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1. RESUMO 

 

Com o grande crescimento populacional do planeta, a disponibilidade de 

alimentos será cada vez menor e uma alternativa para isso são fazendas 

verticais localizadas em grandes centros urbanos, onde os produtos crescem 

em ambientes isolados e controlados (temperatura, luminosidade e umidade 

do solo).  

Este trabalho trata-se de um estudo de viabilidade técnica e econômica 

de uma fazenda vertical na cidade de São Paulo, onde foram estudados 

técnicas e tecnologias de plantações indoor para selecionar a mais ideal para 

o projeto, assim como criar o layout da fábrica, plano de atividade e 

operações. 

2. INTRODUÇÃO 

 

Fazenda vertical é um conceito de agricultura concebido na década de 90, 

na qual o cultivo é realizado dentro de prédios ou galpões, por meio de 

tecnologia avançada para melhor produtividade (DESPOMMIER, 2011). 

Este conceito foi desenvolvido por Despommier et al (1999;2011) 

juntamente com seus alunos, a princípio com o objetivo de solucionar a 

escassez de alimentos e falta de condições para plantio em determinadas 

regiões do mundo, no longo prazo. Entretanto, este estudo mostrou-se 

solução para diversos problemas como o adensamento populacional que 

tende a potencializar as dificuldades em oferecer produtos orgânicos frescos 

a preços competitivos, a falta de espaço para plantios nos grandes centros 

urbanos, o que implica no crescente distanciamento dos polos produtivos ao 

mercado consumidor e variações de clima. 

Uma fazenda vertical apresenta benefícios como melhorar a qualidade do 

ar urbano, servindo de mini pulmões, utilização de 95% menos de água em 

relação ao método de cultivo tradicional, redução de impactos nas áreas de 

florestas e campos e independência de importação sobre determinados 

alimentos agrícolas. (DESPOMMIER,2011) 

Outras vantagens são reduzir os gastos com logística e transporte da 

colheita, aumento da disponibilidade de área cultivável, já que cerca de 42% 

da área de terreno do mundo é utilizada pela agricultura, área equivalente à 



soma da África e América do Sul, e melhor utilização de locais, por exemplo, 

em um prédio de 30 andares é possível plantar alimentos com capacidade de 

alimentar 10 mil pessoas (DESPOMMIER, 2011). 

 

3. OBJETIVO 

 

O principal objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica e 

econômica da instalação de uma fazenda vertical na cidade de São Paulo. 

Nesse estudo, foram avaliados diversos fatores como qualidade do produto, 

variação de clima na cidade, sazonalidade de produtos, tendência mundial 

pelo consumo de produtos orgânicos, e preocupação com a saúde humana. 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, pois foi concebida a partir 

de conhecimento pré-existente em livros, teses e artigos científicos, e também 

de campo, já que foi necessário coletar informações de outras fontes como 

entrevistas, visitas técnicas, observação, etc 

Sob o aspecto de objetivos, a pesquisa é exploratória. Pois tem como 

objetivo desenvolver o tema de forma detalhada, proporcionando uma visão 

geral do fenômeno em estudo, ou seja, identificar onde e como implantar uma 

fazenda vertical em São Paulo, utilizando-se dados de mercado local para avaliar 

se é um empreendimento viável, ou não. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema utilizado Verticrop é composto por módulos de raio 1,75 m, com 

2 torres de inox com raio de 1,6 m de comprimento por 3,3 m de altura, 12 

plataformas suspensas que acomodam 2 bandejas de PVC, bandejas com 1 m 

de comprimento, 0,6m de largura e 45 orifícios, cintos de iluminação artificial 

(LED) e correias. 

O sistema hidropônico é um método de plantação usando solução de 

nutrientes com água e sem utilização de terra. Este é composto por um sistema 

de irrigação com tanques, encanamento, bombas de alta pressão e filtros de 

água, localizadas abaixo de cada bandeja e entre as plataformas. Além disso, é 



imprescindível que haja sensores de corrente elétrica e de pH para medir a 

concentração dos nutrientes diariamente 

O arranjo físico adequado para  este empreendimento é o funcional, pois 

os recursos e processos são mantidos próximos por terem algum tipo de 

similaridade nas operações, exigindo menor locomoção dos recursos 

transformadores. Além disso, os produtos percorrem fluxos de processos.  

(SLACK 2009). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Ao fazer a análise econômica, é muito certo de que o empreendimento 

seja não viável, pois o tempo para reaver o investimento feito será maior que dez 

anos. 
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