urbana mais acentuada, ao serem construídos muitas vezes próximos das 

habitações, o que facilitava o processo de transporte dos produtos agrícolas neles 

processados.  

      

 

Os moinhos afirmaram-se como construções essenciais em lagares, cervejarias, e 

principalmente nas fábricas de farinha”, aparecendo como elemento fundamental na 

arquitectura rural da paisagem agrícola. Salienta-se aqui a importância que 

actualmente estas fontes de energias renováveis, da hidráulica e eólica, representam 

em projectos de arquitectura e engenharia actuais que serão analisados no terceiro 

capítulo, onde a arquitectura resulta essencialmente de uma função agrícola. 

Torna-se então numa questão primordial o entendimento da actividade agrícola como 

um conjunto de acções interrelacionadas, que resultam no final dos seus processos, 

no acesso dos produtos agrícolas pelas populações consumidoras.  

Foi assim, que durante a idade média, a expansão agrícola contribuiu para o impulso 

do crescimento demográfico, desenvolvimento económico, urbano, arquitectónico e 

cultural, que levou a sociedade europeia ao limiar dos tempos modernos. No final 

desta época a Europa já havia experienciado três períodos agrícolas distintos, sendo 

elas, “as revoluções agrícolas do neolítico, antiga e medieval, que geraram três 

grandes tipos de agricultura: os sistemas de cultivo temporário de derruba queimada, 

os sistemas com alqueve e tração leve, e os sistemas com alqueve e tração pesada.” 

(Marcel Mazoyer & Laurence Roudart,2008, p. 353)  

Ilustração 8 – Moinho de água, Síria, sec. VI d.C Ilustração 9 – Desenho de um Moinho de água 

chinês do sec. V 
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Os principais centros urbanos europeus desenvolveram-se durante o período medieval 

em grande parte em proximidade com os castelos, que significavam neste período, 

uma vantagem de caracter defensivo que participavam como principais centros 

económicos da região. A paisagem da cidade de Lisboa no inicio do 1 milénio d.C. 

caracterizava-se da mesma forma que muitas outras capitais europeias.  

A paisagem medieva dos arredores de lisboa – imediatamente a seguir às muralhas – 
apresentava uma estrutura compartimentada onde se realizavam culturas intensivas de 
produtos frescos. Envolvendo esta cintura verdejante surgiam vinhas e olivais e, mais 
longe, praticava-se, nos melhores solos, a agricultura cerealífera em extensas folhas de 
cultivo cujos pousios eram pastados pelo gado. ”(…)“ Hortas e pomares vão 
subsistindo no meio das construções, como já tinha sucedido no próprio interior da 
cidade, constituindo os quintais que se enriqueciam com árvores de fruto, mais tarde 
ornamentais, arbustos e flores.” (Ribeiro Telles,1999, Pag. 7) 8 

Porém, apesar da prática da actividade agrícola fazer parte da cultura popular do 

século XII, era nos mosteiros e abadias dispersos pelo território que a aprendizagem 

do conhecimento se encontrava. O domínio das ciências agrícolas que aqui havia 

permanecido, permitiu que a partir da fundação das primeiras universidades que se 

                                                
8 Ribeiro Telles: (1922) É um engenheiro agrónomo e arquitecto paisagista, destacando-se entre muitas 
das suas obras os jardins da fundação Calouste Gulbenkian (prémio Valmor de 1975). Foi deputado da 
Assembleia da Republica e criou as zonas protegidas da Reserva Agrícola Nacional, da Reserva 
Ecológica Nacional e lançou as bases do Plano Director Municipal na qualidade de Ministro de Estado e 
da Qualidade de Vida, cargo que exerceu entre 1980 e 1985. 

Ilustração 10 – Calendário agrícola medieval do panteão 

real de São Isidoro de León , sec.XIII                                      

 

Ilustração 11 – Desenhos de moinhos de vento e de égua, sec. 

XIV  
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instalaram nas cidades medievais, se propagasse mais rapidamente uma visão 

académica da disciplina da agricultura. Aqui, a partilha de conhecimento entre mestres 

e alunos promoveu a abertura para a teorização do fenómeno agrícola. Destacam-se 

alguns dos tratados agrícolas em obras literárias como “Enseignement agricole” 

(Ensino agrícola) escrito pelo beneditino inglês Walter de Henley, no qual se 

expunham ideias para uma boa gestão de uma propriedade, que contribuíram para a 

discussão sobre os processos e métodos de agricultura durante o seculo XIII e 

posteriormente. 

Numa fase de crescimento urbano por toda a europa, é em meados do século XIV 

que, após um período de guerras e irregularidade dos anos agrícolas, que a 

esperança média de vida diminuiu num período de más colheitas. Foi neste período 

que a Peste Negra proliferou por grande parte do território europeu e asiático, 

afectando sobretudo as cidades que apresentavam, durante o final do período 

medieval, graves carências ao nível de higiene e saúde pública. 

Após a progressiva recuperação do colapso demográfico de cerca de dois terços da 

população europeia, iniciou-se o período dos descobrimentos de terras ultramarinas, 

que revelou a possibilidade do cultivo de novas espécies vegetais, tais como o tomate 

ou o milho, originários da América Central. Estas novas plantas, entre outras, 

significariam a partir desta fase, novas possibilidades no regime alimentar das 

populações, com evidente expressão em Portugal, onde a partir de 1500 se começou 

a cultivar na zona zorte, difundindo-se mais tarde por todo o território do país.  

As instituições de ensino que a partir do seculo XI se haviam estabelecido nas 

principais cidades europeias, encontraram uma renovação intelectual com o 

redescobrimento das grandes obras da Antiguidade Clássica. O ensino abriu-se para 

as novas disciplinas da matemática, geometria, direito e filosofia, que se tornaram uma 

fonte de renovação intelectual que conduziu a uma nova expressão na forma como o 

espaço arquitectónico e urbanístico se reformulou nos séculos seguintes: Marca-se 

desta forma o início do renascimento.  

No decorrer da reconstrução do pensamento da arquitectura durante os séculos XV e 

XVI, assiste-se a uma nova expansão do espaço agrícola, apoiada no sistema de 

cultivo com alqueve, com recurso a tracção animal que se manteve, permanecendo 

até à revolução industrial. Estes sistemas foram mais tarde, transferidos do território 

europeu, para as regiões da América do Norte, América do sul e África no processo de 
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colonização dos novos territórios descobertos. Com o estabelecimento das grandes 

cidades comerciais foi possível o cultivo de plantas oriundas de outros locais, que 

contribuíram para uma maior diversidade de espécies de consumo. Espécies como a 

batata, o tomate, o milho, o trigo e o arroz foram algumas dos primeiros tipos de 

plantas que se espalharam por todo o globo, integrando o regime alimentar de grande 

parte da população mundial. 

Foi a partir do século XVII até ao século XIX, que grande parte das cidades europeias 

foram palco de uma nova revolução agrícola, desenvolvida em estreita relação com a 

primeira revolução industrial, constituindo-se assim, segundo Mazoyer e Roudart, 

como a primeira revolução agrícola dos tempos modernos e que resultou em 

profundas reformas dos “antigos regimes”.    

A par da revolução industrial, a revolução agrícola aparece como o principal fenómeno 

usufruidor do desenvolvimento e aparecimento da indústria metalúrgica, da máquina a 

vapor e da utilização de novas fontes de energia como o carvão e o petróleo, 

implicados na origem da arquitectura do ferro. Marca-se a partir desta fase a criação 

de uma série de instrumentos e mecanismos que caracterizam este processo de 

modernização, tanto do pensamento arquitectónico como dos métodos e práticas 

agrícolas.   

A partir do início do século XIX, com o melhoramento e optimização dos equipamentos 

mecânicos de tração animal e da invenção de novas máquinas aplicadas na 

transformação das colheitas como as debulhadoras, separadoras, moedoras e 

batedeiras, estabeleceu-se um dramático aumento da produção agrícola. É a partir 

deste processo de maquinização de uma série de actividades, anteriormente exercidas 

pelo trabalho humano, que a agricultura se pode massificar em grandes parcelas, 

enraizando-se de forma progressiva, esta tendência até à actualidade. “Foi essa 

duplicação da produtividade agrícola que permitiu à população francesa, naquela 

época, passar de menos de 10 para mais de 20 milhões de pessoas.” (Marcel Mazoyer 

& Laurence Roudart, 2008, p. 372) 

Esta revolução agrícola industrial, caracterizada por uma série de alterações espaciais 

dos terrenos destinados à agricultura, aparece directamente associada à abolição das 

servidões colectivas e ao aumento da propriedade privada que permitiu a expansão do 

mercado para outras possibilidades de investimento agrícola mais rentáveis. A par 

destas mudanças, um conjunto de condições politicas e culturais traduziram-se nas 
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grandes transformações económicas e sociais, tanto no meio rural como nas áreas 

urbanas.  

Desta forma poder-se-ia diferenciar duas perspectivas distintas sobre a forma como a 

propriedade agrícola tendia a transferir-se para um número reduzido de proprietários, 

que conservavam um lugar privilegiado na gestão do potencial produtivo dos países 

industrializados. Essas perspectivas traduziram-se no modelo inglês e no modelo 

francês, que desenvolveram iniciativas de ordem política no reordenamento fundiário.  

No parlamento inglês foram nomeados comissários que se encarregaram da partilha 

das terras, atribuindo frequentemente as melhores parcelas de terreno uma classe 

aristocrática. Inicia-se assim o processo de cercamento dos grandes domínios que 

contribuiu progressivamente para o desaparecimento de grande parte do pequeno 

campesinato inglês. Nos princípios do século XIX, quando grande parte dos yeomen9   

se viram reduzidos ao regime de assalariamento agrícola, à mendicância, ao êxodo 

para as cidades, ao regime salarial industrial ou à emigração para as colónias de 

povoamento, grande parte da concentração fundiária evoluiu sob a forma de grandes 

explorações senhoriais dos grandes proprietários, os landlords10. 

Este fenómeno generalizou-se em toda a europa, representando objecto de estudo por 

parte de teóricos franceses. Foi o caso de Claude Fauchet, um bispo revolucionário 

que considerava que “um dos mais bizarros erros dos economistas é considerar que 

as pequenas propriedades em geral são menos úteis e menos produtivas que as 

grandes”. Esta perspectiva acompanha o pensamento fisiocrático que desenvolveu 

uma análise económica, de reacção contra o industrialismo e o mercantilismo 

emergentes, considerando que “a verdadeira riqueza da nação se baseava nos 

produtos extraídos do seu solo e da sua redistribuição no interior da sociedade, e não 

a acumulação de moeda metálica por meio de uma troca desigual com outras nações.” 

(Marcel Mazoyer & Laurence Roudart, 2008, p. 393)  

Surge então um novo sistema económico e social, a partir do qual, uma reforma do 

capitalismo industrial, agrícola, comercial e bancário, permitiu que a economia 

camponesa familiar continuasse a ocupar um lugar predominante. 

Esta revolução agrícola europeia, acabou assim por condicionar a movimentação das 

                                                
9 Yeomen: É um termo inglês referente a um agricultor que cultiva a sua própria terra. 
10 Landlords: É um termo inglês referente a um proprietário de grandes parcelas de terrenos agrícolas. 
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populações entre o meio rural e as grandes cidades industriais, contribuindo para o 

intenso processo de expansão urbana que se desenvolveu durante os séculos 

seguintes. 

Este período acabaria por marcar o início de um crescente afastamento entre o 

espaço agrícola e o espaço urbano, que acabaria por se acentuar com o passar do 

tempo, até à actualidade.  

Torna-se, por isso, particularmente relevante entender em que formato é que a 

actividade agrícola prevaleceu nos centros urbanos, com o desenvolvimento da 

indústria do ferro e do vidro. 

A construção de estruturas de aço pré-fabricadas permitiu que algumas famílias de 

classe média da europa, pudessem adquirir pequenas estufas privadas. Torna-se aqui 

relevante referir que de alguns desses exemplos acabaram por representar pequenos 

focos de actividade agrícola anexados à arquitectura das construções familiares, 

estendendo-se como elemento integrante da paisagem urbana.  

           

 

É neste período que o uso do ferro como elemento estrutural ganha expressão na 

arquitectura e na forma de construir a partir do século XIX, refletindo-se na concepção 

de novas pontes, mercados, grandes armazéns e estações ferroviárias.  

Ganha especial relevância neste trabalho, a utilização dos métodos construtivos 

aplicados nas obras projectadas para receber as grandes exposições universais, onde 

a utilização e combinação do aço e do vidro foram da mesma forma aplicados em 

construções de caracter especificamente agrícola nas estufas que se construíram por 

Ilustração 12 – Vinha de Hampton Court Palace, 1768                                                      

 

Ilustração 13 – Desenho de um modelo 

de estufa prefabricado, sec. XIX, Paris 
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toda a europa. 

A Inglaterra, um dos países mais industrializados da época, acabou em 1851 por 

assumir um papel determinante neste processo com a construção do Palácio de 

Cristal de Londres, desenhado pelo arquitecto Joseph Paxton11, com a finalidade de 

receber “A grande exposição dos trabalhos da indústria de todas as nações”. Aqui 

foram apresentadas e promovidas as mais recentes criações no campo das artes, 

industria, ciência e comércio, destacadas no interior de uma estrutura de aço 

combinado com o revestimento de vidro que possibilitou a iluminação de todo espaço 

interior com luz natural. 

 
 

 

          
 

 

 

 

Joseph Paxton tinha já introduzido, anos antes, a mesma a aplicação conceptual 

destes dois materiais na construção de estufas. É exemplo disso, o “Horticultural 

Society´s Great Conservatory” (Grande Estufa da Sociedade de Horticultura), 

construído entre 1837 e 1849, onde se desenvolveram experiências científicas no 

                                                
11  Joseph Paxton: (1803-1865) Jardineiro de profissão, foi o criador de inúmeras estufas e outros 
projectos de arquitectura de grandes dimensões, nos quais explorou as tecnicas construtivas de 
estruturas em aço e superfícies de vidro. Trabalhou também em planos urbanos de parques públicos na 
área do paisagismo.    

 Ilustração 14 – Palácio de Cristal, Londres, 1851 - Joseph Paxton 

 

 

Ilustração 15 – Palácio de Cristal, Londres, 1851 – Joseph 

Paxton  

 

 Ilustração 16 – Grande estufa de Chatsworth, 

Inglaterra,1837 – Joseph Paxton 
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ramo da agricultura controlada. O uso de superfícies envidraçadas, revelou-se como 

uma solução eficiente, ao permitir a iluminação natural, necessária à natureza vegetal 

das muitas espécies aqui plantadas. 

Estufas deste tipo foram construídas por toda a europa, inicialmente relacionadas com 

tendências elitistas das classes sociais mais elevadas, com a sua particular aplicação 

em jardins de inverno privados, difundidos sobretudo no norte do continente, em 

países como a frança e Alemanha e Holanda. A difusão das técnicas aqui aplicadas, 

estender-se-iam mais tarde na construção de jardins botânicos públicos. 

Estes renovados conceitos de agricultura urbana, apareceriam mais tarde 

relacionados com o aparecimento de trabalhos gráficos de ficção, como é o caso da 

cidade imaginária “Calvani” idealizada pelos arquitectos Schuiten e Benoit Peeters 12, 

numa graphic novel da série “cidades obscuras”, publicada a partir dos anos 80 do 

seculo XX.    

Torna-se aqui relevante, a utilização destes dois materiais na construção de estruturas 

destinadas à agricultura, visto que é com base nesta concepção de espaços 

climaticamente controlados, que surgem actualmente formas e ideias em projectos 

emergentes, onde a agricultura aparece intrinsecamente relacionada com uma nova 

forma de pensar o objecto da arquitectura. 

      

 

                                                
12 François Schuiten, arquitecto e Benoit Peeters: São artistas gráficos e autores de um conjunto de 
“graphic novels” produzidas nos anos 80, dentro das quais se inserem “Les Cités obscures” onde 
descrevem realidades urbanas fictícias situadas em contextos sociais distintos. 

Ilustração 17 – Estufa de Konigsbau, Munique, Alemanha                                

 

 

Ilustração 18 – “Calvani”, “Les Cités obscures”, 

1980 - Schuiten e Benoit Peeters,   
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Evidencia-se nesta fase do trabalho, a forma como as novas possibilidades 

construtivas de cada época acabam por influenciar, mais tarde, ideias urbanas com 

potencial agrícola, com a introdução da “agricultura urbana” em ideias e formatos 

sociais e urbanos utópicos.  

Será com a aplicação deste princípio, que se pretende abordar no subcapítulo 

seguinte um conjunto de ideias sociais e urbanas, que encontraram uma alternativa no 

universo utópico e no mundo da ficção em sociedades fundamentalmente agrícolas.  

Porém, a realidade mostra que durante o longo processo da intensa e progressiva 

industrialização das grandes cidades, que “dilataram” na sequência da afluência das 

populações rurais, a tendência traduziu-se no distanciamento entre a realidade urbana 

e a evolução espacial da actividade agrícola. Esta ruptura torna-se evidente na forma 

como os sistemas agrícolas de desenvolveram em extensos parcelas de cultivo, que 

proporcionavam grandes colheitas, e que garantiam grande parte do fornecimento 

alimentar requerido pelas grandes metrópoles.  

Assim, em praticamente todos os países europeus e antigas colónias, verificou-se o 

surgimento de empresas geridas por grandes proprietários de terras agrícolas e pelos 

beneficiários do comércio de importação-exportação, que acabaram por constituir uma 

oligarquia fundiária, mercantil e financeira. Torna-se por isso relevante referir que a 

partir da segunda metade do século XIX, um sistema oligárquico 13  acabou por 

influenciar fenómenos de ordem politica que tiveram fortes repercussões na 

independência e sujeição económica de alguns países, perpetuando-se em muitos 

casos até aos dias de hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Sistema Oligárquico: É um sistema de governo, no qual o poder político se concentra num número 
reduzido de indivíduos ligados relações familiares, empresariais, ideológicas ou de riqueza, caracterizado 
pelo controle económico por famílias influentes ao longo de varias gerações. 
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A espécie humana começou a tornar-se um animal diferente: uma criatura urbana, 

geograficamente divorciada do mundo natural que continua a alimentar-nos e a fornecer-nos 

energia”  (Laurence C. Smith, 2011, p.61) 
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 2.2.  As cidades utópicas como alternativas não construídas  
 

 

Durante este capítulo, pretende-se integrar um conjunto de ideias que tiveram o seu 

lugar na história dos projectos utópicos, ideias essas que tal como na actualidade 

foram resultado de um conjunto de factores sociais, políticos e tecnológicos, inerentes 

ao tempo histórico onde tiveram lugar. A consciência criada a partir dos problemas e 

pressões do mundo contemporâneo tiveram lugar em todas as utopias e críticas da 

civilização em que se enquadraram, na tentativa de revelar potencialidades, 

“ignoradas pelas instituições em vigor ou soterradas debaixo de uma espessa crosta 

de costumes e tradições.” (Lewis Mumford, 2007, p.10) 14 

Dentro deste fenómeno, pretende-se demonstrar como a sociedade se relaciona com 

o seu futuro na concepção do pensamento utópico, de forma a projectar previsões e 

configurações alternativas viáveis. “A crítica do uso que as sociedades fazem do 

tempo futuro é uma chave para a elaboração de uma teoria crítica da sociedade.” 

(Daniel Innerarity, 2011, p.10) 15 

Por vezes estas utopias aparecem ligadas à irracionalidade, ao sonho, descoladas da 

rigidez e das generalizadas preocupações mais imediatas, revelando-se muitas vezes 

associadas ao pensamento da arquitectura enquanto pensamento, na procura das 

formas “ideais” para resolver questões espaciais concretas. 

Na história do mundo idealizado, desenhado e construído pela mão do homem, foram 

muitas as utopias, em que parece não ser possível acreditar ou levar a serio, que 

permaneceram no seu desenho, no papel ou na memória de quem as compreendeu. 

Propõe-se por isso nesta fase do trabalho, entender de que forma o comportamento 

evolutivo do homem, enquanto ser pensador, actor e construtor de espaços urbanos, 

ousou pensar de uma forma diferente, mas aparentemente aplicável à realidade.  

Encontram-se, nas utopias clássicas de Platão e mais tarde em Thomas More 

perspectivas que encaram a sociedade como um todo, focando aspectos relativos à 
                                                
14 Lewis Mumford: (1895-1990) Foi um escritor americano que desenvolveu trabalhos literários de crítica 
sobre sociedade, arquitectura e tecnologia. Na sua primeira obra “A história das Utopias” analisa um 
conjunto de ideias sociais e urbanas históricas, identificadas como utópicas. 
15 Daniel Inerarity: Catedrático de filosofia politica e social e escritor de obras literárias, das quais se 
destaca neste trabalho o livro “O futuro e os seus inimigos”, onde explora uma teoria social, na 
perspectiva das relações que a sociedade mantem com o seu futuro e como este é decidido e 
configurado. 
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interacção trabalho-pessoas-lugar e à inter-relação entre funções, instituições e 

objectivos humanos. Partindo da ideia de que, para alem das instituições e práticas 

existentes, “todas as civilizações têm um “reservatório de potencialidades, em parte 

enraizado no passado, vivo mas escondido” (Mazoyer, 2008, p. 56…), um acumular de 

mutações evolutivas que devem ser considerados na criação de novos 

desenvolvimentos. Faz por isso, todo o sentido recuperar algumas destas ideias, mais 

concretamente na sua vertente agrícola, urbana e arquitectónica.  

Em Platão torna-se evidente o início do processo do pensamento utópico ocidental, 

onde a dimensão política, social e urbana se enquadravam na tentativa de criar a 

sociedade ideal, onde o pensamento da arquitectura se torna parte da solução para a 

viabilidade da utopia. Na obra literária “Republica”, a importância do agricultor e do 

artesão na subsistência da cidade aparece como pilar de uma das três principais 

classes sociais, e onde o estado aparece como um conjunto organizado de indivíduos 

cumpridores de tarefas específicas na comunidade. Parte-se aqui, do princípio básico 

de que o ser humano não é autossuficiente como elemento individual, apresentando-

se a agricultura como ponto central na capacidade de uma cidade responder a uma 

necessidade básica central, a alimentação de uma determinada comunidade. “Mas por 

certo que a primeira e a maior de todas as necessidades é a obtenção de alimentos, 

em ordem a existirmos e a vivermos (…) a segunda é a habitação, a terceira o 

vestuário e coisas do género.” (Platão, 2012, p.73)   

Estas ideias refletem-se na forma como as terras agrícolas deveriam estar, de forma 

justa, distribuídas por quem etivesse na disposição de as trabalhar e contribuir na 

capacidade produtiva da cidade. Encontram-se igualmente entre as suas obras, outras 

tentativas de recriar um ambiente humanizado num espaço urbano pouco definido na 

sua forma, onde a actividade agrícola coexistiria em proximidade com todas as tarefas 

do quotidiano citadino. Neste contexto, tanto as cidades edílicas de “Atlântida” como 

“Magnésia” de Platão exploram a ideia de dois sistemas políticos distintos que 

consideram a agricultura como factor primordial no bom funcionamento de uma 

sociedade com capacidade de se autossustentar. “E assim passarão a vida em paz e 

com saúde, morrerão velhos, como é natural, e transmitirão aos seus descendentes 

uma vida da mesma qualidade” (Platão, 2012, p.78) 

Porem, foi a partir do renascimento que a obra utópica literária começou a revelar 

interesse pelo meio construído, sobretudo pelo espaço urbano e a sua simbiose com o 
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meio natural e com a zona rural, entendendo-se aqui, uma aproximação ao interesse 

pelas formas construídas no âmbito das acções humanas.   

A forma de pensar cidade evoluiu de acordo e em função das condições temporais, 

incorporando o passado no presente para imaginar alternativas para o futuro. É 

possível que no início do século XVI o autor de Utopia, Thomas More se tenha 

debruçado sobre esta questão. Mais do que imaginar a alternativa para um futuro, ele 

idealizou uma alternativa no passado e presente, como se de um futuro se pudesse 

tratar, uma civilização utópica no espaço da “Utopia”. 

O facto desta obra ter sido escrita numa época marcada pela violência, na qual os 

ricos proprietários de grandes parcelas de terreno “engordavam” à custa dos pobres, 

revela a necessidade de Tomas More imaginar a sua comunidade ideal, na tentativa 

de transpor o espaço que marca uma mudança entre uma velha ordem medieval para 

os renovados valores e instituições do renascimento. 

A idealização de uma civilização insular, onde as todas acções humanas convergem 

num sistema social e urbano em todas as suas dimensões, revela-se na obra “Utopia”. 

Através do personagem Rafael Hitlomeu. More, descreve como 54 cidades se 

organizam numa ilha, na qual uma cidade principal, “Amaurota”, localizada 

sensivelmente no centro da ilha, se estabelece num sistema de “cidade-região” como 

unidade da vida politica.  

A particularidade do sistema económico e social ter como base a actividade agrícola, 

reflete-se na organização e funcionalidade de uma complexa estrutura urbana que 

reflecte a proximidade entre o espaço agrícola e o quotidiano do habitante utopiano, 

não existindo ninguém que desconheça a arte e a ciência da agricultura.  

Aqui, homens, mulheres e crianças detêm o conhecimento dos métodos de trabalhar a 

terra, uma vez que a importância desta actividade é introduzida no ensino escolar, 

onde a componente prática ao ar livre potencia a formação humana em simbiose com 

os processos particulares do meio natural.  
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Well, there´s one job they all do, irrespective of sex, and that’s farming. It´s part of every 
child´s education. They learn the principles of agriculture at school, and they´re taken 
for regular outings into the fields near the town, where they not only watch  farm-work 
being done, but also do some themselves, as a form of exercise. (Thomas More, 2003, 
p.55) 16 

Nesta sociedade a economia agrícola está tão avançada que se conhecem 

exatamente as necessidades alimentares da região, potenciando o cultivo e a criação 

de animais para além das quantidades necessárias, possibilitando desta forma a troca 

de excedentes com os reinos vizinhos.  

É evidente a importância do conhecimento científico nesta sociedade pós medieval, 

onde os utopianos terão desenvolvido sofisticadas formas de criação de animais, tais 

como aves, demonstrando a possibilidade de produzir grandes quantidades de 

galinhas de maneira muito engenhosa, ao colocar os ovos sobre uma fonte de calor 

constante, em suma, o princípio básico da incubadora. “By applying their trained 

intelligence to scientific research, they´ve become amazingly good at inventing things 

                                                
16 Bem, há um trabalho que todos fazem, independentemente do sexo, que é a agricultura. Faz parte da 
educação de todas as crianças. Elas aprendem os princípios da agricultura na escola e são levadas em 
visitas de estudo frequentes aos campos perto da cidade, onde não só observam o trabalho agrícola a ser 
realizado, como também o fazem elas próprias, como uma forma de exercício. (tradução nossa)   

Ilustração 19 – lustração de “Utopia” acompanhada de uma tradução da escrita utilizada pelos ”Utopos” - Thomas More, 1516 
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that are useful in everyday life.” 17 (Thomas More, 2003, p.81)  

O sistema de distribuição dos recursos produzidos e recolhidos encontra-se reflectido 

na organização destas cidades autossuficientes. Divididas em quatro bairros idênticos, 

cada bairro é suportado por um mercado onde a família se apresenta como unidade 

de produção e posteriormente de distribuição.  

Cultivar solos férteis, pensar e inventar novas possibilidades aplicáveis á realidade, 

convertem-se na substância do modo de vida utopiano, onde o principal objectivo do 

homem se revela no crescimento intelectual, até atingir o limite da estatura da sua 

espécie.   

A importância da autossuficiência alimentar na concepção destas cidades agrícolas 

torna-se evidente em obras de outros pensadores desta época, como Tommaso 

Campanella18, membro da ordem dominicana e autor de trabalhos na área da física e 

da filosofia, um conjunto de matérias que interessam ao pensador das formas de 

habitar os espaços urbanos construídos, dentro das potencialidades de uma república 

conduzida por uma importante dimensão tecnológica e científica. 

Grandemente valorizada a agricultura: cada palmo de terra dá lucro. Estudados os 
ventos e as estrelas, saem eles, deixando poucos montando guarda à cidade, para 
arar, semear, escavar, sachar, ceifar, vindimar (…) aprendem os segredos que se 
requerem para um pronto nascimento e uma feliz multiplicação das sementes. 
Trabalha-se somente a porção de terra que baste para as necessidades dos cidadãos.” 
(Tommaso Campanella, 1996, P.58/59) 

Tal como em Platão, e Thomas More, criou a sua utopia com base numa cidade, 

perfeitamente organizada, motivada pelo objectivo de proporcionar o bem-estar dos 

seus habitantes na sua utopia social, no espaço urbano da “Cidade do Sol”. “A seu 

governo está submetida a educação das crianças, a arte da farmácia, como também a 

da semeadura e a colheita dos cereais e dos frutos, a agricultura, a pecuária, a 

preparação das mesas e dos alimentos.” (Tommaso Campanella, 1996, p.23) 

Em frança, Bartolomeo Del Bene criou a sua visão de cidade ideal. Com recurso a um 

conjunto de desenhos, descreve uma série de espaços que compõem esta cidade, as 

partes de um microcosmos autogovernado. 

                                                
17 Ao aplicar a sua inteligência treinada à pesquisa científica, eles tornaram-se incrivelmente bons a 
inventar coisas que são úteis na vida quotidiana. (tradução nossa) 
18 Tommaso Campanella: (1568-1639) Foi um filósofo e escritor italiano renascentista pertencente à 
ordem dominicana. 
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Num contexto religioso, ainda com algumas preocupações herdadas do período 

medieval, Cristianopolis, idealizada por Johannes Valentinus Andreae, aparece 

também como um sistema urbano onde a unidade fundamental era a casa agrícola de 

carácter familiar. Num ambiente de fé católica, onde poderiam habitar cerca de 

quatrocentos cidadãos, a cidade, organiza-se num plano quadrangular muralhado no 

seu perímetro, onde quatro torres garantiam a segurança desta cidade-fortaleza. Os 

edifícios habitacionais dispõem-se nas duas fileiras exteriores do núcleo, sendo a 

distribuição de zonas de indústrias leves e pesadas, edifícios governamentais, 

militares e áreas para fornecimento de alimentos, organizadas nas duas fileiras 

interiores. 

Define-se aqui uma ordem rigorosa no uso dos espaços pelos seus habitantes. Todo o 

território circundante às muralhas seria destinado à actividade agrícola, onde se culti-

variam mais de mil espécies vegetais e ervas medicinais. “The plants that are for med-

icine, cooking, or decorative purposes are all in separate plots. Hence they furnish var-

ious uses and pleasures, fragrance, purifying of the air, honey, drugs, harmonious song 

of birds, and information.” 19 (HELD, Felix Emil, 1914, p.268)  

                                                
19 As plantas que são utilizadas para a medicina, culinária ou para fins decorativos estão todas em lotes 
separados. Consequentemente, providenciam variadas utilizações e satisfações, fragâncias, purificação 

Ilustração 20 – Civitas Veri (Cidade da verdade) - Bartolomeo Del Bene, 1609 
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Tal como em outras utopias, também aqui se entende um recurso às potencialidades 

da arte do engenho com a base na tecnologia do seu tempo, evidenciando-se aqui um 

sistema de canalização de águas que era composto por tubos organizados, que 

alimentavam toda a área de hortas e jardins.   

“Outside the walls they have their very extensive gardens, in which they raise crops for 

food proposes, for the others have been planted rather for their elegance.” 20 (Felix Emil 

Held, 1914, p.268) 

Esta utopia renascentista evidencia já uma consciência científica, numa cultura onde a 

eficiência da engenharia traduzia a capacidade de adaptação do habitat humanizado 

sobre a natureza. “Poder-se-ia quase afirmar que estes artífices acreditavam na 

engenharia da eficiência, pois aqui assiste-se, na verdade, ao testar da própria 

natureza.” (Lewis Mumford, 2007, p.79)  

                                                                                                                                          
do ar, mel, drogas, canções de pássaros harmoniosas e informação. (tradução nossa) 
20 No exterior (eles) têm os seus extensos jardins, nos quais cultivam plantas para alimentação, uma vez 
que as outras foram plantadas preferencialmente pela sua graciosidade. (tradução nossa) 

Ilustração 21 – lustração de Cristianopolis – Johannes Valentinus Andreae (1619) 
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Também mais tarde, na primeira metade do século XVII, Sir Francis Bacon imaginaria 

a sua comunidade cristã “New Atlantis” (Nova Atlantis), onde a constante busca pelo 

conhecimento na área das artes e das ciências marca a fundação da harmonia entre o 

mundo construído pelo homem com a natureza envolvente. 

Foi durante o final do século XVII até ao final do século XVIII, período marcado por 

uma série de invenções no campo da maquinaria e da energia derivada do carvão, 

que uma acelerada transformação das cidades industrializadas, iniciou uma primeira 

ruptura entre o lugar do trabalho e o espaço rural agrícola. 

O meio urbano transformou-se de forma a responder às novas exigências de mão de 

obra massiva nas grandes fabricas das cidades industriais, implicando desta forma a 

necessidade de pensar em soluções que permitissem a introdução de um novo 

conjunto de infraestruturas, que pudessem suportar esta nova realidade urbana. É a 

partir desta realidade, impulsionada pela combustão de carvão e pela evolução da 

maquinaria, que se identificam novas formas de encarar o progresso tecnológico que 

estava visivelmente a remodelar os hábitos humanos nas grandes metrópoles. 

Essas máquinas cuja capacidade de produção era tão grande que todos os homens 
teriam o que vestir; esses novos métodos e técnicas agrícolas que prometiam colheitas 
tão boas que todos os homens seriam alimentados; os próprios instrumentos que 
proporcionariam a base material de uma vida boa para toda a comunidade vieram a 
relerar-se autênticos instrumentos de tortura para a vasta maioria das pessoas, que 
não possuíam nem capital nem terras. (Lewis Mumford, 2007, p.100)  

Foi no decorrer da era industrial, com a crescente degradação das condições 

ambientais nas zonas urbanas, que uma nova geração de utopias urbanas encontrou 

espaço para reintroduzir a especificidade das actividades agrícolas como geradora da 

organização física dos assentamentos habitacionais e como revitalizante do espaço 

urbano. 

Segundo Claude-Nicholas Ledoux, a arquitectura deve procurar imprimir na sua 

génese a intenção e o propósito de cada edificação, e onde a sua utilidade e finalidade 

deveria conviver harmoniosamente com os seus elementos simbólicos que marcam o 

seu carácter. O desenho e a geometria, marcados pela influência da arquitectura 

classica de Andrea Palladio, integraram a linguagem formal de uma série de 

movimentos funcionais entre os espaços especificamente relacionados com o espaço 

de trabalho, com todos os elementos industriais, e os espaços com finalidades lúdicas, 

culturais e recreativas, de dimensão social. Torna-se por isso importante considerar 
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um dos seus projectos construídos, de forma encontrar uma relação entre um modelo, 

uma forma arquitectónica, gerada a partir de uma actividade coléctiva específica, que 

posteriormente adaptada para uma nova finalidade, se revela como uma possibilidade 

aplicável ao exercício da agricultura num espaço cultural e urbano.  

Este é o caso das salinas de Chaux, pensado e organizado de forma a criar um 

sistema de vila, objectivamente vocacionado para extração e armazenamento de sal, 

equipada com todas as infraestruturas e maquinaria necessárias, articuladas com 

zonas de habitação dos trabalhadores, edifícios administrativos, lojas e oficinas.      

O plano do projecto resultou numa planta semicircular, de forma a marcar a 

organização hierárquica relativamente ao tipo de trabalho e grau de responsabilidade. 

No centro do semicírculo, o gabinete do director e serviços administrativos, 

proporcionava uma perspectiva privilegiada sobre todas as actividades do complexo. 

Marcando um segundo perímetro, as habitações distribuíram-se por quatro pavilhões, 

separados por motivos de higiene e segurança. Adjacentes às habitações, na cintura 

externa, os jardins e hortas destinavam-se à actividade agrícola promovida pelos 

habitantes do complexo. 

Este projecto define-se pelo entendimento de um sistema de produção industrial 

específico, aparecendo a arquitectura como resultante de um conjunto de 

funcionalidades práticas. 

Foi com base neste projecto que mais tarde desenvolveu o seu projecto idealista, 

muito influenciado pelas filosofias socialistas utópicas, na criação de um modelo base 

de um sistema urbano e social que suportasse a sua perspectiva de mudança 

tecnológica da sociedade do início do século XIX. Ledoux, parte deste projecto como 

génese do seu último trabalho, na concepção da idealista “Ville de Chaux” publicada 

em 1804 na sua obra literária “L´Architecture consideree sous la rapport de lárt, des 

moeurs et de la legislation”. 

Este projecto, reflete em parte uma prespectiva de um estado social que fosse útil na 

resolução do problema da escassez de alimentos, conceito esse explorado já pelo seu 

antecessor Jean-Jacques Rouseau, um filosofo e pensador que levantou questões 

relativas à reforma agrária com base na propriedade comum, e sobre a crise no 

trabalho da sociedade contemporânea de então. A sua crítica manifestara-se numa 

luta ideológica entre a realidade do trabalhador rural contra o capitalismo, que 
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resultaria, segundo ele, inevitavelmente em falta de equidade social, num sistema 

económico no qual, um pequeno grupo de indivíduos, empresários capitalistas, 

patrocinava uma actividade agrícola em grande escala.  

 
 

 

 

 

 

Esta linha de pensamento encontra-se na forma como Ledoux cria o seu sistema 

Ilustração 22 – Plano do projecto das salinas de Chaux, 1804 - Ledoux 

 

 

 

 

Ilustração 23 – Planta de implantação da Ville de Chaux, 1804 - Ledoux             
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urbanizado e industrializado, onde considerou a criação de elementos arquitectónicos 

que oferecessem as condições ideais para a permanência das populações em meio 

rural.      

Na concepção deste núcleo urbano, foi estendido um duplicado do plano original das 

salinas de Chaux, resultando daí um novo plano circular, com o dobro da capacidade 

habitacional, e onde os terrenos periféricos seriam vocacionados para a actividade 

agrícola. 

A par do plano urbano, Ledoux idealizou e desenhou também outros edifícios 

complementares do sistema urbano social e cultural, tais como um mercado, uma 

escola, banhos públicos, e outros monumentos recreativos e simbólicos. Destaca-se, 

dentro deste conjunto, pela sua forma, a casa do guarda agrícola, um edifício que 

marca a visão do arquitecto numa reacção às tendências convencionais do seu tempo, 

espelhando uma perspetival reformista de uma sociedade em plena transformação. 

Pretende-se nesta referência, evidenciar tanto o desenho e a forma da ideia, como a 

evidente importância de um edifício com uma finalidade agrícola, revelada na dinâmica 

desta vila utópica.  

 

 

 

 

As mudanças formais que acorreram durante este processo utópico de Ledoux, 

reflectem já uma necessidade, predecessora do movimento modernista. 

A dimensão filosófica contida no projecto da vila ideal de Chaux acabou por influenciar 

Ilustração 24 – A casa do guarda agrícola, 1804 - Ledoux              
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outros pensadores socialistas, tais como Charles Fourier21, Robert Owen22, e William 

Morris 23, que continuaram, dentro das suas teorias de base política a desenvolver 

perspectivas críticas de uma sociedade industrializada, que acusava já uma elevada 

degradação da qualidade de vida de uma grande parte da sociedade que habitava as 

grandes metrópoles do seculo XIX.   

Foi durante este período que algumas iniciativas de reformas sociais e urbanas 

surgiram dentro das filosofias socialistas, na defesa de políticas que podessem 

permitir uma desdensificação das zonas de construção urbana. Na sequência das 

utopias da primeira metade do século XIX surgem propostas projectuais ao nível das 

vilas operárias, construídas para suportar o crescente número de trabalhadores das 

grandes companhias industriais. Num contexto de massiva migração das populações 

rurais para a zonas urbanas, propõe-se entender de que forma a relação entre o 

espaço densamente urbanizado reage com o comportamento da páctica agrícola na 

visão de Erbenezer Howard24, num período em que a cidade de Londres do início do 

século XX se apresentava como um grande centro do mercado de trabalho. 

É na obra literária “Garden Cities of To-morrow”, (Cidades Jardim do Amanhã) de 

1902, que o fenómeno da agricultura, como característica do contexto rural, aparece 

intrinsecamente associado ao planeamento urbano ideal, integrando os principais 

aspectos de um cidade tipicamente industrial.           

As ideias apresentadas na utopia da cidade-jardim de Howard revelam uma 

abordagem realista na identificação de questões fundamentais relativas ao espaço 

urbano de então e na proposta de soluções compatíveis com as necessidades 

alimentares de uma civilização urbana industrializada.  

Parte da solução está apresentada sob a forma da teoria dos ímanes (“The Three 

Magnets”), onde, expôs a ideia de que, tanto à cidade como ao campo podiam ser 

atribuídas, metaforicamente, características magnéticas em relação às actividades da 

                                                
21 Charles Fourier: (1772-1837) Foi um socialista francês da primeira metade do século XIX e um crítico 
do capitalismo e da industrialização. Desenvolveu ideias urbanas com base no cooperativismo social 
autossuficiente sob a forma de “falanstérios”. 
22 Robert Owen: (1771-1858) Foi gestor de indústrias escocesas, e um dos fundadores do socialismo 
inglês. Foi um dos mais importantes socialistas utópicos do século XIX.    
23 William Morris: (1834-1896) Foi um dos principais fundadores do socialismo inglês e do movimento 
“Arts and Crafts” (Artes e Ofícios). 
24  Ebenezer Howard: (1850-1928) Foi um pré-urbanista inglês que desenvolveu algumas ideias 
precursoras do paisagismo. Autor da ideia de “Cidade Jardim” conceptualizada na obra “Gardem Cities of 
To-morrow” publicada em 1902.   
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população, em função de um padrão de necessidades sociais fundamentais. Na 

concretização da forma ideal, propôs a comparação entre as características atractoras 

do imane da cidade (“Town”) e as características atractoras do meio rural, do campo 

(Country). Desta forma obtém-se um ambiente hibrido das duas realidades. 

Segundo Ebenezer Howard, “Town and country  must be married, and out of this 

joyous union will spring a new hope, a new life, a new civilization.” 25  (Ebenezer 

Howard, 1902, p. 18) 

Numa tentativa de resolver problemas sociais e ambientais resultantes do processo de 

urbanização crescente, tais como o aumento da pobreza, as condições precárias das 

habitações do grande número de trabalhadores, a escassez de espaços de lazer, e 

deterioração da qualidade do ar com o agravamento da poluição, que conduzia à 

degradação do ambiente urbano, juntamente com os problemas relativos ao 

progressivo abandono do campo, imerge a ideia do “Town-country” (Cidade-Campo). 

A partir desta ideia é possível identificar já, o conceito de cidade jardim, como um 

objecto possível de ser reproduzido, fruto de um conjunto de acontecimentos 

concretos e suportando as preocupações socioeconómicas realistas do seu tempo. 

The objects of this land purchase may be stated in various ways, but is sufficient here to 
say that some of the chief objects are these: To find for our industrial population work at 
wages of higher purchasing power, and the secure healthier surroundings and more 
regular employment. To enterprising manufacturers, co-operative societies, architects, 
engineers, builders, and mechaniciens of all kinds, as well as to many engaged in 
various professions, it is intended to offer a means of securing new and better 
agriculturists at present on the estate, as well as to those who may migrate thither, it is 
designed to open a new market for their produce close to their doors. Its object is, in 
short, to raise the standard of health and comfort of all true workers of whatever grade – 
the means by which these objects are to be achieved being a healthy, natural, and 
economic combination of town and country life. 26  (Ebenezer Howard, 1902, p. 21/22) 

                                                
25 A cidade e o campo devem casar-se e desta feliz união nascerá uma nova esperança, uma nova vida, 
uma nova civilização. (tradução nossa) 
26 Os objetivos desta aquisição de terras podem ser referidas de variadas maneiras, mas é suficiente 
dizer que algumas dos finalidades principais são as seguintes: encontrar, para a nossa população 
industrial, emprego com ordenados com grande poder de compra e assegurar ambientes mais saudáveis 
e emprego mais frequente. Para os fabricantes empreendedores, sociedades cooperativas, arquitetos, 
engenheiros, construtores e mecânicos de todos os tipos, assim como para muitos envolvidos em 
variadas profissões, pretende-se oferecer um meio de assegurar novos e melhores agricultores 
atualmente na propriedade, bem como para aqueles que poderão migrar para lá, está planeada a 
abertura de um novo mercado para a sua produção perto de casa. Em resumo, o seu objetivo é aumentar 
o nível de saúde e conforto de todos os verdadeiros trabalhadores de qualquer categoria – os meios pelos 
quais estes fins deverão ser alcançados são uma combinação saudável, natural e económica da vida na 
cidade e no campo. (tradução nossa) 

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
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Não pretendendo atribuir conotações ideológicas ao conteúdo desta proposta, propõe-

se analisar o resultado formal da execução de uma obra urbana que pretendia 

conciliar os ideais cooperativistas de uma sociedade comprometida na protecção de 

uma terra de caracter comunitário, com o potencial da iniciativa privada capitalista 

como reflexo da qualidade individual do habitante. 

 
 

 

Desenhado a partir dos princípios dos três ímanes (“The Three Magnets”), Howard 

estabeleceu um cenário hipotético de forma a testar o plano urbano, que na sua 

primeira forma propunha seis cidades satélite capazes de sustentar uma população de 

trinta e duas mil pessoas cada uma e uma cidade central, constituída por cinquenta e 

oito mil cidadãos, ligadas entre si por avenidas rodoviárias e transportes ferroviários. 

Pretendia-se aqui criar um grupo de núcleos autossuficientes e com autonomia 

administrativa, iniciando-se a construção de um novo polo urbano quando os 

anteriores atingissem a sua capacidade máxima de habitantes, de forma a evitar a 

Ilustração 25 – Os três imanes (The three Magnets) - Ebenezer Howard (1902) 

 

 

 

 

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
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suburbanização descontrolada.  

 

 

De forma a conter a expansão de cada núcleo, desenvolvia-se a zona agrícola e de 

pastagens, que funcionaria como filtro espacial entre as paisagens urbanas. Neste 

plano, a forma circular de expansão radial, funciona como gerador da organização de 

um conjunto de infraestruturas urbanas, desenhado com base na inter-relação entre as 

diferentes actividades do cotidiano e a função dos edifícios.  

No centro da cidade-jardim de Howard encontra-se o jardim central, rodeado pelas 

instituições civis tais como: a biblioteca, o teatro, o museu e o hospital, e pelo “Central 

Park” que circunda o edificado onde estariam a escola e a igreja.  

Do centro urbano radiavam as seis avenidas, que interceptadas pela via concêntrica 

“Grand Avenue”, permitiam o acesso à cintura habitacional, adjacente à cintura 

industrial localizada no perímetro exterior onde funcionariam as fabricas servidas por 

uma via ferroviária.  

É a partir deste limite que a importância da actividade agrícola ganha forma, ao ocupar 

Ilustração 26 – Diagrama da cidade para 32000 habitantes - Ebenezer Howard (1902) 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
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uma faixa periférica com cerca de 2000 hectares em torno da cidade, garantindo desta 

forma o sustento alimentar dos cidadãos residentes.  

 

 

 

 “Thus it is easily conceivable that it may prove advantageous to grow wheat in very 
large fields, involving united action under a capitalist farmer, or by a body of co-
operators; while the cultivation of vegetables, fruits, and flowers, which requires closer 
and more personal care, and more of the artistic and inventive faculty, may possibly be 
best dealt with by individuals, or by small groups of individuals having a common belief 
in the efficacy and value of certain dressings, methods of culture, or artificial and nature 
surroundings.” 27 (Ebenezer Howard, 1902, p. 25/26) 

Pretende-se através desta ideia da cidade Jardim, identificar um sistema organizado 

                                                
27 Por conseguinte, é facilmente concebível que pode ser vantajoso cultivar trigo em campos muito 
extensos, envolvendo uma ação conjunta sob um agricultor capitalista ou por um grupo de colaboradores; 
enquanto o cultivo de vegetais, fruta e flores, que requer um cuidado mais próximo e pessoal e apela mais 
à capacidade artística e inventiva, poderá ficar melhor a cargo de indivíduos ou de pequenos grupos de 
indivíduos que partilham a mesma convicção sobre a eficácia e valor de certos curativos, métodos de 
cultura, ou ambientes artificiais e naturais. (tradução nossa) 

Ilustração 27 – Diagrama do plano da Cidade-Jardim (“Garden-City”) 3200 habitantes - Ebenezer Howard (1902) 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
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de inúmeras inter-relações, sendo possíveis outras variantes, projectadas de acordo 

com as características morfológicas do terreno de implantação. 

Neste processo de zoneamento dos espaços entende-se uma preocupação pela forma 

da paisagem urbana e pela acessibilidade dos espaços verdes articulados com todas 

as infraestruturas propostas. A expressão da agricultura reflecte-se na capacidade de 

conferir uma sustentabilidade local ao nível dos recursos, criação de emprego, 

constituindo também também um contribuindo para a melhoria da qualidade do ar. 

Apesar de uma ideia suportada pela característica urbana de um ambiente controlado, 

numa área limitada, a ideia base desenvolvida a partir da teoria dos três imanes e das 

relações espaciais propostas nos diagramas da cidade-jardim, permitem ainda na 

actualidade, encontrar uma série de relações arquitectónicas aplicáveis a um possível 

exercício de regeneração das cidades do presente e no domínio das suas 

potencialidades. “Human society and the beauty of nature are meant to be enjoyed 

together.” 28 (Ebenezer Howard,1902, pag. 17)   

Como será demonstrado mais à frente neste trabalho, algumas destas formas de 

desenhar o sistema urbano, intrinsecamente articulado com a actividade agrícola, 

serão reintroduzidos no pensamento da arquitectura actual, com o estudo de 

aplicações técnicas, métodos e tecnologias disponibilizadas ao longo da história do 

homem construtor e agricultor. 

“Hoje em dia voltamos a enfrentar o mesmo problema para o qual Platão, More e 

Andreae procuraram encontrar respostas: o que fazer com todo esse conhecimento e 

poder?” (p.96) É sobre esta questão que, de acordo com os modelos utópicos 

urbanos, se revela a capacidade e potencial para a produção de alimentos através de 

projectos modelo idealizados como elemento arquitectónico. 

Perhaps we had to wait until today´s “post-industrial” weariness with mass consumption 
and awareness of the mounting social and environmental costs, not to mention the 
diminishing resource base, to reach conditions in which the Utopian´s dream of a 
cooperative-based, ecologically harmonious social order can become reality.29 (Fritjof 
capra, 1983, p.212) 

                                                
28 A sociedade humana e a beleza da natureza deverão ser apreciadas em conjunto. (tradução nossa) 
29 Talvez tivéssemos de esperar até ao atual cansaço pós-industrial com o consumo em massa e 
consciencialização dos elevados custos sociais e ambientais, para não mencionar a diminuição da base 
de recursos, para alcançar condições em que o sonho utópico de uma ordem social ambientalmente 
harmoniosa e cooperativa pode tornar-se realidade. (tradução nossa)    

http://www.google.pt/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sir+Ebenezer+Howard%22
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Geradas a partir de uma premissa conceptual utópica, evidente nos projectos de 

agricultura urbana elaboradas do seculo XV ao seculo XIX que foram analisados ao 

longo deste capítulo, apresentar-se-ão um conjunto de ideias urbanas que surgem de 

acordo com os últimos avanços tecnológicos, e que se revivem na concepção das 

novas utopias futuristas que são apresentadas no último capítulo. Aí serão colocadas 

um conjunto de questões relativas às novas abordagens urbanas que possibilitam a 

viabilidade de um sistema de agricultura urbana que funciona como uma ferramenta 

regeneradora do universo urbano integrado numa economia local. 

No entanto, antes de reflectir sobre esta questão, propõem-se em seguida traçar uma 

linha de raciocínio que sirva como base contextual do panorama agrícola actual na sua 

vertente urbana no panorama das grandes metrópoles contemporâneas.  

Tendo em conta que em 1800, apenas 3% da população vivia em cidades e que no 

final do século XX esse número subiu para os 47%, entende-se que essa tendência se 

acentuará nas próximas décadas. Torna-se por isso necessário compreender de que 

forma o processo de desenvolvimento urbano e agrícola chegou até à actualidade 

global, durante o longo processo civilizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho   69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A maior parte de nós não tem uma verdadeira capacidade de obter água ou alimentos. 

Tornamo-nos dependentes da tecnologia, dos intercâmbios, do comércio, para levar a cabo as 

nossas funções mais primitivas. (Laurence C. Smith, 2011, p.61) 
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3. O processo urbano como fenómeno modelador da paisagem 

agrícola. 

 

    3.1.  A agricultura urbana no panorama das cidades actuais 
 

Compreende-se neste capítulo, que os sistemas de produção agrícola no seu formato 

mais expressivo do século XIX, adquiriram uma nova relevância, na expressão e dos 

limites da paisagem agrícola do século seguinte, ganhando um novo impacto no 

período Pós-Guerras, durante o qual, o diálogo político foi conduzido pelos países 

industrialmente e tecnologicamente mais desenvolvidos. “As duas guerras mundiais na 

primeira metade do século XX reformularam o mapa e estabeleceram alterações 

económicas, políticas e infraestruturais que ecoam até hoje”. (Laurence C. Smith, 

2011, p.25) 30 

Quando a era industrial terminou (…) deixou atrás de si um mundo em que umas 20 a 
30 nações industrializadas dependiam de subsídios ocultos de energia barata e 
matérias-primas baratas para muito do seu êxito económico. Deixou uma infraestrutura 
global – o fundo monetário internacional, o GATT, o Banco Mundial e o COMECON – 
que regulava o comércio e as finanças em benefício das potências da Segunda Vaga. 
Deixou muitos dos países pobres com economias de uma colheita sobrecarregados 
para servirem as necessidades dos ricos. ( Alvin Tofler, 1984, p.327) 31 

Perante os inúmeros problemas sociais e ambientais resultantes do desenvolvimento 

económico e da gestão de matérias-primas das ultimas décadas, o conceito de 

sustentabilidade financeira e ambiental têm sem sido abordado como tema de debate 

numa dimensão internacional e global, resultando no desenvolvimento de documentos 

que estabelecem objectivos que promovem um desenvolvimento sustentável num 

modelo económico, social, cultural e ambiental equilibrado.  

Em 1987 a Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento definiu 

desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades da geração actual sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

para satisfazer as suas próprias necessidades. 
                                                
30 Laurence Smith: Climatologista e professor de geografia, é o autor da obra literária “The new North – 
Our world in 2050” (O novo Norte – o mundo em 2050), no qual desenvolve os temas da mudança 
climática, o crescimento populacional, a globalização e o esgotamento dos recursos naturais que poderão 
decorres nas próximas décadas. 
31 Alvin Toffler: (1928) Escritor futurista, autor da obra literária “The Third Wave” (Terceira vaga), na qual 
desenvolve os temas das revoluções tecnológicas e sociais, revolução das comunicações e o possível 
futuro civilizacional dentro de uma “provável” evolução tecnológica. 
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Foi na sequência de uma maior conscientização sobre questões sociais e ambientais 

debatidas na conferência Eco-92, que resultou o documento “Agenda 21”, no qual se 

estabelecem um conjunto de objectivos, e onde cada um dos países participantes se 

comprometeu a cooperar no estudo de soluções para os problemas sociais e 

ambientais. Neste documento identifica-se a necessidade da sociedade industrial se 

reinventar num novo paradigma de progresso, onde a sustentabilidade urbana e rural 

e a preservação dos recursos naturais integram uma estratégia para o 

desenvolvimento de um planeamento urbano sustentável. 

Da mesma forma, a Carta de Aalborg, que em 1994 foi aprovada durante uma 

conferência europeia, “Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis” 

(CECVS), representa um documento onde se procura reflectir sobre a sustentabilidade 

do ambiente urbano, e onde se identifica um conjunto de recomendações ao nível da 

economia urbana, conservação da natureza, e equidade social.   

É portanto a partir da ideia de que a agricultura faz parte de um sistema de 

sustentabilidade alimentar e económica, que se coloca neste capítulo a questão de 

que é necessário reinterpretar um conjunto de actividades que as cidades comportam 

e que representam soluções ecológicas no processo da regeneração urbana. Torna-

se, por isso, fundamental entender os formatos em que a agricultura urbana actual se 

traduz, e a forma como este fenómeno urbanístico se desenvolve num equilíbrio entre 

a dependência de factores económicos e financeiros e uma actividade inserida num 

contexto socio-cultural. 

De forma a entender a importância de considerar a agricultura urbana como uma 

actividade válida na concepção de cidades mais sustentáveis no futuro, identifica-se a 

realidade global actual, no contexto de constante crescimento populacional. 

Durante o ano 2010 a população mundial excedeu os sete biliões de habitantes. Com 

base num conjunto de factores sociais, as Nações unidas têm revisto continuamente 

previsões em matéria de crescimento demográfico, e aponta para uma estimativa de 9 

biliões de pessoas no planeta em 2040, estabelecendo-se assim um crescimento 

populacional sem precedentes.  

Neste contexto de uma possível explosão demográfica, o assessor para a ciência e 

tecnologia do Reino Unido advertiu sobre a “tempestade” de uma população em 

explosão e de reservas alimentares e energéticas em queda em 2030. “Segundo a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Progresso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), até 2050 o 

mundo terá de aumentar a produção alimentar em 70% para dar de comer a mais 2.3 

mil milhões de pessoas.” (Michio Kako, 2011, p.198) 32 

Dickson Despommier33, que teoriza sobre a necessidade de alimentar mais 3 biliões 

de pessoas num futuro próximo, estima que seria necessário cultivar uma área de 

espaço agrícola semelhante á área do Brasil, para além da existente no planeta, de 

forma a atingir a produção de alimentos para assegurar a sobrevivência de todos os 

indivíduos do planeta. Segundo o autor de “Vertical Farm”, a partir desta possibilidade 

é possível evidenciar uma conclusão: “That amount of additional arable land simply 

does not exist. If people are starving, and indeed they are, then it´s due entirely to 

issues related to maldistribution and mean-spirited politics, not actual crop shortages.” 

34 (Dickson Despommier, 2010, p.95/96) 

 

 

                                                
32 Michio Kako: (1947) É um físico e professor americano co-autor da teoria dos campos de corda (um 
ramo da teoria das cordas). Autor de, entre muitas obras literárias, de “A física do Futuro”, na qual 
desenvolve uma visão futurista sobre os desenvolvimentos da informática, medicina, inteligência artificial, 
nanotecnologia e produção de energia, enquadrados numa possível realidade social e cultural. 
33 Dickson Despommier: (1949) É um microbiólogo ecologista americano e professor de saúde pública na 
universidade de Columbia. Considerado por muitos teóricos como um dos “pais” do conceito de “Vertical 
Farm” (Hortas Verticais), desenvolveu projectos de estudo sobre agricultura urbana em parceria com 
arquitectos. É autor de, entre muitos documentos, da obra literária “The Vertical Farm: Feeding the world 
in the 21th century” (A Horta Vertical: alimentando o mundo no século XXI).   
34 Essa quantidade de terreno arável adicional simplesmente não existe. Se as pessoas estão a morrer à 
fome, e na verdade estão, então isso deve-se inteiramente a aspectos relacionados com má distribuição e 
políticas mesquinhas, e não à escassez de colheitas. (tradução nossa)    

Ilustração 28 – Diagrama representativo da necessidade de expanção de área agrícola segundo Dickson Despommier 
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No entanto mesmo na actualidade são ainda evidentes, em regiões do mundo que 

sofrem de extrema pobreza e insegurança alimentar, elevadas taxas de mortalidade 

relacionadas com falta de alimentos. “Mesmo reforçados, os meios convencionais de 

luta contra a fome mostram-se, uma vez mais, incapazes de suplantá-la num prazo 

suficientemente curto para ser moralmente aceitável, socialmente suportável e 

politicamente tolerável” (Marcel Mazoyer & Laurence Roudart, 2008, p. 26) 

Apesar do progressivo aumento do esforço desenvolvido por organizações 

internacionais, torna-se evidente que a dependência de recursos financeiros e 

tecnológicos, acaba por se revelar como um condicionador sistemático do progresso 

social e cultural de muitas regiões do mundo, particularmente em locais onde o clima e 

fertilidade dos solos não favorecem o cultivo de forma natural. Torna-se desta forma 

claro que a carência de meios técnicos e de informação, conduzem à ineficácia na 

produção de alimentos bem patente nas diferenças entre paisagem agrícola dos 

países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. 

Mais de um bilião de pessoas não têm acesso a água potável e por volta de 840 
milhões são vítimas de subnutrição, o que significa que nem sempre dispõem de ração 
alimentar suficiente para cobrir as suas necessidades energéticas básicas, em outras 
palavras, que elas têm fome todos os dias.” (…) “De acordo com a FAO (Food and 
Agriculture Organization), há por volta de 800 milhões de pessoas subnutridas nos 
países em desenvolvimento, ou seja, quase um a cada 5 indivíduos, 30 milhões nos 
países em transição e 10 milhões nos países desenvolvidos. (Marcel Mazoyer & 
Laurence Roudart , 2009, p.25) 

   
Ilustração 29 – Silo de adobe, Costa do Marfim                                  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 30 – Campo de agricultura intensiva 
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“A rápida emergência da terceira vaga, além de prognosticar o fim do império da 

segunda vaga, faz explodir todas as nossas ideias convencionais sobre como acabar 

com a pobreza no planeta.” (Alvin Tofler, 1984, p.327). Remete-se assim o discurso 

para a questão da criação de possibilidades técnicas e espaciais que permitem a 

sustentabilidade alimentar local.  

A constante concentração da população nas cidades conduziu a que actualmente mais 

de 50% da população mundial viva em áreas urbanas e zonas periféricas. Estes 

centros urbanos densamente populados dependem por isso de grandes quantidades 

de alimentos importados, o que significa uma dependência de factores externos à 

cidade e em muitos casos até mesmo do país. 

È desta forma que se torna pertinente entender a importância que a agricultura urbana 

desempenhou em Cuba, na sequência de um conjunto de factores políticos e sociais, 

que ainda na actualidade é possível identificar em inúmeras zonas do globo. 

Caso da agricultura urbana em Cuba 

A agricultura urbana desenvolvida actualmente em Cuba deve-se principalmente a 

estratégias governamentais postas em prática a partir da década de 1990, quando o 

país atravessou uma grave crise econômica relacionada com a queda do bloco 

soviético, que originou consequentemente uma grave instabilidade na sustentabilidade 

alimentar no país. 

Nesse contexto o governo cubano tomou a iniciativa de “recuperar” a agricultura 

tradicional nas principais cidades cubanas, destacando-se Havana, onde residia um 

quinto da população do país e que assume até hoje um papel primordial na segurança 

alimentar dos habitantes cubanos, contribuindo para a sustentabilidade desse grande 

centro urbano. 

Os formatos das unidades produtivas implantadas nos centros urbanos manifestam-se 

sob a forma de hortas privadas, em lotes de terra individuais adjacentes às habitações 

destinadas principalmente ao consumo familiar, quintas do estado que produzem 

alimentos para consumo dos trabalhadores em espaços de jardins e de praças 

públicas. 

As práticas agrícolas desenvolvidas em proximidade, tanto com os produtores como 

os consumidores, contribuem para o aumento dos níveis de sustentabilidade alimentar 
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local, uma vez que as vendas são realizadas sem intermediários. Visto que a maioria 

das hortas urbanas possui postos de venda na própria unidade de produção, suprime-

se desta forma a necessidade de gastos com o transporte de longas distâncias. 

 
 

 

De forma a fomentar um conjunto de práticas agrícolas ecológicas, o governo cubano 

desenvolveu o Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU), composto por 

investigadores e produtores que assumiram o papel de elaborar estratégias produtivas 

assentes nos princípios da “Agroecologia”, a partir dos quais se evidencia eliminação 

do uso de agrotóxicos e de adubos químicos. 

Desta forma, a produção de alimentos “saudáveis” com recurso a adubos orgânicos, 

originários das cooperativas de compostagem, representam páticas ecológicas sobre 

as quais a actividade agrícola se estabelece, inserida e articulada num conjunto de 

subsistemas ecologicamente sustentados na cidade.  

Com base neste exemplo, o conceito de agricultura urbana, passaria portanto, por 

uma estratégia no sentido conceptual da ecologia urbana. Considera-se assim que o 

fenómeno agrícola não se limita apenas a um enquadramento rural, situado fora do 

domínio das grandes cidades, mas também inserido no meio construído e integrado 

como fonte de recursos numa dimensão de sustentabilidade ecológica, energética, 

social e económica. “Desta forma, o espaço urbano é concebido para ser usufruído, 

manifestando-se de uma forma complexa e animada enquanto sistema composto por 

Ilustração 31 – Horta urbana em Havana, 2002, Cuba 
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uma rede de combinações de espaços e funções que se complementam, tratando-se 

de um objecto económico, de valor.” (Michel Freitag, 2004, p. 59) 

No entanto, o contexto da produção e a dimensão da economia urbana dos países 

mais desenvolvidos e tecnologicamente evoluídos, difere em muito da realidade de 

grande parte dos países menos desenvolvidos. Num retrato mais generalizado das 

regiões mais povoadas do mundo, onde a revolução agrícola se desenvolveu sob a 

forma de grandes latifúndios, “o envolvimento rural e a agricultura desapareceram 

quase por completo nas áreas metropolitanas, apenas algumas quintas e hortas 

subsistem ao longo dos vales ou dispersas como resíduos cercados no meio da 

floresta de betão” (Ribeiro Telles, 2002, p.78) 

Segundo modalidades tecnicamente diversas, a nova dinâmica de urbanização 

promocional – bem como os seus múltiplos efeitos “perversos” - toca tanto o campo 

como a cidade, tanto o espaço privado como o espaço publico. Afirma-se não só na 

extensão dos subúrbios e no enxamear das conurbações, mas também e sobretudo, na 

sujeição generalizada, não do campo à cidade, mas da totalidade do espaço aos 

próprios processos de funcionalização, de parcelarização e de acumulação de valor em 

migalhas. É assim que os silos, armazéns e bungalows da indústria agroalimentar 

substituem a quinta tradicional, e que a aldeia perde toda a coerência e toda a 

identidade, dissolvendo-se na imitação irrisória dos subúrbios, ou que a natureza se 

torna um simples produto da indústria dos tempos livres e um cenário perante o qual se 

exibe a grande migração semanal a caminho das residências secundárias. Doravante, 

todo o espaço é “afectado”, ou à produção, ou à circulação, ou à habitação, ou aos 

lazeres, ou, enfim ao ar e aos espaços livres, e é assim que a urbanização acaba por 

tender para a dissolução na “associedade”. (Michel Freitag, 2004, p. 57) 

Num contexto generalizado, é possível identificar modelos idênticos de hortas urbanas 

em muitos países industrializados, adoptados em distintas realidades sociais, culturais 

e morfológicas de muitas das metrópoles das várias regiões do globo. É nesta óptica 

que se torna importante analisar formatos urbanos, onde a actividade agrícola 

encontrou um lugar, propondo-se nesta fase do trabalho, analisar o contexto das 

agriculturas urbanas em Portugal, espaços de hortas urbanas que coexistem com 

outros tipos de construções, implantadas perto de artérias viárias, em áreas 

suburbanas e de zonas habitacionais. 
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Este fenómeno de cultivo de espécies vegetais de consumo traduz-se na sua 

expressão mais convencional em pequenos talhões de terreno “entalados” entre os 

prédios e perto de vias de circulação automóvel. Por circunstâncias de necessidade 

alimentar de algumas populações urbanas com poucos recursos, o espaço de cultivo 

desenvolve-se em pequenas parcelas contíguas à habitação, logradouros e quintais, 

ou em terrenos expectantes ou espaços residuais não destinados a esta ocupação, 

muitas vezes ocupados de forma clandestina.   

Estes espaços resultam portanto da reconversão de espaços residuais que se 

estabeleceram entre o edificado, formando por isso partes desarticuladas de pouca ou 

nenhuma coerência, como é o caso de grande parte dos fenómenos desta “ruralidade” 

na área das grandes cidades. 

 
 

 

Ilustração 32 – Horta num lote abandonado, autoestrada, Lisboa 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 33 – Horta na Pontinha, Lisboa 
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No entanto, nos últimos anos é possível identificar um conjunto de iniciativas de 

intervenção social, através de organizações que assentam numa perspectiva 

comunitária e associativa, a partir das quais a agricultura urbana se centra como 

actividade principal em terrenos em desuso, obtidos por apropriação directa, em 

experiências urbanas onde a sociedade se constrói a partir do seu próprio 

entendimento do uso do espaço urbano. 

Mais recentemente alguns programas governamentais têm também começado a 

promover este tipo de “actividade” através da requalificação de espaços “residuais”, 

apresentando-se aqui alguns exemplos, nos quais se destaca uma preocupação em 

definir os espaços agrícolas no desenho urbano onde a “horta” se desenvolve como 

constituinte, integrada no contexto urbano. 

É o caso das hortas comunitárias do Parque Hortícola da Quinta da Granja na 

freguesia de Benfica em Lisboa, um projecto comunitário criado para dar resposta às 

necessidades de regularização de situações de cultivo já existentes, anteriormente 

realizadas em condições precárias e desordenadas. Os 38 novos talhões agora 

construídos, com uma área de cerca de 150 m2/cada, destinam-se exclusivamente ao 

cultivo de espécies vegetais para consumo doméstico dos residentes responsáveis por 

cada parcela, onde um conjunto de infraestruturas desenhadas numa fase de projecto 

permitem o acesso a água para rega e locais de casas de arrumos. Os acessos a 

estas hortas desenvolvem-se sob a forma de caminhos pedonais e de uma ciclovia 

que atravessa o complexo, funcionando desta forma como elemento de circulação 

integrado no espaço de cultivo e na paisagem urbana.  

Ilustração 34 – Horta num lote abandonado, Ajuda, Lisboa      
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“Uma Estrutura Ecológica integrada compreendendo os espaços interiores dos quarteirões, as 

quintas e os jardins públicos devem completar as exigências ecológicas da cidade. A vegetação 

destes espaços comporta-se como um verdadeiro sumidouro de CO2; áreas permeáveis são, 

por sua vez, indispensáveis à regularização hídrica e atmosférica. ” (Ribeiro Telles, 2002, p. 80) 

A capacidade de requalificação de espaços verdes da cidade de Lisboa em hortas 

comunitárias, torna-se também evidente num outro exemplo elaborado a partir de um 

princípio idêntico, onde o ecossistema agrícola das hortas constitui parte da mancha 

verde da cidade. É desta forma que, no Jardim de telheiras, inserido num contexto 

espacial de edifícios de habitação e pequeno comércio, a horta foi construída, como 

um jardim dentro de um jardim, integrada na organização de um circuito de percursos 

pedonais e ciclovias. Evidencia-se neste caso a integração de um conjunto de 

infraestruturas que permitem o exercício físico, onde a existência de aparelhos de 

ginástica realça a multiplicidade de situações e cenários, criadas a partir da paisagem 

agrícola na cidade.     

 

Ilustração 35 – Horta Comunitária do Parque Hortícola da Quinta da Granja, Benfica, Lisboa 

  

Ilustração 37 – Horta Comunitária de Telheiras, Lisboa 
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É de forma semelhante que o programa “Hortas de Cascais”, criado em 2010, tem os 

mesmos objectivos de potenciar a qualidade de vida dos cidadãos e a qualidade 

ambiental do território através da actividade hortícola. Este programa, desenvolvido 

pelo gabinete Agenda Cascais 21 da Camara Municipal de Cascais, permite que 

munícipes que não têm propriedade agricola possam usufruir de uma área de cultivo 

em terrenos municipais. O programa disponibiliza, a cada agregado familiar aderente, 

um talhão para a prática de uma horticultura sustentável, um local para abrigo de 

ferramentas, compostores partilhados e acesso a água. Aqui, todos os participantes 

recebem formação em Agricultura Biológica e são acompanhados com regularidade 

por técnicos durante as suas práticas agrícolas. 

       

Outros exemplos deste tipo têm sido também desenvolvidos neste concelho. 

Evidencia-se aqui num contexto semelhante, a horta comunitária anexada ao Centro 

de Saúde da Parede, também desenvolvida a partir do programa da Agenda 21 de 

Ilustração 38 – Horta Comunitária de Benfica, Lisboa  Ilustração 39 – Horta Comunitária de Outeiro de Polima, - 
Cascais.      

Ilustração 36 – Horta Comunitária de Telheiras, Lisboa 

  

http://www.agendacascais21.net/
http://www.cm-cascais.pt/
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Cascais, que proporciona 18 talhões de terra municipal, formação teórica e prática 

sobre agricultura biológica sustentável aos munícipes selecionados.   

 

 

Um dos princípios ecológicos aqui praticados é aplicado na gestão de resíduos através 

do processo compostagem, que à semelhança de processos ancestrais, utiliza 

resíduos orgânicos resultantes de produtos alimentares vegetais e plantas domésticas 

convertendo-os em “húmus”, um fertilizante natural de qualidade rico em nutrientes 

denominado “composto”, facilmente aplicável ao cultivo local de vegetais em meio 

urbano. 

        

Ilustração 40 – Horta Comunitária do Alto da Parede,  situada no terreno adjacente ao Centro de Saude da Parede, Cascais                

 

Ilustração 41 – Compostor de PVC, Parede,Cascais Ilustração 42 – Compostor de madeira, Telheiras, Lisboa 
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“it is good to keep in mind the fact that the world “waste” does not appear in anywhere 

in the ecosystem´s dictionary.” 35 (Dickson Despommier, 2010, p.196) É a partir deste 

processo que a criação de um novo tipo de mobiliário urbano se poderá desenvolver 

ao nível do projecto de arquitectectura, com a adaptação de compostores modulares 

em espaços de cultivo introduzidos na estrutura urbana das zonas verdes, em parques 

e hortas. 

Desta forma entende-se a importância da agricultura no planeamento das cidades 

actuais, reintroduzindo a ideia de que estas deveram evoluir no sentido da sua 

compreensão como um sistema orgânico, colocando-se portanto a necessidade de 

uma redefinição do modelo urbano convencional e do consumo dos mais variados 

recursos.  

“Não se conhece que, para além da construção de edifícios e de vias, haja outras 

actividades como a agricultura, capazes de rentabilizar o uso do território por serem 

indispensáveis à existência do país e da comunidade nacional” (Ribeiro Telles, 2002, 

p.78) 

“No “Programa de Desenvolvimento ” das Nações Unidas (U.N.D.P.) - Habitat II 

considera-se que o mais importante problema das cidades do séc. XXI é o 

abastecimento alimentar, defendendo-se, o fomento da agricultura urbana a concretizar 

                                                
35 É bom ter em conta o facto de que o desperdício mundial não aparece em nenhum sítio do dicionário 
do ecossistema. (Tradução nossa) 

Ilustração 43 – Compostores de madeira, Telheiras, Lisboa. 
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em áreas da estrutura ecológica municipal ou metropolitana. As formas na paisagem do 

sistema natural resultarão dos fluxos ecológicos contínuos, da permanência e 

valorização dos valores culturais e da polivalência e compartimentação dos espaços 

que garantem a diversidade formal e a riqueza biológica daquela paisagem. É evidente 

que a morfologia do espaço físico e a complexidade biológica da paisagem norteiam 

toda a criatividade da arquitectura paisagista, como síntese dos processos de 

transformação do território em que serão componentes o património, a economia, os 

valores sociais e a qualidade ambiental.”  (Marcel Mazoyer & Roudart, 2008, p. 297) 

Este tipo de hortas comunitárias ao estabelecerem-se como espaços verdes, 

traduzem-se em espaços de convívio, lazer e aprendizagem, onde o potencial sócio-

cultural permite a convivência de diferentes gerações, tal como uma nova utilização do 

espaço público. Os parques hortícolas significam por isso uma parte integrante da 

estrutura ecológica local ao integrar o sistema de zonas verdes da cidade. 

“Uma vez que a cidade deixou de ser apenas um lugar singular da paisagem envolvido 

pelo mundo rural, e passou a ocupar cada vez maiores extensões do território passou a 

poder considerar-se uma região onde devem funcionar os dois subsistemas. Na 

realidade o sistema humano exige a existência de dois subsistemas: o “natural”, 

predominantemente constituído por “materiais vivos, e “artificial” por “materiais inertes”. 

(Ribeiro Telles, 1999, p. 79) 

A agricultura urbana desenvolvida em coberturas de edifícios 

“The urban landscape has become the new agricultural frontier for rooftop vegetable 

gardens, restaurants growing their own herbs and spices, and city dwellers forming 

consortia for the production of all kinds of produce.” 36  (Dickson Despommier, 2010,  

p.126/127) A capacidade de autossuficiência ao nível de algumas espécies vegetais 

específicas, estende-se desta forma a coberturas de edifícios convencionais, de 

habitação, escritórios, entre outros.  

                                                
36 A paisagem urbana tornou-se a nova fronteira agrícola para as hortas vegetais nos telhados, os 

restaurantes que plantam as suas próprias ervas e especiarias e os habitantes da cidade que criam 

consórcios para a produção de todos os tipos de bens. (Tradução nossa) 
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A possibilidade do objecto de arquitectura se tornar o suporte de um ecossistema de 

vegetação onde os os espaços verdes “construídos” em coberturas pode significar um 

conjunto de vantagens visuais ou estéticas relativamente a muitos métodos 

convencionais. Evidencia-se neste conceito de coberturas a capacidade de melhorar o 

clima urbano, com redução do efeito “ilha de calor” 37, para além de um conjunto de 

funções práticas no controlo do isolamento térmico e acústico, e da possibilidade da 

maximização do aproveitamento de águas pluviais. 

É portanto possível estabelecer, a partir destes princípios ecológicos dos últimos anos, 

um tipo de agricultura que foi adoptada em casos singulares, situados no centro das 

grandes cidades de Nova Iorque, Berlim, Toronto Vancouver, entre outras, em 

fenómenos de cultivo para autoconsumo, onde a agricultura urbana se constrói nas 

coberturas de edifícios. 

 

 
 
 “Because food from the vertical farm needn´t travel very far, its rate of spoilage will 

also be greatly reduced. No storage will mean less refrigeration and more fossil fuel 

                                                
37 Ilha de calor: É um fenómeno climático que ocorre a partir do aumento da temperatura numa área 
urbana, derivado sobretudo da poluição atmosférica e das materialidades que compõem as construções 
urbanas. As superfícies que caracterizam a generalidade da paisagem urbana (estradas, edifícios, etc.) 
contribuem para a retenção do calor acumulado durante o período diário, que ao contrário das zonas 
verdes não permite o arrefecimento das áreas urbanas. 
 

Ilustração 44 – Horta urbana na cobertura de um edifício de habitação em Brooklyn, (2013) 
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saved.” 38  (Dickson Despommier, 2010, p.168) 

Integra-se neste tipo de concepção agricola, o edifício do “Fairmont Waterfront Hotel” 

de Vancouver, onde a cobertura do terceiro piso foi reconvertida num jardim de 195m2 

cultivado, no qual se produzem ervas aromáticas, legumes e algumas árvores de fruto 

que abastecem o restaurante do hotel, e onde a colheita é feita pelos próprios 

cozinheiros. 

A ideia de cultivar em coberturas de edifícios pré-existentes levanta uma série de 

questões relativas á possibilidade do projecto de arquitectura poder responder, através 

de soluções de reconversão espacial, na área das coberturas. É portanto desta forma 

que o projecto de arquitectura se pode situar, na concepção de estruturas e 

morfologias arquitectónicas que se estabelecem como suporte físico de um 

determinado sistema de cultivo. 

    

 

O potencial da construção de uma cobertura cultivável num edifício pré-existente, 

deverá portanto partir de uma análise do espaço da cobertura, de forma a originar a 

morfologia do suporte de cultivo. É desta forma que, na concepção protóptipo do 

Projecto Synthe, se explorou uma solução construtiva de uma instalação construída na 

                                                
38 Uma vez que a comida da quinta vertical não necessita de viajar para muito longe, a sua taxa de 
desperdício também será bastante reduzida. O não armazenamento irá significar menos refrigeração e 
mais combustível fóssil poupado. (Tradução nossa) 

Ilustração 45 – Fairmont Waterfront Hotel, 
Vancouver, 1998, Canadá – Musson Cattell 
Mackey Partnership                                            

Ilustração 46 – Horta no terraço do Fairmont Waterfront Hotel, Vancouver, 1998 
Canadá – Musson Cattell Mackey Partnership                       
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cobertura do hotel Holiday Inn, de forma a converter a área em espaço agrícola onde 

são plantadas várias espécies de plantas comestíveis. À semelhança do exemplo 

anterior, os alimentos aqui produzidos são usados pelo restaurante situado na base do 

edifício.  

    

 

Esta cobertura projetada pelo Arquitecto Aléxis Rochas39 é constituída por um sistema 

estrutural de alumínio que suporta a articulação de chapas de metal galvanizado 

cortado a laser, desenhadas e construídas no local onde são instaladas. Cada painel é 

dobrado de forma a criar uma sucessão de superfícies que funcionam como sulcos de 

profundidade variável e que servem de suporte ao adubo. Aqui, a mistura de solo, 

deriva dos desperdícios de alimentos do restaurante, que após o processo de 

compostagem é retornado para o jardim como substracto.  

A partir destes exemplos é possível identificar o trabalho do arquitecto na concepção 

de espaços desenhados para sustentar um ecossistema vegetal e na criação de 

espaços qualificados. Torna-se aqui possível identificar, no uso de coberturas verdes, 

uma nova concepção de hortas, questionando-se desta forma, uma possível evolução 

que este conceito de horta poderá vir a ter no futuro. A ideia de proporcionar lugares 

onde o espaço agrícola se estabelece, tanto em espaços privados, como em espaços 

públicos de lazer, pode mesmo levantar questões culturais na forma de pensar o 

projecto de “arquitectura agrícola”, como será demonstrado na sequência do estudo 

dos modelos que serão estudados no último capítulo. 

                                                
39Alexis Rochas: Arquitecto e membro do SCI-ARC (Southern California Institute of Architecture) e 
fundador do projecto Stereo-Bot, um movimento artístico focado em desenvolver metodologias de design 
integrado com recurso a tecnicas de fabrico tecnologicamente avançadas). 

Ilustração 47 – Cobertura do projecto  Synthe – Alexis Rochas Ilustração 48 – Cobertura do projecto Synthe – Alexis 
Rochas                 
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A agricultura urbana como espaço de contemplação 

A capacidade regeneradora do espaço agrícola pode significar um principio, na criação 

de “cidades verdes”, onde a “qualidade” do objecto de cultivo no projecto de 

arquitectura se pode traduzir no universo “sensorial e espiritual” da experiencia 

espacial. É exemplo desta relação entre os sentidos e o espaço construído que Peter 

Zumthor propõe compreender o conceito de “horta enclausurada” no projecto “Hortus 

Conclusos”, a partir da qual a composição do espaço vegetal foi reestabelecida a partir 

de uma reinterpretação do conceito primordial de “horta”. A ideia de projecto 

apresentada assenta na construção de um jardim (hortícola) dentro de um jardim 

público, um lugar abstraído do mundo do ruído e do tráfego da cidade de Londres, um 

espaço interior onde o individuo, utilizador do espaço, se pode “sentar, caminhar, 

observar as flores”. 

O fenómeno do espaço cultivado aparece aqui exaltado como objecto de experiencia 

emocional, numa dimensão social, de lazer, num espaço contemplativo. “A garden is 

the most intimate landscape ensemble I know of. It is close to us. There we cultivate 

the plants we need. A garden requires care and protection. And so we encircle it, we 

defend it and fend for it. We give it shelter. The garden turns into a place.” 40 (Peter 

Zumyhor, 2011) 

                                                
40 Uma horta é o conjunto paisagístico mais íntimo que eu conheço. Fica próximo de nós. Lá cultivamos 
as plantas de que precisamos. Uma horta exige cuidado e proteção. E, portanto, rodeamo-la, defendemo-
la e cuidamos dela. Nós damos-lhe abrigo. A horta transforma-se num local 

Ilustração 49 – “Hortus Conclusus” – Serpentine Gallery Pavilion - Peter Zumthor, 2011        

 

        

Ilustração 50 – “Hortus Conclusus” – 
Serpentine Gallery Pavilion - Peter 
Zumthor, 2011         
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O cultivo de vegetais no meio urbano no espaço de arquitectura, prende-se desta 

forma com a questão de uma possível expansão de novas tipologias arquitectónicas 

que apresentam um potencial agrícola e que poderão, como será demonstrado nos 

próximos capítulos, ultrapassar as ideias mais convencionais de “agricultura urbana”. 

O conceito de “horta” será também estudado e inserido no contexto da nova geração 

tecnológica actual, aplicada no cultivo de vegetais em edifícios urbanos, a partir dos 

quais serão consideradas as novas possibilidades científicas, num processo de 

evolução exponencial constante.   

A arquitectura torna-se redundante com a vida social imediata, quando esta se 
apresenta imediatamente como a realidade e quando as relações dos seres humanos 
como o espaço se tornam a simples resultante de duas forças impessoais opostas, a 
que nos leva a repelirem-se mutuamente para fora do campo dos seus consumos 
respectivos – e, em primeiro lugar, do seu consumo de espaço – e a que nos incita, 
todavia, a aglomerarem-se para se aproximarem, não uns dor outros, mas do maior 
número possível de parâmetros de utilidade, possuindo a maior parte destes 
necessariamente, por razões de economia e de disponibilidade, um caracter colectivo. 
(Michel Freitag, 2004, p. 70) 

No entanto, na sequência de alguns fenómenos de agricultura urbana, como foram os 

objectos de estudo anteriormente analisados, é possível pensar que durante as 

próximas décadas poderá ser mais visível o desenvolvimento de sistemas agrários 

renovados, constituintes do espaço arquitectónico dos centros urbanos. Estes poderão 

representar uma produção contínua de víveres de forma a suportar densidades 

populacionais muito mais elevadas e que naturalmente coexistirão indispensavelmente 

com os sistemas agrícolas industriais de produção intensiva, de forma a garantir as 

futuras necessidades alimentares.   
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Até agora, a espécie humana suportou duas grandes vagas de mudança, cada uma 
das quais obliterou largamente anteriores culturas ou civilizações e substitui-as por 
modos de vida inconcebíveis para os que chegaram antes. A primeira vaga de 
mudança – a revolução agraria – levou milhares de anos a esgotar-se. A segunda vaga 
– a ascensão da civilização industrial – levou uns míseros trezentos anos. Hoje a 
história é ainda mais acelerativa e é provável que a Terceira Vaga a assole. (Alvin 
Toffler, 1984, p.14) 
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    3.2.  A agricultura urbana como fenómeno cultural e tecnológico   
 

É de acordo com a ideia desenvolvida por Alvin Toffler, de um novo período temporal 

onde uma possível e provável terceira vaga evolutiva se poderia desenvolver, que se 

torna possível hoje em dia identificar o início desse novo período emergente, tendo em 

consideração a velocidade evolutiva com que a contínua revolução da tecnologia 

informática se desenvolve na actualidade. 

Como tem vindo a ser desenvolvido nos capítulos anteriores, tanto os processos 

construtivos e formas arquitectónicas como os métodos e técnicas agrícolas, 

evoluíram a par de uma determinada sociedade tecnológica, num processo onde a 

natureza foi progressivamente dominada e explorada em benefício dos costumes e 

actividades humanas. 

Throughout our history, the human species has adapted to a changing environment by 
inventing technological solutions that made our life easier: better housing, more 
productive farming methods, global transportation, on-demand communications 
systems, and a host of medical intervention strategies. 41 (Dickson Despommier, 2010, 
p. 268) 

Foi após um longo e gradual processo de transformação civilizacional, desde a 

transição do estado nómada para as primeiras comunidades sedentárias, passando 

pelas grandes estruturas urbanas da antiguidade, que se tem evidenciado no 

raciocínio deste trabalho, uma evolução progressiva nos processos, técnicas e 

métodos sob a necessidade de uma maior produtividade agrícola, para responder às 

necessidades de crescimento populacional nas áreas urbanas. 

As formas dominantes no uso de energia desenvolveram-se na evolução da força 

física do homem, para a combustão de madeira e carvão, até à extracção de 

combustíveis fósseis não renováveis para conversão em electricidade. As inovações 

tecnológicas que permitiram que estas fontes energéticas fossem descobertas e 

utilizadas contribuíram para a expansão da capacidade de produção agrícola nas mais 

ou menos distintas épocas e conduziram à adopção de novos usos e na criação de 

novos padrões de consumo.  

                                                
41  Ao longo da nossa história, a espécie humana tem-se adaptado a um ambiente em mudança, 

inventando soluções tecnológicas que tornaram a nossa vida mais fácil: melhor habitação, métodos 

agrícolas mais produtivos, transportes a nível global, sistemas de comunicação, e um grande número de 

estratégias de intervenção médica. (tradução nossa) 
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Actualmente, o uso de algumas fontes de energia obtida a partir de combustíveis 

fósseis como o gás natural e o petróleo, da qual está dependente a economia global, 

continuam actualmente a representar a grande resposta à crescente necessidade 

energética necessária ao quotidiano do homem, não só a nível económico como 

também a social e tecnológico. 

No entanto, dos problemas associados aos combustíveis fósseis, evidenciam-se neste 

trabalho o facto de serem finitos, o que significa que a dependência energética destes 

combustíveis apresenta um problema de sustentabilidade ambiental e económica a 

longo prazo e a consequente poluição atmosférica derivada da combustão de produtos 

essencialmente derivados do petróleo.  

A questão da redução da qualidade do ar relaciona-se naturalmente com a dificuldade 

em produzir alimentos agrícolas saudáveis, principalmente nos centros urbanos, 

significando portanto, um problema para a saúde pública. Este facto não significa 

necessariamente a incapacidade de produzir colheitas nas grandes metrópoles, sendo 

esta por isso, uma questão que será debatida no capítulo seguinte num panorama 

traçado a partir do estudo das utopias modernas. 

É com base nas alterações comportamentais e de hábitos relativos à alimentação, que 

se pretende, neste capítulo, integrar um corpo de informação relativa a um conjunto de 

soluções tecnológicas no campo do projecto de arquitectura que são analisados nos 

capítulos seguintes, onde entendimento de um possível panorama da arquitectura 

agrícola urbana se pode reinterpretar, numa forma conjunta exequível num projecto de 

sustentabilidade ambiental. 

É desta forma que no âmbito da gestão de um conjunto de problemas ambientais, 

levanta-se neste capítulo um conjunto de soluções tecnológicas que se possam 

equacionar, na integração de aplicações técnicas e transformações espaciais que 

possam elevar o nível de sustentabilidade das grandes cidades, tanto no nível 

energético como alimentar. 

Segundo a fórmula de Paul Ehrlich42, desenvolvida em 1969, três componentes teriam 

de ser considerados e interligados para entender a dimensão do impacto humano, 

sendo o seu resultado considerado como um produto da população, consumo e 
                                                
42 Paul Ehrlich: (1932) É um biólogo e ecologista americano, autor da obra literária “The Population 
Bomb” (A Bomba Populacional), na qual desenvolve uma perspectiva alarmante sobre o crescimento 
populacional mundial e a ameaça que esse mesmo fenómeno representa para o ambiente do planeta. 
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tecnologia, existindo esses factores em qualquer parte do mundo civilizado. 

Impacto Ambiental = População x Consumo x Tecnologia 

Com esta equação pretende-se ilustrar que o custo ambiental de um estilo de vida em 

particular, resulta no caso da agricultura, da conjugação da necessidade de consumo 

de uma determinada população, com os recursos tecnológicos usados na obtenção 

desses mesmos bens. Esta ideia de quantificar o impacto ambiental, torna mais clara a 

importância de considerar os níveis padrões de consumo de produtos agrícolas das 

populações actuais, de forma a entender um possível panorama num futuro próximo. 

Coloca-se desta forma a questão posta por Alvin Toffler: “E a respeito da agricultura? 

Mais uma vez, a terceira vaga conduz-nos em direcções não convencionais.” (Alvin 

Toffler, 1984, p. 338)   

De forma a conceber um conjunto de possibilidades existentes, analisam-se em 

seguida métodos e técnicas agrícolas emergentes no campo tecnológico da 

actualidade. 

A Biotecnologia na agricultura 

Como foi já anteriormente referido, uma nova geração de produtos agrícolas 

transgénicos tem-se desenvolvido de forma evidente no sector agroalimentar, 

representando um negócio altamente lucrativo para as grandes empresas, cujas 

sementes patenteadas, usadas em muitos países, permitem o cultivo das mais 

variadas espécies, perspectivando-se desta forma como uma possível solução face ao 

crescente consumo de alimentos. 

Nos últimos anos, o extraordinário desenvolvimento da biologia molecular, a sequen-
ciação completa e cada vez mais rápida dos genomas de muitas espécies de plantas e 
de animais domésticos, e a emergência da genómica e da biotecnologia ameaçam 
mudar drasticamente a agricultura tradicional. Depois de milhares de anos a moldar 
lentamente os organismos através de processos delicados e fascinantes, a espécie 
humana confronta-se actualmente com a necessidade de continuar a aumentar os 
níveis de produção em virtude de um crescimento demográfico que não regista, ainda, 
um abrandamento significativo. (Albano Beja-Pereira/Nuno Ferrand de Almeida, 2005, 
p. 5) 

A manipulação genética de plantas comercializadas, referidas como Organismos 

Geneticamente Modificados (O.G.M.s), confere a estas novas “espécies vegetais”, a 

capacidade de resistir a secas e a uma grande variedade de agentes patogénicos, 

quando combinadas com uma gama específica de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 
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“A indústria de biotecnologia vendeu aos agricultores, simultaneamente, herbicidas e 

culturas resistentes aos herbicidas. Para a indústria, significava mais vendas mas, 

para os consumidores, significava mais veneno nos alimentos.” (Michio Kako, 2011, p. 

200) 

Como foi anteriormente referido no capítulo anterior, os fertilizantes químicos deixam o 

solo incapaz de suportar a vida das plantas sem a contínua e sistemática 

refertilização. Estes químicos acabam por se infiltrar nos cursos de água, resultando 

na contaminação de recursos e representando um elevado grau de agressão aos 

ecossistemas naturais. 

Evidencia-se portanto que a aplicação de agroquímicos não se apresenta como uma 

solução ambientalmente viável para resolver o problema da alimentação para mais 3 

biliões de pessoas de forma segura. “If farming as we know it collapses under the 

heavy weight of climate change, what will be the fate of the agrochemical industry? 43 

(Dickson Despommier, 2010, p.127)    

Estando o fenómeno da biotecnologia fora do alcance da discussão sobre o “espaço 

agrícola”, coloca-se portanto a mesma que a questão sobre outras “direcções não 

convencionais” de uma 3ª vaga, onde um conjunto de soluções práticas usadas no 

cultivo de vegetais, se integra na concepção do objecto de arquitectura em espaços 

urbanos. Propõe-se por isso o estudo de um conjunto de soluções técnicas que 

permitem a prática da agricultura desenvolvida em espaços interiores que têm 

capacidade de comportar / suportar um ecossistema vegetal de forma sustentável. 

There are many new modalities for growing produce of all kinds indoors that will make 
any urban food production scheme possible. It´s called controlled indoor environment 
agriculture. High-tech greenhouse farming is already being deployed in many places 
around the world, most notably in New Zealand, the Neetherlands, Germany, England, 
Australia, Canada, and United States. Hidroponics, aeroponics, and drip-irrigation 
methods have improved vastly over the last ten years, to the point of revolutionizing the 
ways in which we can produce indoor crops at will. 44  ( Dickson Despomier, 2010,  
p.129) 

                                                
43 Se a agricultura tal como a conhecemos colapsar sob o enorme peso da mudança climática, qual será 
o destino da indústria agroquímica? (tradução nossa) 
44 Existem muitas modalidades novas para produzir bens de todos os tipos dentro de casa que tornarão 
possível qualquer esquema de produção alimentar urbana. É chamada agricultura interior de ambiente 
controlado. A agricultura de estufa de alta tecnologia já está a ser implantada em muitos locais por todo o 
mundo, nomeadamente na Nova Zelândia, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Austrália, no Canadá e nos 
Estados Unidos da América. Os métodos de hidroponia, aeroponia e irrigação gota a gota melhoraram 
imenso nos últimos dez anos, a ponto de terem revolucionado as formas segundo as quais podemos 
produzir colheitas dentro de casa à vontade. (tradução nossa)  
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Sistema de cultivo Hidropónico 

“(…) nenhuma engenharia genética divina fará crescer trigo sem água” (Laurence C 

Smith, 2011 p. 25) 

A par da luz, a água é um elemento fundamental para o desenvolvimento de vida 

vegetal, tendo sido os seus cursos naturais alvo de manipulação geomorfológica 

desde as civilizações mais primitivas. Na actualidade o método de hidropnia possibilita 

o desenvolvimento da planta pela submersão das raízes numa solução liquida. Ao ser 

suprimida a necessidade de substracto sólido, este método pode consumir até menos 

cerca de 90% de água do que os métodos convencionais. Contrary to popular belief, 

plants do not require soil, per se. What they use soil for is a solid base of operations 

into which they can spread their roots.” 45 (Dickson Despomier, 2010, p.162) 

Sob este processo, as plantas desenvolvem-se em recipientes suspensos sobre 

canais por onde circula a água enriquecida com nutrientes dissolvidos em quantidades 

especificamente calculadas de acordo com a necessidade de cada espécie vegetal 

cultivada. Proporciona-se desta forma um ambiente controlado, onde a solução de 

água e nutrientes é bombeada por um circuito de tubagens sobre o qual se 

desenvolvem as raízes. A instalação de um sistema de cultivo hidropónico tanto em 

espaços exteriores como interiores, é determinada pelo tipo de sistema de raízes das 

plantas a serem cultivadas.  

“ (…) it´s not a requirement that plastic be used. Bamboo in various diameters could 
also serve the purpose quite well. (…) Once the piping is set up, nutrients are dissolved 
into the water phase and circulated through the piping, all the while being electronically 
monitored for concentrations of each element and organic nitrogen.” 46  (Dickson 
Despommier, 2010, p.165) 

Com a utilização de sistemas automáticos de rega, geridos por programas informáticos 

que controlam a concentração de nutrientes da água e monitorizam os níveis de PH, é 

possível proporcionar um ambiente construído num espaço interior, onde as plantas 

crescem sob as melhores condições possíveis. 

                                                
45 Contrariamente à crença popular, as plantas não necessitam de solo per se. Elas utilizam o solo como 
base sólida de operações na qual podem espalhar as suas raízes. (tradução nossa) 
46 (…) não é uma exigência que o plástico seja usado. O bambu com vários diâmetros também poderia 
servir bastante bem o objetivo. Assim que a canalização é instalada, os nutrientes são dissolvidos na 
água e feitos circular ao longo da canalização, ao mesmo tempo que são monitorizados electronicamente 
em busca de concentrações de cada elemento e nitrogénio orgânico. (tradução nossa) 
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A versatilidade de aplicação deste método ganha expressão no caso das instalações 

da “Eurofresh Farms”, localizada no deserto do Arizona. Este projecto de agricultura 

desenvolve-se no interior de um complexo de estufas que abrange uma área de 318 

hectares onde se produzem tomates, pimentos e pepinos sem recurso a pesticidas, 

num ambiente controlado por um sistema informático que gere os parâmetros do 

microclima criado, como a temperatura, humidade, luz, ventilação e irrigação. Esta 

estrutura comporta um sistema de furos que recolhem a água a elevadas 

profundidades e que permite a sua reciclagem e posterior reutilização, apresentando 

assim uma redução de cerca de um terço da água utilizada, comparativamente com 

métodos que usam o solo como suporte. 

 

     

 

No caso particular da estufa do jardim zoológico de Paignton em Inglaterra o sistema 

hidropónico de plantação é um protótipo designado por “Verticrop”, uma instalação 

hidropónica organizada numa estrutura vertical que suporta um conjunto de 

plataformas sobrepostas, de forma a maximizar o espaço disponível para cultivo. De 

forma a melhorar a eficiência na uniformidade da exposição das plantas á luz solar, um 

sistema informático controla uma estrutura que se move num circuito mecânico de 

rolamentos que faz circular as plataformas cultivadas. O facto de esta instalação ter 

sido construída dentro do recinto do jardim zoológico, permite que as plantas aqui 

Ilustração 51 – Eurofresh Farms, Arizona                               Ilustração 1 – Sistema hidropónico de cultivo do   
Jardim zoológico de Paignton, Inglaterra 
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cultivadas sejam colhidas no local de consumo onde são necessárias, contribuindo 

para a conservação da qualidade nutritiva dos alimentos destinados à alimentação dos 

animais.  

Every bit of today´s farming in the developed world is driven by technology. New kinds 
of farm equipment, new planting strategies, global-position systems for microcrop- 
selection, and other high-tech approaches have extended the life of most soils far 
beyond their natural carring capacity for producing, regardless of the crop in question. 47 
(Dickson Despommier, 2010, p. 99) 

Os exemplos destas duas instalações de agricultura hidropónica, localizadas em locais 

com características climatéricas distintas, poderão ter uma possível aplicação na 

concepção de projectos de sistemas vertical de cultivo, onde os conhecimentos ao 

nível de arquitectura, engenharia e agronomia participam na concepção de novas 

formas de pensar e projectar o objecto de “arquitectura agrícola”.  

“By “stacking” high-tech indoor farms (…) on top of each other, we can create vertical 

farms and locate them near city centers, providing urban dwellers with convenient, 

fresh, healthy produce year round” 48 (Dickson Despommier, 2010, p.173) 

A versatilidade das soluções construtivas utilizadas na montagem de um sistema 

hidropónico de cultivo, possibilita uma variedade de configurações das instalações em 

planos espaciais não convencionais. Este sistema representa um dos princípios 

fundamentais na criação de “hortas verticais”, como será demonstrado no estudo dos 

projectos analisados no capítulo seguinte, onde a possibilidade de aplicação de 

sistemas hidropónicos se estende a lugares remotos onde as condições climatéricas 

não são favoráveis à actividade agrícola convencional. 

Sistema de cultivo Aeropónico 

À semelhança do método hidropónico, o método de cultivo aeropónico dispensa o uso 

de solo como suporte e utiliza exclusivamente a água como suporte de nutrientes, mas 

com o distinto processo de aplicação, no qual a água é pulverizada directamente nas 

raízes das plantas em períodos constantes de tempo. Desta forma é possível um 
                                                
47 Tudo o que diz respeito à agricultura atual no mundo desenvolvido é movido pela tecnologia. Novos 
tipos de equipamentos agrícolas, novas estratégias de cultivo, sistemas de posição global para a seleção 
de microcolheitas e outras abordagens de alta tecnologia prolongaram a vida da maioria dos solos muito 
para além da sua natural capacidade de produção, independentemente da colheita em questão.  
(tradução nossa) 
48 Ao amontoar quintas interiores de alta tecnologia (…) em cima umas das outras, podemos criar quintas 
verticais e instalá-las perto dos centros da cidade, fornecendo aos seus moradores bens convenientes, 
frescos e saudáveis durante todo o ano. (tradução nossa)   
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consumo cerca 70% inferior ao método hidropónico, optimizando o consumo de água, 

comparativamente aos métodos anteriores. “It is so conservative with the respect to 

water use that it consumes about 70 percent less water than hydroponics, and will 

undoubtedly become a major player in the next phase of controlled-environmental 

agriculture.” 49  (Dickson Despomier, 2010, p. 165)   

A actual utilização deste tipo de tecnologia traduz-se já em alguns casos particulares, 

na produção e distribuição de vegetais em áreas urbanas, sem uma estação do ano 

específica para o crescimento de vegetais e sem o recurso a solo e a pesticidas.  

Os métodos de hidropnia e aeropnia anteriormente referidos, adaptados e integrados 

de raiz em projectos de arquitectectura, poderão possibilitar uma resposta à 

dificuldade de cultivo de vegetais em zonas do globo terrestre com climas 

desfavoráveis, locais onde os recursos aquíferos se apresentam escaços, tal como em 

algumas áreas do planeta onde o solo com potencial agrícola é limitado ou inexistente. 

“The question often arises as to which crops can be grown indoors. The answer is a 

surprising: “Anything you want.” 50 (2010, Dickson Despomier, p. 208)  

É portanto pela possibilidade e capacidade de construir um sistema de cultivo num 

ambiente controlado, que alguns protótipos têm sido idealizados pelo inventor Richard 

Stoner, que integra com um grupo de profissionais da ciência, um conjunto de 

projectos, nos quais são desenvolvidas experiencias com sistemas de cultivo no 

espaço. These two methods of cultivation are the NASA and the European Space 

Agency´s answer for sustainable food production, and will enable astronauts to 

eventually produce food on the moon or Mars.” 51 (Dickson Despommier, 2010, p. 162) 

Os temas que enquadram a possibilidade de cultivo fora do planeta Terra serão alvo 

de reflecção no último capítulo, onde o próprio conceito de civilização será abordado. 

Aqui serão estudadas utopias modernas que se situam no campo da ficção científica e 

que, de alguma forma, se começam a confundir com a realidade e onde mais uma vez 

se colocará em evidência os fenómenos primordiais da “habitação” e da “agricultura”. 
                                                
49 É tão moderado no que respeita a utilização da água que consome cerca de menos 70% de água do 
que a hidropnia e irá indubitavelmente desempenhar um papel fundamental na próxima fase da 
agricultura ambiental controlada. (tradução nossa)  
50 A questão surge frequentemente, que plantas podemos cultivar em espaços interiores. A resposta é um 
surpreendente: “qualquer uma que se queira.” (tradução nossa) 
51 Estes dois métodos de cultivo são a resposta da NASA e da Agência Espacial Europeia para a 
produção sustentável de alimentos e irá permitir aos astronautas que, eventualmente, produzam 
alimentos na Lua ou em Marte. (tradução nossa) 
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Entende-se neste raciocínio que os sistemas, hidropónico e aeropónico, se revelam 

actualmente como uma potencial solução técnica e metodológica, aplicada na 

concepção de “hortas verticais”. Este é o conceito proposto por Dickson Dispommier, 

autor do livro “Vertical Farm”, no qual argumenta sobre a necessidade urgente de 

minimizar o consumo de água potável para o cultivo, e onde introduz a ideia de uma 

possível solução se encontrar sob a forma de projectos de arquitectura, onde a 

exposição das plantas à luz pode ser estendida até 24 horas diárias.  

A luz artificial 

O recurso à tecnologia e às inovações científicas no campo da optimização dos 

processos e métodos agrícolas ultrapassou na última década os factores ambientais e 

espaciais convencionais, integrando actualmente a resposta para alguns problemas e 

deficiências na produção de algumas produções específicas, num sistema de cultivo 

onde as lâmpadas substituem o sol.  

Integrado no sistema de cultivo hidropónico e aeropónico a utilização de iluminação 

artificial, pode actualmente garantir o cultivo de vegetais em ambientes controlados, 

onde a luz solar está ausente. Durante o estado vegetativo, as plantas necessitam de 

num ciclo de aproximadamente 16 a 20 horas de exposição á luz, no entanto, na fase 

de floração o tempo pode oscilar até 12 horas, dependendo da espécie em questão. 

Estudos científicos demonstram que a intensidade e qualidade da luz variam de 

acordo com as condições apropriadas para o crescimento das plantas. As lâmpadas 

Ilustração 53 – Estação espacial MIR - NASA  
                                                               

Ilustração 54 – Richard Stoner prototype of 
the NASA aeroponic system for space food 
production                                  
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utilizadas emitem cores do espectro luminoso específicas para as várias etapas 

evolutivas das espécies, onde a utilização de lampadas de hidrogénio, lâmpadas de 

sódio e LEDs podem ser usadas na simulação de condições de iluminação 

apropriadas para as plantas. 

       

 

Como foi referido anteriormente, estes dois métodos de cultivo (Hidropónico e 

Aeropónico) podem ser optimizados ao nível da eficiência energética em espaços 

interiores, onde a luz solar se torna dispensável ao serem conjugados com sistemas 

de produção de energia eléctrica,  

De forma a minimizar o uso de energia gerada a partir de combustíveis fósseis, têm-se 

desenvolvido no campo das energias renováveis, formas de produção de electricidade 

cuja fonte se regenera naturalmete de uma forma cíclica numa escala de tempo 

reduzida. Estas fontes de energia podem derivar directamente do sol (energia solar), 

do vento (eólica), do movimento da água (hídrica) ou do calor emitido no interior do 

planeta (geotérmica)  

De forma a contornar algumas condicionantes naturais que possam comprometer a 

eficácia de produção de colheitas saudáveis, levanta-se portanto a questão da 

possibilidade da utilização destas energias renováveis em edifícios especificamente 

projectados para cultivo de espécies vegetais. “By combining wind turbines with 

Ilustração 55 – Protótipo “Green Wheel” desenvolvido para a 
NASA, 2012 – Design Libero             

Ilustração 56 – Protótipo “Biotower” de plantação hidropónica, 2011 -  
Philips                                       
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photovoltaics, a solar/wind capture strategy can be effective in generating energy both 

day and night.” 52 (Dickson Despommier, 2010, p.195) 

A possibilidade dos dois métodos de cultivo anteriormente analisados, poderem ter 

capacidade de se sustentar ao nível energético, de forma a garantir a recolha de 

energia necessária para operar os serviços, fica portanto dependente das tecnologias 

aplicadas no desenho e construção do projecto de arquitectura.  

 

Energia solar e energia Eólica  

    

Tona-se alvo de análise o processo evolutivo da componente tecnológica nas novas 

técnicas agrícolas, de novas forma de pensar e projectar novas respostas 

arquitecnónicas para problemas urbanos do presente e do futuro, que passam pela 

integração de mecanismos de captação e produção de energia de forma sustentável.  

   È com base nesta questão que se desenvolverá em seguida a compreensão de um 

conjunto de soluções que envolvem a responsabilidade do arquitecto e do engenheiro 

na sua forma de usar os métodos e tecnologias existentes e na forma como os 

aplicam.  

 

O sol é um elemento natural, imprescindível à sobrevivência para a vida animal e 

vegetal. A luz solar, como um dos fenómenos naturais em foco nas várias fazes 

evolutivas da agricultura ao longo da história, fornece a luz e o calor, podendo 

actualmente ser transformada em eletricidade através de um sistema de células 

fotovoltaicas. 

 

   Os métodos de captação de energia solar que se têm desenvolvido num progressivo 

aumento de eficiência, representam uma energia limpa, segura e silenciosa, 

apresentando como principais desvantagens, a dependência de condições 

meteorológicas favoráveis e o facto das formas de armazenamento de energia serem 

ainda pouco eficientes. Desta forma é possível optimizar a recolha de energia com a 

utilização de sistemas híbridos, onde diferentes tipos de energias limpas podem ser 

articulados de forma a aumentar o potencial energético do edifício.  

                                                
52 Ao combinar turbinas eólicas com painéis fotovoltaicos, uma estratégia de captação solar/eólica pode 
ser eficaz na geração de energia tanto de dia como de noite. (tradução nossa) 
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   Tal como a energia solar, a energia eólica produzida a partir da força dos ventos é 

abundante, renovável, limpa e disponível em grande parte da área do globo terrestre. 

Da mesma forma que os moinhos da idade média utilizavam a força do vento para 

gerar energia mecânica, actualmente essa mesma força é transformada em energia 

electrica, gerada por aerogeradores. 

 

 

                                                                        

 

 

As turbinas de vento, têm sido nos últimos anos integradas em projectos de 

arquitectura, de edifícios de habitação, escritórios, espaços culturais e industriais, de 

forma a conferir um maior grau de autonomia energética de forma sustentável.  

Tendo em conta que uma das mais sérias e principais preocupações actuais, que 

envolvem o cultivo de vegetais nas zonas urbanas é a contaminação por metais 

pesados, derivados da poluição atmosférica, coloca-se a questão da possibilidade de 

obter em ambiente controlado, uma plantação saudável. A integração de um conjunto 

de soluções tecnológicas, que existem na actualidade, poderia desta forma conduzir a 

Ilustração 57 – Projecto modelo de uma “horta vertical” equipada com 
sistemas de captação de energias renováveis  
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novas possibilidade de cultivo, onde novos métodos e técnicas de produção de 

energia elétrica poderão representar soluções aplicáveis, no processo de regeneração 

ecológica da cidade, tanto no planeamento urbano, como em casos singulares. 

A aplicação de materiais e mecanismos de ultima geração, articulados com métodos 

ancestrais, podem possibilitar uma optimização energética mais ecológica, integrada 

num sistema programático eficaz. Equipado com meios de captação de energias 

limpas, o objecto arquitectónico enquanto espaço agrícola, pode desta forma vir a 

representar uma perspectiva evolucionista da nova revolução tecnológica, podendo 

mesmo vir a contribuir para a consequente invenção e reinvenção de estruturas 

arquitectónicas mais complexas do que as das sociedades tradicionais anteriores. 
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Esta nova civilização, é tão profundamente revolucionária que desafia todas as nossas 
antigas suposições. Velhas maneiras de pensar, velhas fórmulas, velhos dogmas e 
velhas ideologias, por muito queridos ou úteis que tenham sido no passado, já não se 
coadunam com o espaço. O mundo que esta a emergir rapidamente do choque de 
novos valores e novas tecnologias, novas relações geopolíticas, novos estilos de vida e 
novos modos de comunicação, exige ideias e analogias, classificações e conceitos 
inteiramente novos. (Alvin Toffler, 1984, p.8) 
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4. A actividade agrícola no espaço arquitectónico 

 

   4.1. O potencial do espaço agrícola em casos de estudo na 

arquitectura contemporânea 
 

Na sequência dos capítulos anteriores, onde foi introduzida uma sequência de 

gerações tecnológicas que integraram o objecto de arquitectura enquanto somatório 

de especialidades, foi possível identificar o aparecimento de fenómenos 

estéticos/estilísticos e tendências arquitectónicas renovadas, que potenciaram a 

reformulação e renovação constante de possibilidades morfológicas do objecto 

arquitectónico. 

Da mesma forma que durante o período entre os séculos XVIII e XIX se desenvolveu a 

arquitectura do ferro numa nova concepção de estufas, ou como durante o início do 

século XX, com a indústria pesada a proporcionar novas possibilidades no campo da 

física dos materiais, verifica-se da mesma forma na actualidade, o contributo da 

tecnologia informática e dos novos processos e métodos construtivos em formas 

renovadas de concepção do espaço arquitectónico. 

“A cultura, a história e, finalmente, a arquitectura não são fixas ou meramente aditivas, 

mas são um processo constante de reiterização e simultânea deslocalização que, a 

cada momento, modificam o significado e a estrutura do instante anterior.” (Peter 

Eisnman) 

Neste capítulo procurar-se-á entender de que forma o meio urbano poderá estar 

sujeito a uma nova concepção arquitectónica ao colocar-se como potenciador da 

actividade de cultivo em espaços urbanizados, tendo como referência a escala do 

edifício relativamente ao desenho da cidade.  

Assim com base num universo de possibilidades construtivas desenvolvidas e 

aplicadas em edifícios de habitação, espaços de trabalho, lazer e outros usos 

convencionais, evidenciam-se neste capítulo, os avanços tecnológicos estudados 

anteriormente, concebidos e aplicados em estruturas semelhantes, destinadas à 

actividade do cultivo de plantas em espaços verticais. 

Torna-se portanto tema central neste capítolo, a concepção de novas formas de 
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agricultura urbana, tal como o processo contínuo de influências mutuas entre o 

pensamento arquitectónico, os avanços científicos e um conjunto de conhecimentos 

adquiridos de métodos e técnicas agrícolas do passado. A partir desta fase do trabalho 

pretende-se entender o espaço agrícola a partir de uma nova noção de 

verticalidade/equilíbrio, na concepção da obra de arquitectura, de forma a ultrapassar 

barreiras estruturais convencionais e estabelecer uma primeira relação entre a 

arquitectura urbana e a “arquitectura agrícola” sob a forma de “hortas verticais”.  

Torna-se por isso essencial, rever como a noção de espaço vertical se torna objecto de 

uma contínua reflecção sobre as formas e morfologias da cidade, de forma a explorar 

as possibilidades construtivas actuais num exercício de integração de espaços 

plantados em edifícios urbanos, no contínuo processo de construção, reconstrução e 

apropriação espacial da cidade. 

É desta forma que serão analisados alguns projectos de arquitectura da actualidade 

que poderão sustentar a possibilidade do ser humano conviver/coabitar com a matéria 

vegetal em espaços específicos, de actividades e usos convencionais, nas suas mais 

variadas formas. Durante este raciocínio, com a análise sobre as relações das 

funcionalidades dos objectos de estudo que revelam potencial de cultivo de espécies 

vegetais, pretende-se ter em conta e evidenciar a influência do desenvolvimento das 

novas estratégias e possibilidades construtivas e de desenho projectual nas obras de 

arquitectura. 

Durante e após a 1ª metade do século XX a nova concepção de equilíbrio, encontrada 

no pensamento da arquitectura anti-gravitacional de El Lissitzky53, exprime a vontade 

de apropriação vertical do espaço arquitectónico que marca o caminho para a 

modernidade. As mesmas ideais que moveram o pensamento da arquitectura no 

princípio do movimento moderno, nos métodos e formas de abordar a construção 

vertical na expansão da cidade e na concepção do edifício em particular, aplicam-se 

actualmente nas perspectivas renovadas na interpretação do espaço vegetal integrado 

no espaço arquitectónico em edifícios urbanos.  

Visto que novos fenómenos urbanos tiveram a sua génese durante mudanças 

específicas relacionadas com a evolução tecnológica e mudanças comportamentais 

                                                
53 El Lissitzky: (1890-1941) Lazar Markovich, conhecido pelo pseudónimo “El Lissitzky”, foi um arquitecto, 
designer, fotógrafo e tipógrafo russo que desempenhou um importante papel na propaganda soviética no 
início do séc. XX. Trabalhou com Malevich e integrou o grupo artístico suprematista UNOVIS. 
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nas sociedades, propõe-se de seguida, identificar na actualidade novas formas de 

abordar o fenómeno da agricultura urbana no cenário das cidades actuais.  

Os princípios teóricos e práticos das técnicas e métodos que conduziram a novas 

possibilidades da engenharia relacionam-se com o aparecimento e aplicação, na 

actualidade, da reconversão da verticalidade espacial na construção de espaços 

verdes. 

 

 

      
Exemplo dessa relação de união entre o edifício e o meio vegetal é o edifício da Casa 

do comércio (Federação do Comércio do estado da Bahia no Brasil), uma construção 

que abriga um conjunto de sedes administrativas, um teatro e um restaurante. 

Projectado pelos arquitectos brasileiros, Jader Tavares, Otto Gomes e Fernando 

Frank, este edifício de onze andares com pés-direitos superiores a quatro metros, 

permite aproximadamente vinte mil metros quadrados de área construída, onde o 

elemento vegetal marca os espaços interiores e o entorno da fachada com o espaço 

exterior.  

A volumetria deste objecto, nasce da intercepção de dois blocos de betão armado com 

uma estrutura de treliças formadas por perfis metálicos que marcam a extrusão dos 

espaços interiores sequenciados pelos espaços verdes que integram um conjunto de 

partes das fachadas. A superfície envidraçada que envolve os espaços interiores 

permite a interação com a percepção contínua dos jardins por parte dos utilizadores. 

A Casa do Comércio, representa desta forma, um fenómeno próprio do processo de 

evolução do pensamento da arquitectura enquanto transformadora dos lugares 

Ilustração 58 – Sky Hook (colagem) - El Lissitzky, 1923-25                            Ilustração 59 – Casa do Comércio em fase de construção, 
Bahia, Brasil - Otto Jader Tavares, Otto Gomes e Fernando 
Frank (1987) 
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humanos e das suas dimensões espaciais. É a partir desta ideia, de libertação do 

plano do solo que a arquitectura se torna objecto de manipulação espacial, a partir da 

conjugação de elementos naturais e formas arquitectónicas que envolvem elementos 

vegetais num conjunto programático de caracter urbano. 

Este mesmo processo/diálogo filosófico encontra-se na concepção do “Dutch Pavilion”, 

da autoria do atelier holandês MVRDV54 construído para a Expo 2000 em Hannover, 

onde o elemento natural da vegetação tende a reintroduzir novas lógicas de oposição 

entre o edifício/terreno. A partir deste exemplo, é possivel questionar o tipo de usos 

que se poderão gerar numa nova relação entre o espaço interior/exterior, e a forma 

como estes dois se traduzem numa nova concepção de espaço habitável e Habitat. 

                                

 

 

 

Na concepção deste projecto os autores evidenciam, na sua génese conceptual, o 

facto da Holanda se apresentar como um país densamente povoado nas áreas 

urbanas, tal como muitos outros em todo o mundo. “It is a country that time and time 

again has won more land from the sea. Perhaps in the near future extra space will be 

found not just by increasing the country width but by expanding vertically” .55 (MVRDV, 

2000, P. 239). Partindo desta forma de considerar o provável e continuo processo de 

                                                
54 MVRDV: É um atelier de arquitectura holandês fundado pelos arquitectos Winy Maas, Jacob 
van Rijs e Nathalie de Vries.  
55 Talvez no futuro próximo seja encontrado espaço extra não só através do aumento da largura do país 
mas expandindo-o verticalmente. (tradução nossa) 

Ilustração 60 – Casa do Comércio, Brazil 1988                                                        Ilustração 61 – “Dutch pavilion”, expo 

2000 – MVRDV 
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expansão dos espaços urbanos, pretende-se evidenciar uma renovada configuração 

do objecto de arquitectura como parte integrante de duas realidades em simultâneo. 

“This kind of operation would seem to be applicable to many more countries.” 56 

(MVRDV, 2000, P. 239). Evidencia-se portando uma dimensão espacial onde a 

realidade agrícola e o espaço construído se complementam numa correlação mútua, 

onde a tecnologia e a natureza se encontram no sentido de integrar o espectro 

ecológico urbano. “A mini-ecosystem is created. Its a survival kit.” 57 (MVRDV, 2000, P. 

239). 

Propõe-se desta forma, introduzir a possibilidade de construir espaços vocacionados 

para a agricultura, integrados no meio urbano com a finalidade de responder à 

necessidade de produção de alimentos, implantandos nas cidades como elementos 

paradigmáticos da construção vertical de espaços habitáveis. Revela-se em muitos 

dos exemplos, a capacidade de libertação em relação aos conceitos tradicionais de 

arquitectura, enquadrados neste trabalho com o intuito de reunir um conjunto de casos 

práticos de cultivo de espécies vegetais em espaços urbanos, conceitos 

arquitectónicos que possam representar uma potencial possibilidade na concepção de 

hortas verticais.    

A ideia de construção vertical em zonas urbanas, que até à actualidade se 

caracterizava dentro do uso habitacional e de escritórios, entre outros, permite 

actualmente a capacidade para servir um propósito agrícola na cobertura de edifícios, 

como é o caso do projecto para o edifício “Fukuoka Prefectural International Hall”, 

localizado na cidade de Fukuoka no japão, obra do arquitecto Emilio Ambasz58. A 

fachada sul está construída sob a forma de um jardim organizado em terraços que 

funciona como cobertura de uma estrutura que comporta 55.000 m2 de instalações 

governamentais, um teatro e salas de conferências que surgem como extensão do 

jardim adjacente.  

Actualmente, a concepção de sistemas de plantio urbano em estruturas semelhantes, 

torna possível a produção de espécies vegetais em regiões densamente populadas, 

em locais onde a capacidade de criar colheitas saudáveis em edifícios urbanos se 

poderá sobrepor, no futuro, a alguns métodos mais tradicionais. 

                                                
56 Este tipo de operação pareceria ser aplicável a muitos mais países. (tradução nossa) 
57 Um mini-ecossistema é criado. É um kit de sobrevivência. (tradução nossa) 
58 Emilio Ambasz: (1943) É um arquitecto e designer argentino, detentor de várias patentes de design 
industrial.  
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Enquadra-se neste contexto países como o Japão, que devido à sua área diminuta em 

relação aos números da sua população, se apresenta na actualidade como um caso 

de estudo sobre a forma como o surgimento de um fenómeno urbano específico nasce 

da necessidade de potenciar a oferta de alimentos com o objectivo de diminuir a 

dependência externa dos mesmos. 

 

 

Foi a partir desta realidade que foi concebido o edifício de escritórios da sede da 

agência de emprego PASONA, localizado no centro da cidade de Tóquio, capital do 

Japão. A ideia de concretizar este projecto surgiu em 2003, num período histórico em 

que o Japão manifestava dificuldades económicas. Perante este contexto, esta 

empresa decidiu integrar um projecto de agricultura no interior do edifício, com o 

objectivo de garantir uma produção de alimentos destinados ao refeitório dos 

funcionários da empresa. 

 

A expressão deste edifício é marcada pelo elemento vegetal que cobre parte dos 

planos das fachadas, destacando-se desta forma no movimentado cruzamento. No 

interior, uma nova abordagem na qualificação do espaço de trabalho ganha expressão, 

onde o espaço cultivado aparece integrado nas áreas de reuniões e de escritórios, 

Ilustração 62 – “Fukuoka Prefectural International Hall”, Fukuo-
ka, Japão) - Emilio Ambasz   
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onde mais de duzentas espécies de vegetais se desenvolvem com recurso a métodos 

hidropónicos e a iluminação artificial.                                                                     

    

 

Levantam-se aqui questões relacionadas com o comportamento do ser humano, 

relativas á coexistência de espaços “verdes” e espaços de trabalho, tal como sobre o 

possível benefício e contributo desta proximidade em outros espaços de usos 

convencionais. O elemento vegetal de espécies de consumo integrado no espaço 

urbano, neste caso em particular no interior do edifício, torna-se parte integrante de 

um conjunto de particularidades funcionais dos serviços que o edifício comporta, 

contribuindo para a sustentabilidade alimentar de um determinado número indivíduos.  

As plantas aqui produzidas, privadas da luz solar, absorvem a luz de lâmpadas de 

halogénio, lâmpadas de sódio e LEDs, dependendo do tipo de vegetal, garantindo-se 

assim o processo de fotossíntese num processo intensivo de cultivo. Os factores 

climáticos relacionados com a temperatura e humidade dos espaços são controlados 

por um sistema computadorizado que gere as necessidades específicas dos 

ambientes de cultivo tal como dos espaços de trabalho. 

Com este exemplo torna-se evidente uma relação próxima entre a aplicação de novas 

técnicas e métodos tecnológicos, na resolução de um problema de carácter 

económico, resolvido no projecto de arquitectura. 

Desta forma, verifica-se que aquisição de alimentos que são cultivados localmente 

permite uma diminuição da necessidade de energia e de custos associados aos 

cursos do transporte de longa distância e da necessidade de conservação da 

qualidade obtida por métodos de refrigeração.   

Torna-se assim possível abordar o fenómeno agrícola dentro de um contexto próximo 

Ilustração 63 – Edifício Pasona O2 - vista da rua, Japão                              Ilustração 64 – Espaço de recepção do edifício Pasona O2 - 
cultivo de arroz                                             



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

 

112  Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

das actividades urbanas, apresentando-se como parte de uma solução de 

sustentabilidade de uma determinada área ou de um número específico de habitantes, 

ao mesmo tempo que resulta na requalificação dos espaços interiores. 

   

 

   

 

Identifica-se assim a aproximação das dimensões agrícola e arquitectónica, numa 

convergência espacial que se aproxima da ideia de Alvin Tofler em 1984, quando 

imaginou um futuro onde “o lugar de trabalho propriamente dito será muito mais 

humano e individualizado, muitas vezes com flores e verdura a compartilhar o espaço 

com as máquinas.” (Alvin Tofler, 1984, P. 352)   

Este tipo de agricultura sustentável, desenvolvido na cidade, pode servir como uma 

ferramenta essencial na resolução de parte dos problemas das grandes metrópoles 

em constante expansão e desenvolvimento. Um conceito actual de agricultura urbana 

deve assim ser entendido como um sistema complexo que engloba um espectro de 

interesses a partir de um núcleo tradicional de actividades associadas à produção, 

processamento, distribuição e consumo de produtos vegetais. 

Ilustração 65 – Cultivo de arroz na cave do edifício Pasano O2                                  Ilustração 66 – Escritório com cultivo de tomates, Pasano  O2 

Ilustração 67 – Cultivo de vegetais no tecto de uma sala 
de convívio, Pasano O2                                  

Ilustração 68 – Cultivo de alfaces com iluminação LED,  Passano O2 
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É a partir deste mesmo raciocínio, de cultivo com recurso a luz artificial na 

requalificação de construções devolutas cujas actividades originais levaram ao 

abandono, que se poderá encontrar uma forma de readaptar o espaço obsoleto numa 

horta interior com potencial de produção agrícola intensiva. Torna-se por isso, um 

exemplo dessa readaptação de uma parte do tecido urbano a “Eco-Farm” (Quinta 

Ecológica) localizada em Chicago. 

    

 

Esta horta urbana é um projecto de reconversão de uma fábrica de embalamento de 

carne numa horta ecológica que utiliza o sistema hidropónico de cultivo articulado com 

um sistema de aquacultura59 que permite optimizar a reciclagem cíclica de recursos. 

Construída pela iniciativa “The Plant” (A Planta), esta actividade localizada dentro dos 

limites da cidade tem a capacidade de abastecer o comércio local, sendo os produtos 

agrícolas aqui produzidos vendidos a restaurantes, mercados, cafés e a residentes 

locais. 

Da mesma forma que a projecção de edifícios inteiramente novos pode significar uma 

nova abordagem no potencial de produção de alimentos em meio urbano, entende-se 

também na actualidade, a necessidade de recuperar e readaptar muitas das 

edificações marcadas pelo abandono ou pela obsolescência das actividades aqui 

anteriormente desenvolvidas. Desta forma, um projecto de agricultura urbana pode-se 

revelar válido, ao ser integrado no espaço interior de edifícios que comportam as mais 

variadas actividades. 

The vertical farm will reside inside city  limits and in doing so will create a local 
sustainable source of produce that will undoubtedly find its way into restaurants, school 
cafeterias, hospital bedside meals, prisons, and apartment complexes, as well as, of 

                                                
59  Neste sistema de Aquacultura os peixes produzem amónia que é libertada na água. Ao passar por um 
bio-filtro a solução é canalizada para o sistema de rega automática que transporta os nitratos necessários 
ao desenvolvimento das plantas.   

Ilustração 69 – Projecto de reconversão de uma fábrica abando-
nada numa “eco-farm” em Chicago 

Ilustração 70 – Interior da “Eco-farm”, Chicago 
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course, into the green markets. It will be fleshly picked at the peak of ripeness, never 
frozen or even refrigerated. 60 (Dickson Despommier, 2010, P.168) 

Uma outra forma de construir um espaço de agricultura urbana na actualidade, traduz-

se na utilização de técnicas e métodos construtivos há muito utilizados nas grandes 

estufas do século XIX, com a construção de superfícies translucidas que permitem o 

cultivo em espaços interiores em ambientes climaticamente controlados. 

Edifícios como o “Venice-Mestre Hospital”, da autoria do arquitecto Emilio Ambrasz, 

enquadram-se neste tipo de construções, onde o potencial agrícola se encontra 

presente num ecossistema cultivado, articulado com um complexo com capacidade 

para 680 pacientes. A par das estufas modernas, este edifício permite o 

desenvolvimento de espécies vegetais num espaço interior. Protegidas por uma 

superfície envidraçada suportada por uma estrutura de aço, as plantas partilham a 

mesma atmosfera dos utilizadores dos serviços que o edifício comporta. 

  

 

 

                                                
60 A quinta vertical situar-se-á dentro do limite das cidades e, sendo assim, criará uma fonte local 
sustentável de produtos que indubitavelmente encontrará resposta em restaurantes, bares escolares, 
refeições em hospitais, prisões e complexos de apartamentos, bem como, é claro, nos mercados 
hortofrutícolas. Os produtos serão colhidos na altura certa de maturação, nunca congelados ou sequer 
refrigerados. (tradução nossa) 

Ilustração 71 – Vista do exterior do Venice-Mestre Hospital, Itália 
– Emilio Ambasz (2008)                          

Ilustração 72 – Vista do jardim interior do Venice-Mestre Hospi-
tal, Itália – Emilio Ambasz (2008) 

Ilustração 73 – Corte longitudinal do “Venice-Mestre Hospital” – Emilio Ambasz  (2008) 
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Tal como as actividades agrícolas desenvolvidas no edifício “Pasona” anteriormente 

apresentado, é possível encontrar também no projecto deste hospital a interacção 

entre os utilizadores que experienciam a espacialidade das áreas verdes enquanto 

espaço arquitectónico e os espaços de serviços do complexo. “It was understood that 

the building was conceived as part of the healing process. This complex of buildings is 

united by abundant gardens offering the patient pleasant vistas.” 61 (Emilio Ambasz, 

2010)   

Apesar de não se tratar de um caso especificamente de produção de alimentos 

agrícolas para consumo humano, apresenta-se como um exemplo de utilização da 

mesma metodologia estrutural presente em estufas modernas. Neste caso particular 

os mesmos método e técnicas construtivas haviam sido já testadas pelo mesmo autor 

na estrutura do “Lucille Halsell Conservatory” no Texas, um complexo de estufas, 

organizado por um conjunto de espaços cultivados num ambiente controlado, que 

permite o desenvolvimento e conservação de espécies vegetais de consumo.  

 
 

 

 

Tal como no tempo das estufas construídas no período da revolução industrial, referido 

por Alvin Toffler como a “2ª Vaga”, o sol continua a ser um elemento fundamental para 

a preservação de vida vegetal no interior de estruturas semelhantes da actualidade, 

onde sistemas informatizados que monitorizam e regulam as condições climáticas do 

microclima criado, poderão representar os atributos de uma possível “3ª vaga”. 
                                                
61 Entendeu-se que o edifício foi concebido como parte do processo de cura. Este complexo de edifícios 
encontra-se unido por jardins abundantes oferecendo ao doente paisagens agradáveis. (tradução nossa) 

Ilustração 74 – Lucille Halsell Conservatory, Texas – Emilio Ambasz (1988) 
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É com a introdução da ideia da concepção arquitectónica de estufas assistidas por 

computação, que os princípios de hortas verticais serão demonstrados no capítulo 

seguinte sob a forma de utopias modernas que se identificam com a agricultura 

urbana, em projectos que utilizam as tecnologias actualmente existentes. O tema da 

agricultura “in door” será portanto identificado como objecto de estudo, em fenómenos 

agrícolas em projectos de arquitectura emergentes, em locais onde as condições 

climáticas não se apresentam favoráveis para os métodos agrícolas tradicionais.  

Nas obras anteriormente analisadas verificaram-se abordagens conceptuais de 

projectos, nos quais o desenvolvimento de vida vegetal aparece como qualificadora do 

espaço urbano público e privado, e onde o conceito de arquitectura agrícola aparece 

“descolado” de um qualquer rótulo/estilo arquitectónico.     

O entendimento do espaço da arquitectura como resultante de um determinado 

método agrícola, associado a um conjunto tecnologias construtivas, pode conduzir à 

liberdade de novas concepções de “arquitectura agrícola” que se possam integrar na 

criação de “cidades verdes” onde o cultivo de vegetais representa um potencial de 

sustentabilidade alimentar local. 

O interesse crescente que se tem verificado nas últimas décadas pela qualidade do 

espaço das actuais grandes metrópoles, conjugada com a necessidade crescente da 

produção de alimentos, conduz á consideração de novas formas de qualificar os 

espaços de caracter público e privado. Desta forma, ideias e projectos emergentes de 

arquitectura urbana, serão estudados no capítulo seguinte.  

Poder-se-á pensar que, durante o século XXI, possa ser mais evidente o 

desenvolvimento de sistemas agrários renovados, constituintes do espaço 

arquitectónico dos centros urbanos. Estes poderão representar uma produção 

contínua de víveres de forma a suportar densidades populacionais muito mais 

elevadas, coexistindo com os sistemas agrícolas industriais de produção intensiva, 

que serão sempre imprescindíveis para a futura sustentabilidade alimentar das 

cidades mais povoadas.   
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A maioria das pessoas – na medida em que se dá ao trabalho de pensar no futuro – 
presume que o mundo que conhece durará indefinidamente. Essas pessoas têm 
dificuldade em imaginar um modo de vida verdadeiramente diferente para elas 
próprias, quanto mais uma civilização completamente nova. Claro que reconhecem que 
as coisas estão a mudar. Mas presumem que as mudanças presentes passaram de 
qualquer modo sem lhes tocar e que nada abalará o quadro económico familiar nem a 
estrutura politica. Esperam confiantemente que o futuro continue o presente. 
(Alvin Toffler, 1984, p.15) 
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   4.2.  Hortas urbanas em projectos emergentes e o impacto urbano 

e paisagístico da agricultura para as próximas décadas 
 

Entender o processo de evolução dos espaços urbanos, como fenómeno relacionado 

com o formato do regime alimentar de uma determinada população, passa a fazer 

parte da compreensão deste capítulo, no qual se integram um conjunto de novas 

prespectivas do pensamento e concepção do espaço agrícola enquanto parte da obra 

de arquitectura.   

Não se escolhe o que não existe ou parece inacessível. Oferecer novos modelos de 
habitação exige que se conheçam bem essas variações, que se procure negocia-los 
com objectivos que responderão, por outro lado, a outros condicionamentos 
(ambientais, por exemplo) e tornar estes últimos “credíveis” e, se possível, desejáveis. 
(Alain Bourdin, 2011, p.77) 

Pensar e projectar o espaço urbano poderá ser alvo de questões pertinentes que 

estão relacionadas com a potencial capacidade do local onde vivemos, poder 

responder a necessidades fisiológicas primordiais tais como a alimentação. A 

possibilidade de cultivar alimentos ao nível do fogo familiar ou à escala do condomínio 

pode contribuir para uma maior autonomia de recursos essenciais do quotidiano.    

Neste sentido é possível abordar a camada residencial existente no meio urbano, de 

forma a encontrar soluções praticas, viáveis e eficientes que permitam um uso 

acrescido do edificado enquanto sistema adaptado às necessidades alimentares 

humanas, integradas aqui como resultado de adaptações e metamorfoses nas formas 

e nos métodos de produção de alimentos.  

 

 

Pretende-se aqui identificar a evolução tecnológica, tanto no campo dos métodos e 

Ilustração 75 – Pohe Island Environmental Centre, 2007 – Scott Mackenzie 
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técnicas construtivas do projecto de arquitectura, como no contínuo processo de 

criação de novas possibilidades agrícolas, abordados aqui, num conjunto exequível e 

aplicável na resolução de questões práticas das actividades do quotidiano de centros 

urbanos densamente povoados.  

(…)creio que a casa assumirá uma espantosa nova importância na civilização da 
Terceira Vaga. A ascensão do produ-sumidor, o alastramento do chalé electronico, a 
invenção de novas estruturas organizacionais nos negócios, a automação e a 
desmassificação da produção, tudo aponta para a reemergência da casa como unidade 
central da sociedade de amanhã - uma unidade com funções económicas, clinicas, 
educacionais e sociais realçadas e não diminuídas.” (Alvin Toffler, 1984, p.353) 

É dentro da possibilidade de uma progressiva reconversão espacial, que a moradia 

pode comportar uma capacidade de produzir os produtos agrícolas, em situações 

onde a tecnologia associada a métodos e técnicas rudimentares, poderão dar origem a 

um sistema ecologicamente sustentável de cultivo. “Desenvolvimentos na energia, na 

agricultura, na tecnologia e nas comunicações, sugerem ainda algo mais profundo: 

novas sociedades inteiras baseadas na fusão do passado e do futuro, da Primeira 

Vaga e da Terceira Vaga ” (Alvin Toffler, 1984, p. 343) 

O exemplo da “MicroCosm House” apresenta-se como ideia de “aquitectura agrícola” 

sustentável. Neste projecto todas as superfícies que definem os desníveis da 

topografia criada então plantadas, onde o método tradicional da utilização de estrume 

como fertilizante natural e de tracção animal na preparação dos solos revela uma nova 

concepção de “ruralidade tecnológica”. 
 

 

A civilização da terceira vaga traz com ela a reemergência de um enorme sector 
económico baseado mais na produção para uso do que na produção para troca, um 
sector baseado mais no faça-para-você-mesmo do que no faça-para-o-mercado. Esta 
espetacular mudança, após 300 anos de mercadização exigirá e tornará possível, ao 
mesmo tempo, uma maneira de pensar radicalmente nova acerca de todos os nossos 

Ilustração 76 – MicroCosm House - G. Kohler (Ecole Spéciale 
d´Architecture)                      

Ilustração 77 – MicroCosm House - G. Kohler (Ecole Spéciale 
d´Architecture)                       
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problemas económicos, do desemprego e da previdência aos lazeres e ao papel do 
trabalho. (Alvin Toffler, 1984, p.355) 

É a partir do desenvolvimento de uma concepção renovada da realidade urbana, que a 

readaptação de espaços degradados ou subaproveitados e edifícios ou parte deles, 

poderá constituir uma possibilidade de sustentabilidade alimentar, económica e social 

em locais específicos da malha da cidade. 

A possibilidade de construir e requalificar o espaço urbano através da presença 

pontual de espaços vocacionados para o desenvolvimento sustentável de actividades 

agrícolas, converge para a ideia de uma possível metamorfose conceptual no campo 

das cidades agrícolas do futuro. “Restaurants, schools, hospitals, apartment 

complexes, and senior-citizen facilities would all be fair game for attaching a version of 

the vertical farm to them. (…) They would rapidly become showplaces for 

sustainability.” 62 (Dickson Despommier, 2010, p. 261) 

A adaptação de espaços como coberturas de edifícios ou até mesmo a reconversão 

dos espaços interiores, poderia conduzir a uma progressiva transformação cultural e 

social, onde o consumidor passa a ser também o produtor.   

     

 
E tratando-se da arte de construir o nosso próprio lugar no mundo e de marcar o 
mundo como nosso mundo próprio, trata-se de uma estética que deve começar por 
servir de norma à técnica e à utilidade, de uma estética através da qual devem 

                                                
62 Os restaurantes, escolas, hospitais, complexos de apartamentos e lares de idosos seriam beneficiados 
se vinculassem a uma versão da quinta vertical. Tornar-se-iam rapidamente mostruários para a 
sustentabilidade. (tradução nossa) 

Ilustração 78 – City Seed – NA_USA (University of Oregon)                                         Ilustração 79 – City Seed – NA_USA (Universi-
ty of Oregon)                                         
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exprimir-se, as normas às quais queremos submeter a nossa relação ao mundo e a nós 
próprios como sociedade. (...) Síntese e não análise, com variáveis, correlações, 
compatibilidades, limiares de escolha e incerteza: é um problema não de método mas 
de civilização. É também o problema de olharmos aquilo que fazemos, pois ja não 
basta pensá-lo. (Michel Freitag, 2004, p.66) 

Partindo da estimativa já anteriormente referida de que cerca de 80% da população 

mundial poderá habitar em zonas urbanas num futuro próximo, pretende-se nesta fase 

do trabalho entender de que forma a actividade agrícola se poderá desenvolver e 

integrar o projecto de arquitectura enquanto objecto singular do meio urbano, na 

paisagem da cidade. Torna-se aqui alvo de discussão e analise a mesma filosofia de 

construção de edifícios em altura que possibilitou o aumento da capacidade 

habitacional e de inúmeras outras actividades dos actuais centros urbanos e que 

contribuíram para a densificação da população nestas mesmas áreas. 

Torna-se portanto a partir de uma nova geração de Projectos urbanos emergentes, 

idealizados para serem implantados nas cidades existentes da actualidade, que se 

poderão desenvolver renovadas formas de resolver o projecto de “arquitectura 

agrícola” inserido numa determinado contexto ambiental. 

Em casos concretos de cidades, onde a escassez de água e a elevada exposição 

solar criam obstáculos ambientais para o desenvolvimento do cultivo de alimentos, 

poderá ser possível a construção e criação de ecossistemas e ambientes propícios 

para o desenvolvimento de plantas em “hortas arquitectónicas”. 

Insere-se neste contexto a cidade de Los Angeles, onde a falta de infraestruturas 

ecológicas na área metropolitana representa uma infinidade de graves problemas de 

design urbano e onde a fraca pluviosidade, conjugada com o clima seco, não contribui 

para uma actividade agrícola eficiente. Foi a partir destas condições que foi idealizado 

o projecto de arquitectura “Whittier Organic Food Center Towers”, a partir de um 

conjunto de objectivos estruturais que permitem a retenção de agua para uso agrícola, 

em 3.7 hectares de cultivo. 

Projectado pelo arquitecto Daniel Toole, o programa agrícola foi conceptualizado como 

uma torre que suporta um conjunto de superfícies cultiváveis. A organização dos pisos 

permite que um sistema de cultivo hidropónico seja alimentado por um sistema de 

canalizações que funcionam sob o efeito natural da gravidade a partir de um 

reservatório localizado no topo da estrutura.      
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A instalação de uma ou mais destas torres, localizadas em zonas estratégicas 

poderiam, segundo o autor, contribuir para a sustentabilidade alimentar de um 

determinado sistema social, ao servir de suporte para os negócios locais, distribuição 

para restaurantes, escolas, para além de representar uma possível aplicação como 

banco de alimentos para populações mais carenciadas.   

 

 

É possível assim resolver questões relacionadas com a criação de recursos de 

consumo ao nível local, num processo de revitalização e requalificação da paisagem 

urbana.  

Torna-se por isso pertinente abordar ideias de projecto, cuja ideia base se apoia na 

apropriação da verticalidade espacial para a construção de ambientes propícios ao 

cultivo de espécies vegetais de consumo, com recurso a um conjunto de inovações 

tecnológicas concretizáveis que introduzam o conceito de “hortas verticais”. 

É a partir da teoria do já anteriormente referido autor Dickon Despommier, que a 

grande solução para uma agricultura do futuro passaria pela concepção de hortas 

verticais, (“Vertical Farms”). Estas hortas verticais seriam, segundo o autor, imunes às 

condições desfavoráveis do clima que pudem interferir com a produção de vegetais 

para consumo humano. Este formato de cultivo desenvolver-se-ia sob monotorização 

Ilustração 80 – Whittier Organic Food Center Towers – Cavin Family Travel Fellowship, 2011    
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das condições necessárias ao crescimento de várias espécies vegetais num clima 

controlado. 

“Most crops have a fairly broad range of tolerances with respect to temperature and 
humidity. This will enable the indoor farmer to mix and match a wide variety of plants 
and grow them in the same room if desired, as long as their roots systems are held at 
the optimal temperature for each species. (Dickson Despommier, 2010, p.183/184) 

Segundo Dickson Despommier, os principais temas abordados pelos arquitectos e 

engenheiros que se deveriam incluir na concepção de qualquer horta vertical seriam: a 

maximização do espaço de cultivo, uma exposição solar eficiente das áreas cultivadas 

e a captação de energia a partir de fontes renováveis para produção de electricidade. 

É dentro deste contexto que um conjunto de arquitectos, urbanistas, engenheiros, 

designers e biólogos têm participado no desenvolvimento de novos sistemas e 

tipologias de espaços agrícolas, implantados em áreas urbanas nas grandes cidades 

da actualidade, com recurso a tecnologia existente. É o caso do projecto de “Vertical 

Farm” desenvolvido pelo designer Chris Jacobs com a colaboração do microbiólogo e 

professor de ciências do ambiente na Universidade de Columbia, Dickson 

Despommier. O argumento do projecto parte da ideia de que para responder á 

necessidade de produção de alimentos para a crescente população urbana de forma a 

minimizar o impacto ambiental, que deriva da contínua desflorestação de áreas 

naturais para fins agrícolas, seria necessário desenvolver o cultivo em estruturas 

verticais autossuficientes nas cidades.  

     

 

In its most complete configuration, the vertical farm will consist in a complex of buildings 

Ilustração 81 – “Vertical Farm” -Chris Jacobs                                  Ilustração 82 – Interior da “Vertical Farm” - Chris Jacobs 
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constructed in close proximity to one another. They will include a building for growing 
food; offices for management; a separate control center for monitoring the overall 
running of the facility; a nursery for selecting and germinating seeds; a quality-control 
laboratory to monitor food safety, document the nutritional status of each crop, and 
monitor for plant diseases. 63 (Dickson Despommier, 2010, p. 179) 

Neste projecto de arquitectura a área agrícola está distribuída numa estrutura de 30 

pisos onde, segundo os autores, seria possível garantir o fornecimento de vegetais 

para cerca de 50 mil pessoas por ano. As plantas aqui cultivadas, num sistema 

hidropónico e em condições atmosféricas controladas pode, em alguns casos, recorrer 

à iluminação artificial em situações onde a luz solar é insuficiente, permitindo desta 

forma a produção de vegetais mais rapidamente.  

 
 

                                                
63 Na sua configuração mais completa, a quinta vertical consistirá num complexo de edifícios construídos 
na proximidade uns dos outros. Incluirão um edifício para plantar alimentos; escritórios para 
administração, um centro de controlo separado para monitorizar a gestão geral das instalações; um 
viveiro para selecionar e germinar sementes; um laboratório de controlo de qualidade para supervisionar a 
segurança alimentar, documentar o estado nutricional de cada colheita e controlar as doenças das 
plantas. (tradução nossa) 

Ilustração 83 – Laboratório Agrícola da “Vertical Farm” - Chris 
Jacobs 
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É dentro desta ideia de cultivo intensivo em edifícios urbanos, que outras propostas 

utópicas de hortas verticais, que projectos como o “Dragonfly”, tem lugar. Desenhado 

pelo arquitecto Vincent Callebaut 64, foi projectado para ser implantado na ilha de 

Roosevelt, uma área densamente populada da cidade de Nova York. Este edifício cria 

um sistema de produção de alimentos e tem, à semelhança do exemplo anterior, o 

objectivo primordial de reduzir os problemas de escassez de alimentos produzidos 

localmente, através da aproximação entre os protutores e os consumidores, como 

indivíduos usufruidores dos mesmos espaços. 

Este protótipo de um sistema agrícola urbano, constituído por um ecossistema artificial 

de espaços de cultivo de vegetais e de criação de algumas espécies de animais que 

são mantidos pelos habitantes do edifício, combina espaços programáticos de 

habitação, escritórios e laboratórios de engenharia ecológica. 

A ideia deste projecto passa pela integração, na cidade, de um objecto com vocação 

agrícola, estruturalmente funcional e energeticamente sustentável, onde a capacidade 

de produção de energia eléctrica através de turbinas eólicas e células fotovoltaicas se 

torna um factor primordial à semelhança de grande parte dos projectos desta natureza. 

Aqui a capacidade de albergar animais permite, a par do aproveitamento de outros 

resíduos vegetais, uma produção constante de matéria fertilizante utilizada no sistema 

de agricultura biológica de produção intensiva. 

      
 

 

 

                                                
64 Vincent Callebaut Architectures: Atlier de arquitectura francês, fundado pelo arquitecto belga Vincent 
Callebaut, especializado em arquitectura sustentável e na concepção de “cidades verdes”, conceitos 
esses, patentes em todos os projectos realizados.  

Ilustração 84 – “Dragonfly Tower”- Vincent  
Callebaut Architectures. 

Ilustração 85 – Vista interior do “Dragonfly Tower” - Vincent  Callebaut 
Architectures. 
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Um mundo em 2050 no qual a população cresceu quase o dobro, formando 
aglomerados urbanos densamente povoados. (…) Muitos lugares têm escassez de 
água, são inseguros ou debatem-se contra o mar. Alguns abandonaram por completo a 
agricultura de irrigação; as suas cidades dependem totalmente dos fluxos comerciais 
globais de energia e água virtual para subsistirem. (Laurence C. Smith, 2011, p.285) 

Torna-se portanto, a partir desta filosofia de construção de hortas verticais no centro 

de grandes cidades, que se poderá levantar questões relativas a algumas das zonas 

do globo densamente povoadas, onde a escassez de recursos como a água, 

essenciais ao cultivo de vegetais, não permite a subsistência dessa mesma área. 

O Dubai insere-se nesse grupo de regiões, ao ser um país cuja economia se sustenta 

essencialmente na extração e comércio de combustíveis fósseis, e onde grande parte 

dos produtos alimentares provem da importação, devido à escassez de solos férteis e 

de recursos aquíferos para uso agrícola.  

Foi a partir destas condições desfavoráveis, que os arquitectos Antonio Girardi e 

Cristiana Favretto do atelier de arquitectura Studiomobile, projectaram o edifício 

“Seawater Vertical Farm”. Este edifício construído a partir de estruturas tubulares 

suporta um ecossistema de cultivo hidropónico e Aeropónico, semelhantes aos dos 

dois exemplos anteriores, no qual é utilizada água obtida através da aplicação de 

soluções tecnológicas que permitem a conversão da água salgada do mar em água 

potável. 

 A utilização dessa mesma à água salgada seria usada no sistema de arrefecimento 

dos espaços de cultivo, ao mesmo tempo que através de um sistema de evaporação e 

condensação permite o armazenamento de água necessária para a irrigação das 

hortas. 

For the first time in history, an entire city can choose to become the functional urban 
equivalent of a natural ecosystem. We could even generate energy from incinerating 
human feces if so desired. All that is needed is the political will to do so. Once we begin 
the process, cities will be able to live within their means without further damaging the 
environment. 65 (Dickson Despomier, 2010, p. 3) 

                                                
65  Pela primeira vez na história, uma cidade inteira pode escolher tornar-se um equivalente urbano 
funcional de um ecossistema natural. Poderíamos gerar energia a partir da incineração de fezes humanas 
se assim se desejasse. Tudo o que é necessário é vontade política para o fazer. Assim que se iniciar o 
processo, as cidades serão capazes de viver com base nos seus recursos sem continuar a prejudicar o 
ambiente.  (tradução nossa) 
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Algumas hortas verticais poderão estar equipadas com um sistema de regeração de 

águas, de forma a transformar águas cinzentas em água potável através da 

reconversão de vapor de água gerada pela transpiração das plantas. 

 “The obvious advantage of controled-environment agriculture is the fact that it is a 

closed-loop system, thereby allowing for the capture of water vapor derived from 

transpiration by employing dehumidification devices on each floor. This represents a 

highly efficient system of water use for farming campared to the traditional mode of 

outdoor soil-based agricultural irrigation schemes.” (Dickson Despommier, 2010, p.207) 

“E se, como sugerem muitos modelos climáticos, o nosso planeta se transformar num 

sítio com vagas de calor, chuvas inconstantes, terrenos de cultivo ressequidos, 

Ilustração 86 – Torres agrícolas “Seawater Vertical Farm”, Dubai, 
2009  - StudioMobile                                            

 

Ilustração 87 – Estufa “Seawater Vertical Farm” Dubai - 

StudioMobile                                            

 

Ilustração 88 – Seawater Vertical Farm Dubai (sistema de conversão da água salgada em vapor e de vapor em água potavel) - 

StudioMobile                                            
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poderiam novas sociedades humanas emergir em locais actualmente pouco atractivos 

para o povoamento?” (Smith, 2011 p. 56) Torna-se portanto essencial compreender a 

partir desta questão, que as soluções arquitectónicas anteriormente analisadas, 

poderiam significar uma produção ininterrupta de alimentos, através de métodos e 

técnicas situadas nas novas possibilidades no campo científico. 

To begin with, bringing a vertical into reality, even a prototype, will require many 

elements to come together to permit its maximum expression. There already is a 

worldwide critical mass of political will, social acceptance, clever engineering, great 

designs, and science-based controlled-environment agriculture to coalesce the concept 

of vertical farming into a highly efficient food-producing building. 66  (Dickson 

Despommier, 2010, p. 251/252) 

É desta forma que a arquitectura poderá integrar o espaço que permite o cultivo de 

vegetais saudáveis num ambiente artificial num possível contexto de declínio das 

condições climáticas e degradação da qualidade dos solos no meio natural.  

By applying state-of-art controlled-environment agricultural Technologies as na 
integrated system contained within a multi-story building – vertical farming – the world 
could rapidly become a much better place to welcome the next generation of humans. 
City life is what we are all about, and creating a balanced coexistence with the rural 
reminder is not only achievable, but highly desirable and economically viable. 67 
(Dickson Despommier, 2010, p.143) 

No entanto, num cenário ambiental menos pessimista e catastrofista, é possível 

entender o projecto de arquitectura de horta vertical como resultante de uma nova 

abordagem do panorama da construção de zonas de habitação, situado em contextos 

urbanos densificados de elevada concentração populacional, onde se verificam 

desequilíbrios na capacidade produtiva de alimentos. 

Essa realidade urbana torna-se objecto de estudo em novas propostas urbanísticas 

que se entendem como possíveis soluções práticas. É a partir deste raciocínio que o 

“Gwanggyo Power Centre” foi projectado pelo atelier MVRDV, para a nova cidade de 

                                                
66 Para começar, tornar real uma quinta vertical, mesmo um protótipo, irá requerer a junção de muitos 
elementos para permitir a sua expressão máxima. Já existe a nível mundial uma massa crítica de vontade 
política, aceitação social, engenharia inteligente, designs fantásticos e agricultura de ambiente controlado 
com base científica para fundir o conceito de agricultura vertical num edifício de produção alimentar 
altamente eficiente.  
67  Ao aplicar tecnologias agrícolas de ambiente controlado avançadas como um sistema integrado 
circunscrito a um edifício de vários andares - agricultura vertical – o mundo poderia rapidamente tornar-se 
num lugar muito melhor para acolher a próxima geração de seres humanos. A vida na cidade é essencial 
e criar uma coexistência equilibrada com a memória rural não só é alcançável, mas altamente desejável e 
economicamente viável. 
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Gwanggyo na Coreia do Sul. Este novo centro urbano situar-se-ia a cerca de 35 

quilómetros de Seul, capital do país, e significaria para a área um novo centro urbano 

de alta densidade, apresentando uma diversidade programática que integraria um 

complexo que comportaria 200000m2 de habitação, 48000m2 de escritórios e 

comércio, 200000m2 de estacionamentos e 200000m2 de espaços culturais e de 

lazer.    

A disposição de todos os elementos programáticos estabelece-se segundo um sistema 

de anéis, de forma a possibilitar uma melhor comunicação entre os diferentes espaços 

públicos e a organização de todo o sistema urbano. A “extrusão dos anéis” possibilita a 

criação de terraços plantados que marcam os diferentes patamares, onde através de 

um sistema de escoamento e drenagem de águas pluviais é efectuada a irrigação 

controlada das áreas de plantio. 

 
 

 

 

 

Verifica-se neste exemplo o recurso a técnicas ancestrais de arquitectura hidráulica 

presente nos terraços rizícolas orientais e até mesmo no núcleo urbano de 

Machupichu, onde o natural fenómeno da gravidade aparece como parte de uma 

solução intemporal, na manipulação e controlo de um recursos tão fundamental para a 

agricultura como a água.  

Ilustração 89 – Diagrama tridimensional esquemático dos espaços programáticos do “Gwanggyo Power Centre”, 

2008, MVRDV 
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Na concepção deste plano urbano torna-se evidente a intenção de enquadrar os 

elementos construídos no ambiente natural de inserção do projecto, aparencendo o 

conjunto como uma reinterpretação das qualidades morfológicas e materiais da 

paisagem envolvente. Este projecto do plano urbano “Gwanggyo Power Center”, 

compreende-se numa potencial solução para fenómenos de povoamento de novos 

territórios e aplicável a muitas das realidades sociais actuais, particularmente em 

países subdesenvolvidos, onde a necessidade de criação de novas zonas 

habitacionais se torna urgente. 

Uma abordagem idêntica, na concepção de cidades verdes com potencial de cultivo 

ao nível da concepção de blocos habitacionais, foi idealizada pelo mesmo atelier na 

integração do espaço vegetal na construção urbana. À semelhança do projecto 

anterior, uma nova proposta foi desenhada para integrar a paisagem urbanizada que 

se desenvolveu entre os vales circundantes a partir do centro histórico da cidade de 

Seul. Pretendeu-se desta forma introduzir, na fase conceptual, a ideia de uma tipologia 

de complexos de habitação social cuja presença pudesse reconstruir a paisagem 

urbana circundante, explorando a capacidade do elemento vegetal como qualificador 

do espaço publico e do espaço privado. 

Parte-se então para a metamorfose da uma convencional base paralelepipédica do 

bloco habitacional, de forma a introduzir uma deformação volumétrica que permite a 

continuidade entre as coberturas dos edifícios e o espaço social exterior. O 

posicionamento dos blocos habitacionais orientado em função da topografia 

preexistente e do eixo Este – Oeste, proporcionam uma melhor exposição solar de 

todas as habitações, permitindo também a ventilação em todas as partes do espaço 

urbano.   

Ilustração 90 – “Gwanggyo Power Centre”, 2008 - MVRDV            Ilustração 91 – “Gwanggyo Power Centre”, 2008 - MVRDV            
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Este plano, inserido num contrastante contexto urbano, resulta num novo centro da 

metrópole de Seul ao reestabelecer de forma regeneradora, as renovadas adjacências 

entre as outras zonas da cidade. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

Bem vistas as coisas o Renascimento e a Grécia antiga não estão tão longe de nós 
que não possamos ainda inspirarmo-nos delas quando se trata de aprender a ver, de 
maneira diferente daquela como o fazemos há dois, três ou quatro séculos (uma ou 
duas dezenas de gerações de seres humanos), o mundo que nos rodeia, o nosso lugar 
no mundo, os limites do nosso poder, as normas que devemos respeitar se quisermos 

Ilustração 92 – Diagrama explicativo da ideia de “Gangnam Hills”, 2010 - MVRDV 

Ilustração 93 – “Gangnam Hills”, 2010 - MVRDV 

Ilustração 94 – “Gangnam Hills”, 2010 - MVRDV Ilustração 95 – “Gangnam Hills”, 2010 - MVRDV 
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viver neste mundo e, ao mesmo tempo, entre nós de maneira sensata e sensível e 
plena. (Michel Freitag, 2004, p.74) 

Trata-se aqui nesta fase do raciocínio, de re-situar a arquitectura “num horizonte 

temporal aberto que possa ainda desdobrar-se para além desse fatalismo “ante-

futurista” em que a nossa memória e as nossas utopias arquitectónicas parecem ter-se 

encerrado.” (Marcel Mazoyer & Laurence Roudart, 2008, p. 290) 

É a partir do campo da arquitectura futurista da era actual que alguns autores refletem 

sobre a integração de princípios científicos e descobertas tecnológicas na construção 

da paisagem humanizada, validando muitas das suas propostas urbanas e 

estimulando por sua vez ”novas concepções da ciência, novas imagens da natureza 

humana e novas formas de arte, numa diversidade muito maior do que era possível ou 

necessário durante a era industrial.” (Alvin Toffler, 1984, p.355) 

É neste contexto que o designer futurista Jacque Fresco68, apresenta todas a suas 

propostas arquitectónicas numa base de conhecimento adquirido por todas as 

civilizações até à actualidade, de forma a introduzir uma série de soluções práticas na 

forma como o meio urbano se apresenta para os seus utilizadores. A abordagem de 

Fresco sobre as sociedades contemporâneas realça um conjunto de factores sociais e 

económicos que influenciam a forma como as populações interagem com o meio 

ambiente. 

Actualmente as novas possibilidade de concepção de meios de transporte mais 

ecológicos, tal como a rapidez de partilha de informação, reflectem o nível de 

complexidade dos sistemas que permitem o funcionamento de uma determinada 

comunidade. Segundo Jacque Fresco, a necessidade de construir o mundo “civilizado” 

apoia-se na capacidade de gestão de recursos naturais fundamentais, propondo desta 

forma um conjunto de projectos urbanos e de soluções arquitectónicas que podem 

conduzir a profundas mudanças na qualidade de vida dos seus habitantes.  

Cabe portanto neste tema uma breve reflecção sobre a relação entre a cidade e o 

automóvel como elemento participante nas actividades de transporte de pessoas e 

mercadorias. Constituindo um dos principais factores de poluição da atmosfera das 

zonas urbanas, os meios de transporte que actualmente conhecemos, poderão dentro 
                                                
68 Jacque Fresco: (1913) É um projectista industrial, inventor futurista, engenheiro social, professor e 
escritor. Fundador do projecto VENUS, desenvolveu a partir da sua ideologia projectos de cidades 
sustentáveis onde a eficiência energética e a gestão de recursos naturais se apresentam como premissas 
essenciais.  
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de uma possibilidade previsível responder às novas necessidades ambientais, onde a 

utilização de energias limpas, não poluentes poderão conduzir à concepção de 

veículos terrestres aéreos e navais mais eficientes. 

   

 

Integrar novos conceitos de transportes públicos e também de novas formas de 

transportes particulares mais ecológicos e mais económicos, apresentam-se já na 

actualidade num conjunto de soluções viáveis, principalmente com a aplicação de 

motores eléctricos em automóveis que poderão, num futuro próximo, representar uma 

nova geração de veículos urbanos. Desta forma, o consequente impacto ambiental, 

especialmente na atmosfera que envolve a cidade, conduziria a uma melhoria da 

qualidade do ar, significando assim a possibilidade de plantar no meio urbano em 

espaços exteriores com maior segurança alimentar. 

Com o exponencial desenvolvimento e acesso a tecnologias emergentes que integram 

as mais diversas actividades do cotidiano urbano, será portanto espectável que novos 

paradigmas evolutivos se coloquem. “Perante os flagrantes erros de subestimação do 

futuro que se têm cometido, como poderemos começar a proporcionar uma base 

científica mais sólida às nossas previsões?” (Michiu Kaku, 2011, p.27)   

Caberá portanto aos arquitectos da actualidade pensar sobre as possibilidades do 

futuro das cidades, tendo em conta a sua capacidade de adaptação para novas 

soluções ecológicas práticas, compreendidas num conjunto de situações, nas quais se 

perspectiva a influência da revolução informática na vida do “homem urbano”. 

Desta forma poder-se-á estabelecer um conjunto de relações entre os métodos 

científicos de avaliação de recursos, de forma a estabelecer a forma prática e 

organizacional no desenho de um urbano. “If we look at things scientifically, there is 

more than enough food and material goods on Earth to take care of all people’s needs 

Ilustração 96 – Comboio de alta velocidade, 2007 - Jac-
que Fresco 

Ilustração 97 – Automovel electrico, 2007 - Jacque Fresco                  
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– if managed correctly” 69 (Jacque Fresco, 2007, p.19) 

    

      
You can rearrange the entire civilization to make what you consider the best of all 
possible worlds, bearing in mind that any unmet need for any segment of the population 
reduces the standard of living for all. This may include not only environmental 
protection, but also city design, transportation, interpersonal relationships and the 
restructuring of education, if you feel it is necessary. 70  (Jacque Fresco, 2007 p.6) 

 

É à semelhança de Ledoux e Howard, que a forma da cidade radial de Jacque Fresco 

comporta um sistema agrícola integrado no sistema urbano, onde um conjunto de 

sistemas viários e de transportes permitem a fluência do espaço público de forma 

organizada das distintas actividades e usos. 

A produção de energia, através da utilização de fontes renováveis, integra todos os 

serviços desta proposta. A inclusão da cintura agrícola neste sistema de gestão 

automatizada permite a permanente análise das condições de cultivo, tais como a 

verificação da qualidade do solo, gestão da água e de nutrientes. 

Innovative multi-dimensional circular cities combine the most sophisticated resources 

and construction techniques available. The geometrically elegant circular arrangement, 

surrounded by parks and gardens, is designed to operate with minimum energy to 

obtain the highest possible standard of living for everyone. This city design uses the 

                                                
69 Se olharmos para as coisas de forma científica, há mais do que comida suficiente e bens materiais na 
Terra para fazer face a todas as necessidades das pessoas – se for gerida corretamente. (tradução 
nossa) 
 
70 Pode-se remodelar a civilização inteira para construir o que se considera o melhor de todos os mundos 
possíveis, tendo em conta que qualquer necessidade não atendida de qualquer segmento da população 
reduz o padrão de vida para todos. Isto pode incluir não só a proteção ambiental, mas também o design 
da cidade, o transporte, as relações interpessoais e a reestruturação da educação, se acharmos 
necessário. (tradução nossa) 
 

Ilustração 98 –Projecto da cidade implantada no mar, 
2007 -  Jacque Fresco  

Ilustração 99 –Projecto de estrutura para aquacultura, 2007 - Jacque 
Fresco  



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

 

136  Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

best of clean technology in harmony with local ecology. 71 (Jacque Fresco, 2007, p.29) 

            

    
Evidencia-se aqui portanto um método industrial com recurso à informática aplicada a 

um sistema agrícola que tem a capacidade de fornecer alimentos 24 horas por dia. Um 

conjunto urbano programático de edifícios de indústria, habitação, comércio, 

laboratórios, espaços lazer e de caracter cultural, coexistem desta forma com o 

espaço agrícola, constituindo uma solução que pretende garantir uma elevada 

qualidade de vida dos habitantes desta cidade. 

Da mesma forma que Thomas More idealizou uma possível comunidade tecnológica 

que soluciona os problemas do dia-a-dia: “By applying their trained intelligence to 

scientific research, they´ve become amazingly good at inventing things that are useful 

in everyday life. 72  (Thomas More, 2003, p.81), É também possível encontrar nos 

utopistas urbanos da actualidade a mesma perspectiva, de que a tecnologia existente 

deve ser usada sabiamente: “Taken together, urban farming in specially constructed 

buildings specially designed to grow whatever crops we need without the application of 

soil-based technologies is the founding principal upon which tomorrow´s agriculture will 

be based.” (Dickson Despommier, 2010, p.130) 

É portanto, dentro de respostas urbanas tecnologicamente desenvolvidas e 

ambientalmente sustentáveis que uma agricultura urbana eficiente se poderá 

                                                
71  As cidades circulares multi-dimensionais inovadoras combinam os recursos mais sofisticados e 
técnicas de construção disponíveis. A disposição circular geometricamente alinhada, rodeada de parques 
e jardins, é projetada para funcionar com o mínimo de energia para obter o padrão de vida mais elevado 
para todos. Este design urbano utiliza o melhor da tecnologia limpa em harmonia com a ecologia local. 
(tradução nossa) 
72 Ao aplicarem a sua inteligência treinada para a pesquisa científica, eles tornaram-se incrivelmente bons 
a inventar coisas que são úteis na vida quotidiana. (tradução nossa) 

Ilustração 100 – Cidade circular modelo, 2007- Jacque 
Fresco                 

Ilustração 101 –Cidade-Jardim, 1902 - Howard 
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desenvolver nas próximas décadas, de forma a acompanhar o contínuo processo de 

crescimento populacional e consequente necessidade de produção de alimentos.  

The future does not just happen. Except for natural events like earthquakes, it comes 
about through the efforts of people and is determined largely by how well informed 
people are. You can play a role in the shaping of tomorrow’s world by asking yourself 
questions like, “What kind of world do I want to live in?” There are many other options of 
organization for the future than those typically discussed today. 73  (Jacque Fresco, 
2007, p.6) 

Partindo do princípio que tudo o que o homem constrói no presente se apresentará 

como parte integrante da realidade do futuro, entende-se que o desenvolvimento das 

tecnologias relacionadas com a arquitectura se poderam identificar enquanto resposta 

espacial de novas concepções dos espaços agrícolas que se construírão no meio 

urbano. Os projectos anteriormente analisados, apesar de existirem apenas no papel, 

poderão significar uma base conceptual, possível de se integrada numa possível 

mudança de paradigma na forma de pensar e construir a cidade.  

No entanto, para além das utopias urbanas modernas, é ainda possível identificar e 

distinguir um conjunto de utopias científicas da actualidade, onde a ficção se confunde 

cada vez mais com a realidade, e onde a projecção de ideias futuristas se integram no 

contexto tecnológico actual, onde o próprio conceito de civilização e abrigo ganham 

uma nova dimensão espacial. 

“A nossa espécie levou cerca de 150 mil anos a estender-se pela Terra e a dominar o 

planeta. A exploração da galáxia poderá ser o próximo grande projecto da 

humanidade.” (Angela Posada-Swafford, 2013, p.50) É a partir desta questão que a 

abordagem de ideias que se aproximam, no campo da ficção científica, da actual 

realidade cultural e tecnológica, que será desenvolvida no capítulo seguinte a 

invenção de novas concepções arquitectónicas e “espaciais” com o potencial de 

influenciar a realidade “do amanha”.  

 

 

 
                                                
73  Tradução - O futuro não acontece simplesmente. À exceção de acontecimentos naturais como 
terramotos, sucede através dos esforços das pessoas e é grandemente determinado por quão bem 
informadas as pessoas estão. Pode-se desempenhar um papel na construção do mundo de amanhã 
perguntando a nós próprios, por exemplo: “Em que tipo de mundo eu quero viver?”. Há muitas outras 
opções de organização para o futuro para além daquelas que são habitualmente discutidas hoje em dia. 
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Podíamos encontrar neste período de turbulência, analogias com o “grande salto” 
descrito por cientistas como Ilya Prigogine, salto mediante o qual uma estrutura mais 
simples avança subitamente para um nível de complexidade e diversidade inteiramente 
novo. (Alvin tofler, 1984, p. 359) 
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4.3.  A Ficção Cientifica como forma de projectar/idealizar o espaço 

agrícola do futuro   
 

Ao longo deste trabalho, a análise da contínua relação de reciprocidade entre e a 

criação de habitats humanizados e o fenómeno agrícola, tem vindo a ser objecto de 

estudo a par do fenómeno da evolução tecnológica. 

Durante o capítulo anterior, após a exposição de um conjunto de possibilidades no 

campo das tecnologias científicas actuais, foram apresentadas uma série de ideias em 

modelos conceptuais, concebidos sob a premissa da actividade agrícola desenvolvida 

dentro da actual realidade social e tecnológica. “A ciência não é estática. Está a 

explodir exponencialmente à nossa volta. (…) A inovação e a descoberta estão a 

mudar toda a paisagem económica, política e social, derrubando as velhas crenças e 

preconceitos” (Michio Kako, 2011, p.29) 

O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas levou à criação de perspectivas 

renovadas, na construção da realidade urbana e nas formas de produção de bens de 

consumo que influenciaram todo um cenário cultural e económico. É portanto possível 

que nas próximas décadas surjam também novas concepções arquitectónicas onde 

estarão envolvidos os dois conceitos que têm vindo a ser foco de estudo neste 

trabalho, a habitação e a agricultura.  

Em períodos temporais, marcados pelos avanços e estímulos da ciência, um conjunto 

de possíveis avanços tecnológicos espectáveis levou à imaginação de um conjunto de 

ideias e projecções no campo das possibilidades evolutivas da “arquitectura agrícola” 

futurista, que integraram uma possível realidade, num possível futuro construído pelo 

homem.    

Propõe-se por isso, nesta última fase do trabalho entender de que forma o 

comportamento evolutivo do “homem da ciência” se reinventa, no processo 

imaginativo em novas possibilidades conceptuais que surgiram perante as revoluções 

tecnológicas do seu tempo. É desta forma que o conceito de “ficção científica” se 

integra neste tema, como fonte exploradora de conceitos científicos, que podem ser 

observados na génese de ideias ilustradoras de uma realidade enquadrada num 

tempo e espaço distinto do real e imediato.  
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Pode ser divertido imaginar como será o nosso mundo nessa altura. Haverá robôs e 
carros voadores? Partes do corpo desenvolvidas por encomenda? Uma economia do 
hidrogénio? (…) “muito do que acontecer ou não acontecer daqui a quarenta anos 
decorre das acções ou inações tomadas entre hoje e amanhã. (Laurence C. Smith, 
2011, p. 23) 

A arquitectura dos ambientes fictícios torna-se desta forma primordial na concepção de 

espaços habitáveis que suportam um conjunto de necessidades básicas, e que 

permitem o desenvolvimento social de uma determinada comunidade imaginada.    

Encontram-se espaços imaginados em estórias literárias, obras cinematográficas, 

entre outros formatos, onde a projecção de protótipos arquitectónicos são concebidos 

para suportar a vida em estruturas habitadas por seres humanos em condições 

“extraordinárias”. 

Evidencia-se aqui a reflecção de Krutikov 74 , que construiu a partir das suas 

experiencias visionárias sobre o planeamento urbano dentro de um imaginário fictício 

futurista, um conjunto de soluções que se traduziram em modelos/formas que 

pudessem conciliar a coexistência do meio urbano e do espaço rural. Seria na 

distância criada entre o homem e o espaço terrestre, que os habitantes das “cidades 

voadoras” se deslocariam em cabines voadoras até á superfície terrestre, sendo esta, 

reservada para trabalho e lazer. Aqui, a extensão entre o espaço edificado e o solo 

minimizaria, segundo o autor, o impacto das cidades no meio ambiente dos 

ecossistemas naturais. 

        

 

                                                
74 Georgy Krutikov: (1899-1958) Foi um arquitecto e artista futurista do movimento construtivista russo.  
 

Ilustração 102 – “Fying Cities” (Cidades Voadoras, 1928 - Georgy Krutikov 
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Da mesma forma que Jacque Fresco idealiza uma cidade que flutua no oceano, 

Krutikov desenha as suas cidades a flutuar na atmosfera, alimentadas por energia 

atómica.  

Também é possível encontrar um discurso filosófico, debruçado sobre a relação da 

arquitectura com a superfície terrestre, nos trabalhos do arquitecto americano 

Buckminster Fuller 75 , que durante a segunda metade do século XX explorou as 

possibilidades construtivas de estruturas geodésicas e as suas aplicações técnicas, na 

concepção do espaço arquitectónico das “Cloud Structures” (Estruturas Nuvem). 

Esta possibilidade estrutural serviu de base na concepção do Pavilhão americano de 

Montreal em 1967. As suas “nuvens habitadas” e idealizadas anteriormente consistiam 

em estruturas que teriam a capacidade de suportar milhares de habitantes, 

aparecendo desta forma como esferas com cerca de mil e quinhentos metros de 

diâmetro cujo movimento de flutuação seria proporcionado através da manipulação da 

temperatura e da pressão do ar no interior do complexo. 

    

 

 

                                                
75 Buckminster Fuller: (1895-1985) Foi um arquitecto, inventor e escritor americano. Desenvolveu estudos 
e experiencias que aplicavam a tecnologia de estruturas geodésicas de forma a criar espaços eficientes 
ao nível energético.  

Ilustração 103 –, Cloud Structures (“cloud nine”), 1962 - Buckmin-
ster Fuller    

Ilustração 104 – Pavilhão Americano para a exposição 
mundial de 1967, Montreal, Canadá - Buckminster Fuller    

Ilustração 105 – Cobertura geodésica de uma estufa projectada pelo atlier suíço Plantagon, 2010 
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Torna-se portanto, compreensível com a evolução exponencial no campo científico e 

na concepção de novos materiais, que surjam novos processos construtivos na 

arquitectura, dirctamente inspiradas em tecnologias emergentes, próprias do tempo 

em que estas acontecem. 

É destas utopias arquitectónicas futuristas, que têm lugar na cultura da ficção científica 

contemporânea, que se poderão alimentar as próximas descobertas no campo da 

ciência e de novas formas de habitar o “espaço”. É dentro desta concepção filosófica, 

que ideias e projectos de arquitectura se integram, num processo de imaginar espaços 

sociais e urbanos, em ideias de conquista o espaço por meio de veículos fictícios que 

se inserem dentro de um panorama de possibilidades criadas no campo da tecnologia 

e da ciência. Estas ideias integram portanto uma forma de introduzir a possibilidade de 

criar ambientes habitáveis fora do planeta retratados em obras de ficção. 

Na concepção de espaços habitáveis pelo homem fora do planeta, prevalecem 

necessidades básicas relativas à sua permanência, considerando-se aqui um suporte 

científico concreto com base em pesquisas que têm vindo a ser realizadas pela NASA 

e por outras agências com programas espaciais. A possibilidade futura de 

sobrevivência na superfície Marte ou de outros corpos celestes implicaria portanto a 

concepção de um habitat autossuficiente que possibilitasse aos astronautas uma fonte 

regenerativa de alimentos.  

Quando assistimos a reproduções da velha série televisiva da década de 1960 Star 
Trek (Caminho das Estrelas), reparamos que grande parte da sua tecnologia do século 
XXIII já existe. Nessa época, os telespectadores ficavam atónitos ao ver telemóveis, 
computadores portáteis, maquinas que falavam e máquinas de escrever para as quais 
se podia ditar. Mas todas essas tecnologias já existem. (Michio Kaku, 2011, p.26) 

Actualmente, a possibilidade de funcionamento da agricultura no espaço, num habitat 

autossuficiente, fora do planeta no clima hostil do espaço, onde coexistem o homem, 

as plantas e a máquina, representa uma realidade que começa agora a superar a fic-

ção. Com base em soluções técnicas desenvolvidas por cientistas, engenheiros e 

arquitectos de aeronáutica, e onde se evidenciam o cultivo hidropónico e aeropónico, 

anteriormente estudados, é possível pensar que até ao fim deste século se possa 

pensar na exploração espacial de longo prazo em veículos tripulados por seres huma-

nos. 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/nasa.htm
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=horta-espacial.htm&url=http://science.howstuffworks.com/astronaut.htm
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A construção de espaços habitados por seres humanos no espaço poderia ser con-

ceptualizada em cenários onde a agricultura espacial significaria, para além de uma 

fonte de alimentos, um espaço contemplativo e de lazer, como retratado em 1972 no 

filme “Silent Runing” 76, onde uma pequena comunidade, que habita no mesmo veiculo 

espacial, produz alimentos em “estufas espaciais” constituídas por estruturas geodési-

cas.  

Evidencia-se aqui a utilização de uma ideia de remonta a dois séculos e que ainda na 

actualidade continua a fazer parte do imaginário, na concepção de soluções espaciais 

que permitem o cultivo de vegetais em climas artificiais e que resistem às condições 

extremas do espaço ou de outros planetas.  

Neste imaginário da ficção, que tem como fonte de inspiração a ciência, a prevalência 

da mesma ideia conceptual de estufa espacial geodésica permaneceu, em 2003, no 

modelo espacial da série televisiva “Battlestar Galactica” 77. Num cenário onde uma 

população de cerca de 50.000 mil indivíduos se estabelecia num conjunto de veículos 

espaciais, a dependência da produção de alimentos era suprimida por um veículo em 

particular, o “Botanical Cruiser” (cruzador botânico). 

A possibilidade de transportar vida vegetal numa estrutura deste tipo não só poderia 

significar uma fonte de alimentos como também poderia constituir um ecossistema de 

regeneração do ar e da água. 

   

 

 

 

 

                                                
76 Silent Runing: Filme de ficção científica americano, realizado em 1972 por Douglas Trumbull.  
77 Batlestar Galactica: série televisiva produzida entre 2004 e 2009, baseada na primeira produção de 
1978. 
 

Ilustração 106 – Cúpulas das hortas espaciais do filme Silent 
Runing, 1972                                           

Ilustração 107 – Horta no interior de uma cúpula espacial do 

filme Silent Runing, 1972 
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De acordo com as experiências da NASA, a utilização de vida vegetal no interior de 

um veículo espacial tripulado pode significar a produção de oxigénio, uma ideia 

conceptualizada em 2007 no veículo espacial do filme “Sunshine” 78. Num veiculo 

espacial tripulado por 7 indivíduos, o processo de produção de oxigénio era realizado 

num compartimento que consistia num jardim, (“oxygen garden”), onde um sistema de 

plantas hidropónicas e aeropnónicas participavam no processo de renovação do ar. 

Aqui, mais uma vez, o conhecimento e tecnologia existente no presente são 

adoptados na concepção de uma possível aplicação no futuro, em cenários onde 

colônias espaciais partilham o espaço com plantas, num mesmo habitat, controlado e 

                                                
78 Sunshine: É um filme inglês de ficção científica realizado por Danny Boyle em 2007 que retrata uma 
missão espacial até ao Sol. A bordo de um veículo espacial, a tripulação de oito astronautas é sustentada 
por uma atmosfera artificial produzida num compartimento no qual o oxigénio é proporcionado por plantas 
hidropónicas   

Ilustração 108 – Veículos espaciais do filme Silent Runing, (1972)       

Ilustração 109 – “botanicalcruiser” da série televisiva “Batlestargalactica”, 2004-2009 
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autossuficiente. 

       

 

 

 

Torna-se desta forma possível, identificar no desenho de estruturas fictícias uma forte 

influência das formas e conceitos existentes criados no passado e que se poderão 

tornar concretizáveis no presente e no futuro. Trata-se aqui, de considerar a 

importância do tema da “arquitectura agricola”, na projecção de ambientes que 

poderão suportar futuras gerações, em cenários “espaciais” menos convencionais. 

A evolução dos conceitos e formas de agricultura sofreram alterações, 

modificações, alterações que permitiram durante a história conhecida, 

possibilitar o desenvolvimento da espécie humana. Foi esse lento e progressivo 

progresso cultural e tecnológico que conduziu até à actualidade à globalização 

de conhecimentos, um novo modo de vida fantástico a emergir no horizonte – 

fazer as maiores perguntas acerca do nosso futuro não é meramente uma 

curiosidade intelectual. É uma questão de sobrevivência. (Alvin Toffler, 1984, 

p.12)  

Ilustração 110 – Veículo espacial “Icarus II” do filme “Sunshine”, 
2007                                                  

Ilustração 111 – “Oxygen garden”, 2007 – “Sunshine” 

Ilustração 112 – Dois dos tripulantas do veículo espacial “Icarus II” a contemplar o sol no interior do compartimento de observação, 
2007 – “Sunshine” 
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Numa reflecção final sobre os dois principais fenómenos intemporais abordados neste 

trabalho, a concepção do abrigo e a capacidade de produção de alimentos, levanta-se 

a possibilidade de conceber um cenário de acontecimentos que se poderão realizar 

ainda no decorrer deste século, a partir dos quais se poderão mesmo levantar 

questões sobre o conceito de urbanismo, agricultura ou até mesmo questionar o 

próprio conceito de Civilização. 

É desta forma que, no processo cíclico e sistemático de pensar e construir a realidade 

do “amanhã”, estarão sempre presentes o conceito primordial do espaço da 

arquitectura tal como o fenómeno da agricultura, que fará sempre parte da solução, na 

supressão de uma das mais básicas necessidades fisiológicas do homem, a 

alimentação. 
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Numa época de mudança explosiva - com a vida pessoal a ser esfrangalhada, a ordem 
social existente a desmoronar-se e um novo modo de vida fantástico a emergir no 
horizonte – fazer as maiores perguntas acerca do nosso futuro não é meramente uma 
curiosidade intelectual. É uma questão de sobrevivência. (Alvin Toffler, 1984, p.12)        



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

 

148  Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O paradigma da Agricultura Urbana para o século XXI. 

Raul Manuel Lemos Sequeira de Carvalho Coelho   149 

5.  CONCLUSÃO 

 

De forma a compreender a finalidade da ideia principal desenvolvida neste trabalho foi 

necessário, numa primeira fase, entender a relação histórica entre os fenómenos da 

arquitectura e da agricultura, com base no estudo de métodos e técnicas ancestrais 

que representam actualmente uma herança do passado. Foi a partir da compreensão 

de um conjunto de realidades tecnológicas, contextualizadas em modelos sociais 

distintos, que foi demonstrado que a paisagem humanizada teve a sua génese a partir 

de duas necessidades fisiológicas primordiais, o abrigo e a alimentação. 

Concluiu-se que o aparecimento de novas formas de construir o espaço urbano, tal 

como um universo de novas possibilidades e métodos construtivos, provêm de uma 

determinada revolução tecnológica e consequentemente civilizacional que resultam na 

transformação da paisagem dos espaços humanizados, em novas morfologias, 

construídas a partir das qualidades do ecossistema do lugar.  

Foi portanto, com a evolução tecnológica dos métodos construtivos que, a partir de 

condições climáticas distintas, se produziram os conjuntos hidráulicos e as 

arquitecturas particulares do passado. Observou-se, a partir do estudo de Mazoyer e 

Roudart, que muitos dos casos analisados se estenderam até à actualidade, 

desempenhando ainda a sua função mais primordial, ao proporcionarem alimentos às 

populações que habitam num determinado ecossistema rural ou urbano. 

Estabeleceu-se, a par da realidade social e espacial dos espaços urbanos, uma linha 

de raciocínio que considera o pensamento e a formulação do espaço arquitectónico 

em ideias e formatos sociais e urbanos utópicos, a partir dos quais se evidenciou a 

indissociabilidade entre o espaço da agricultura e o meio urbano enquanto palco das 

relações sociais de uma comunidade. Nestas utopias, a viabilidade de um sistema de 

agricultura urbana funcionaria como uma ferramenta regeneradora do universo 

urbano, integrado numa economia sustentável. 

Foi a partir das filosofias sociais desde a antiguidade clássica, passando pelo 

renascimento e mais tarde com as ideias urbanas utópicas da “Cidade-Jardim do início 

do séc. XX, que o pensamento da arquitectura e urbanismo utópicos se manifestaram 

como fenómenos cíclicos e intemporais ao reviverem-se, nas ultimas décadas, na 

concepção das novas utopias futuristas e no universo da ficção científica. 
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De forma a entender uma possível evolução dos sistemas agrícolas, introduziu-se uma 

abordagem generalizada sobre o contexto agrícola da realidade urbana mundial. 

Concluiu-se que, todos os anos, se acentua o fenómeno de afastamento das 

populações do meio rural, e que os sistemas de produção agrícola mais convencionais 

foram conduzidos pelos países industrialmente e tecnologicamente mais 

desenvolvidos, a partir de um sistema oligárquico que representa o formato mais 

expressivo do século XXI. Este sistema acabou por influenciar alguns fenómenos de 

ordem política, que tiveram fortes repercussões na independência económica de 

muitos países. 

Foi a partir da melhor compreensão do contexto do fenómeno agrícola actual nos 

espaços urbanos, que se demonstrou que a agricultura urbana se manifesta no 

contexto social, económico e espacial das cidades, sob a forma de hortas urbanas, 

onde grande parte das suas “tipologias” surgem da apropriação de fragmentos de 

terrenos expectantes. No entanto, o aparecimento de projectos comunitários que se 

têm verificado nos últimos anos sob a forma de hortas comunitárias implantadas na 

cidade, começam já a representar um potencial de sustentabilidade alimentar local sob 

a forma de “jardins agrícolas” no espaço urbano.  

Seria a partir de novas concepções de “agricultura urbana”, resultantes de um 

determinado método e técnica agrária, que se poderiam desenvolver novas formas 

arquitectónicas, na readaptação de coberturas de edifícios preexistentes em hortas, 

podendo-se estabelecer esta, como uma estratégia integrada na criação de “cidades 

verdes”. É desta forma que se evidencia o potencial da agricultura urbana, numa 

possível transformação da morfologia da cidade através de um exercício de reflexão 

sobre a reconstrução e regeneração do espaço urbano.  

Segundo muitos dos autores estudados neste trabalho, é através de uma possível 

metamorfose urbanística das cidades actuais que se poderá resolver parte do 

problema da alimentação de mais 2 biliões de pessoas de forma segura. Evidencia-se 

aqui, a possibilidade de introduzir a “arquitectura agrícola urbana” como uma solução 

ambientalmente viável. Segundo Dickson Despommier, entre outros teóricos, seria a 

partir de um sistema urbano de agricultura que seria possível alimentar uma 

humanidade que poderá passar dos 9 biliões de indivíduos até ao ano de 2050, sendo 

na sua maioria habitantes de cidades. 

Neste sentido foi identificado um conjunto de soluções práticas usadas no cultivo de 
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vegetais, desenvolvidas em espaços interiores que têm capacidade de suportar um 

ecossistema vegetal de forma sustentável. Introduziram-se desta forma os sistemas de 

cultivo Hidropónico e Areopónico como soluções técnico-metodológicas que permitem 

a prática de agricultura integrada no espaço do objecto de arquitectura. 

Como foi demonstrado, a possibilidade destes dois métodos de cultivo significarem um 

potencial desenvolvimento da agricultura, parte das principais vantagens de não 

requererem o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos, e da possibilidade 

de minimização do consumo de água potável para o cultivo em cerca de 70 a 95 por 

cento relativamente os métodos e técnicas tradicionais. Neste contexto, a recolha de 

energia necessária para operar os serviços poderia, portanto, ficar dependente das 

tecnologias aplicadas no desenho do projecto de arquitectura, onde a capacidade de 

sustentação energética poderia passar pela integração de sistemas de recolha de 

energias renováveis.  

É na sequência de uma nova geração de possibilidades tecnológicas, que se verifica 

também o contributo da tecnologia informática, na gestão e monotorização dos 

sistemas de cultivo. Com o estudo de possíveis respostas às necessidades 

alimentares das grandes áreas urbanas, foram abordados projectos de modelos 

utópicos, edifícios e planos urbanos sob a forma de modelos conceptuais, concebidos 

sobre a premissa da actividade agrícola desenvolvida dentro da actual realidade social 

e tecnológica. Considerou-se que estes poderão significar uma base conceptual, 

possível de integrar uma mudança do paradigma agrícola e na forma de pensar e 

construir a cidade.  

Desta forma, o conceito de “Hortas Verticais” foi aqui introduzido através de modelos 

projectuais, equipados com sistemas de cultivo hidropónico e aeropónico que criam 

condições controladas para a produção de bens alimentares. A implementação de 

“Hortas Verticais” poder-se-ia assim apresentar como potencial solução na 

optimização da capacidade de alimentar uma população urbana em constante 

crescimento, de forma ecológica e sustentável.  

A actividade agrícola, assistida por sistemas informáticos e robóticos apresentaria 

como principais vantagens: a produção de vegetais durante todo o ano, sem falhas 

relacionadas com as mudanças do clima; a rejeição do uso de pesticidas e herbicidas 

que garantiriam uma maior qualidade dos alimentos e segurança para o consumidor e 

a capacidade de purificação e reciclagem de águas cinzentas através de mecanismos 
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próprios para esse fim. Segundo Jacque Fresco e Michio Kaku, perante o constante 

desenvolvimento da tecnologia é possível criar propósitos desta natureza, sendo 

necessário e urgente pensar na evolução da cidade e dos seus centros urbanos com 

base na antevisão do futuro das sociedades como utilizadoras do mundo urbanizado.  

Identificou-se como a principal ideia que acompanha toda a compreensão do tema 

explorado, a revolução tecnológica como fonte impulsionadora de “fórmulas” 

arquitectónicas e agrícolas renovadas. Poder-se-á pensar que durante o século XXI 

possa ser mais evidente o desenvolvimento de sistemas agrários constituintes do 

espaço arquitectónico nos centros urbanos. É com novas projecções no campo das 

possibilidades da arquitectura futurista, em realidades marcadas por possíveis 

avanços e estímulos da ciência, que a ficção se confunde cada vez mais com a 

realidade, e onde o próprio conceito de civilização e abrigo ganham uma nova 

dimensão “espacial”.    

Entendeu-se neste trabalho que este processo de pensar e construir a realidade do 

“amanhã” está dependente do conceito primordial da concepção do abrigo tal como da 

capacidade de produção de alimentos. Pode-se aqui concluir que os fenómenos 

civilizacionais da arquitectura e da agricultura farão sempre parte da solução, na 

supressão de duas das mais básicas necessidades fisiológicas do homem: o abrigo e 

a alimentação. 
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GLOSSÁRIO 
 

 

Geodésica -  Feito segundo as regras da geodesia. Linha/curva geodésica de uma 
superfície metemática. Linha de comprimento mínimo que une dois 
pontos da superfície. (INFOPÉDIA, 2013) 
   
 

Açude - Construção feita em rio ou levada para represar a água destinada a 
moinhos, regas ou ao abastecimento de populações. (Do árabe as-
sudd, «represa de água»). (INFOPÉDIA, 2013) 
 

Aeroponia - A aeroponia é uma técnica de cultivo que consiste essencialmente 
em manterem as plantas suspensas no ar, geralmente apoiadas 
pelo colo das raízes, e aspergindo-as com uma névoa ou com uma 
massa de gotículas de solução nutritiva. (Wikipédia, 2006) 
 

 

Aluvial - Solos aluviais são formados basicamente pela atuação do 
intemperismo químico na mesma região em que ocorre o desgaste 
da rocha, conservando por isso as características. (Wikipédia, 2006) 
 

Hidropnia - Sistema de cultivo, sem uso de solo, em que as plantas recebem 
uma solução nutritiva constituída por água pura e nutrientes 
inorgânicos dissolvidos. (INFOPÉDIA, 2013) 
 

 

Eólica -  Relativo a vento, que é produzido pela ação do vento. Atualmente, 
com o avanço da  tecnologia, surgiram os denominados 
aeromotores ou turbinas eólicas que 
transformam a energia eólica em energia elétrica. (INFOPÉDIA, 2013) 

 
 

 
Hidráulica - Referente ou pertencente à água, baseado em água. Durante centenas de 

anos o movimento da água foi usado nos moinhos. Atualmente a corrente 
da água é usada para produzir energia elétrica. (INFOPÉDIA, 2013) 
 

 

Geotérmica - Relativo à geotermia ou ao geotermismo. A energia geotérmica 
resulta do calor interior da Terra que, devido a fenómenos 
vulcânicos recentes, à radioatividade natural das rochas e à 
elevação do manto (camada da Terra situada entre os 30 e os 2,9 
mil km de profundidade), pode ser aproveitado para a produção de 
energia. (INFOPÉDIA, 2013) 
 

Biotecnologia 
 

- Conjunto de técnicas que têm por objetivo realizar transformações 
no domínio da química, da farmácia e da indústria agroalimentar, 
pela ação de microrganismos. (INFOPÉDIA, 2013) 
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Portfólio de PROJECTO 3 2009/10 - (na)morar em Lisboa – habitar - morar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
HABITAR CHAPITÔ CIRCO DA CIDADE 

 

                
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alfama não envelhece 
e hoje parece 

mais nova ainda 
Iluminou a janela 

reparem nela 
como está linda... 

...becos e escadinhas 
ruas estreitinhas ... 

 
(Fado popular "Marcha de Alfama") 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ortofotomapa de implantação 

 

 

 

Parte da ideia partiu das escadas pré existentes, como orientadoras dos 

percursos públicos cruzados com os dois volumes programáticos. O volume 

das salas de aula/ensaios e o volume de habitação resultam no percurso que 

se liga à Calçada Marquês de Tancos, abrindo os limites, e originando a sala 

de teatro principal. 

Uma rede de acontecimentos entre a zona de habitação e sala de ensaios que 

dá origem ao miolo do programa resultante das ancoragens que partem das 

escadas pré existentes 

 

 

 

 



  

 

 
planta de implantação 

 

 

 

 

 

 

 

A triangulação entre zona de habitação, a zona pública do restaurante, e os 

acessos exteriores é suportada pela zona administrativa, sendo esta parte do 

programa de organização e cruzamento entre o espaço público e privado. 

 

 

 



  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

A entrada orientada para os acessos da Baixa procura absorver o transeunte 

para o interior do novo volume que descola entre as ruas estreitas do bairro 

onde se insere. Esse novo programa define-se na recepção para informações, 

bilheteira e cria a base do percurso condutor pelo volume que suporta. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

O espaço de habitação temporária destina-se a albergar grupos relacionados 

directamente com as actividades em curso. Esta é a célula que mais se 

aproxima do auditório de aulas e ensaios. Este espaço tem lotação para 6 

indivíduos e funciona de forma autónoma. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

A sala de espetáculos principal tem os acessos públicos que têm origem nas 

escadas e nas ruas adjacentes, sendo o acesso privilegiado na zona de 

administração e habitação. 

A cobertura devolve um novo programa à Calçada Marquês de Tancos de 

forma a ganhar a cota dos miradouros gerados pela continuidade da rua. 
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