
Avenida
de cultivo

Projeto piloto de
paisagismo produtivo e
alimentos disponíveis

para todos



Dificuldade
financeira
Grande parte da população está com
o dinheiro contado.

Espaços ociosos na
cidade e melhor uso
Florianópolis é uma referência nacional
em inovação e agricultura urbana.

A alimentação é um
direito básico
Por conta do atual momento, nem todo
mundo está se alimentando bem.

Pandemia
Desde março de 2020 estamos
vivendo um mundo com diversas
transformações



Av.Madre
Benvenuta

Plantio na cidade
Utilização de canteiros já existentes na
cidade podem promover a melhor
alimentação

Comerciantes
parceiros
Cada área implementada disponibiliza
alimentos para colheita e gera um
impacto social positivo na comunidade
ao entorno

Impacto social
Além do serviço comercial, os novos
locais podem gerar o encontro entre
as pessoas e fornecer alimentos e
ervas frescas.



Empatia e
solidariedade
Muitos perderam entes queridos e famíliares
desde o início da pandemia, como forma de
solidarização, esse projeto homenageia um
querido amigo, Antônio Morales, morador do
Itacorubi e cliente do comércio local do
bairro Santa Mônica.
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Contato inicial
Apresentação da
proposta para o
comerciante local

Implementação
Limpeza, montagem e
plantio dos hortos de
cultivo

Visita ao local
Lista de material
e planejamento

da instalação
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Acompanhamento
e manutenção
Plantios quinzenais e
cuidados básicos.
Assistência remota.



Av. de Cultivo
Pequenos hortos pela Av.Madre
Benvenuta, quando integrados,
podem gerar um parque linear de
cultivo. Cada novo horto recebe
uma etiqueta no mapa que ficará
disponibilizado em cada comércio
parceiro.



Materiais disponibilizados
Até 1m³ de susbstrato para o canteiro,
mudas (hortaliças e ervas aromáticas), 
 mão de obra para instalação e placa do
projeto.

Plantios e manutenções
3 meses de assessoria e manutenção sem
custo. Após esse período o valor pode
variar entre R$ 70,00 à  R$ 200,00/mês de
acordo o tamanho do horto de cultivo, das
plantas escolhidas.

O que
oferecemos



Primeira
iniciativa
A padaria Panifico, comércio existente desde
2019,  já contava com um canteiro de
plantas ornamentais e aderiu a ideia de
substituir por plantas alimentícias,
medicinais e de flores comestíveis.

Implementado em 5
de junho de 2021, as 
 primeiras colheitas

realizadas a partir da
segunda e terceira
semana de julho



Jefferson Mota
Eng.Agronômo 

www.jeffagronomourbano.com

João Manoel 
Eng.Agronômo da 

Flor  & Ser Ambiental
www.floreserambiental.com.br

Luã Olsen
Arquiteto e produtor cultural

www.helicoidal.com.br

A Equipe

https://www.floreserambiental.com.br/


HUERTO MORALES é a primeira
Avenida de Cultivo idealizada. Surge
em homenagem ao grande amigo,
ciclista, idealizador, revolucionário,
apoiador dos projetos mais
ousados, incríveis e, muitas vezes,
impossíveis: Antônio Carlos Cunha
de Morales. Com uma
personalidade contagiante, Morales
acreditava num mundo mais
humano, nunca desistindo das
pessoas e de suas ideias, apoiando-
as sempre!



Fale conosco

(48) 99635-4387
www.jeffagronomourbano.

com/huertomorales


