
 
 

UFRRJ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM AGROPECUÁRIA 
 
 
 

TESE 
 
 
 

Políticas e Inovações para a Agricultura Urbana: 
Estudo dos Casos de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-
Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha 

(Andalucía-Espanha) 
 
 
 

Francisco Coelho Mendes 

 
 
 

2012 
 

 



 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO EM AGROPECUÁRIA 
 
 
 

POLÍTICAS E INOVAÇÕES PARA A AGRICULTURA URBANA: 
ESTUDO DOS CASOS DE NOVA IGUAÇU (RIO DE JANEIRO-

BRASIL), RIO CUARTO (CÓRDOBA-ARGENTINA) E SEVILHA 
(ANDALUCÍA-ESPANHA) 

 
 
 

FRANCISCO COELHO MENDES 
 
 

 Sob Orientação do Professor 
Cezar Augusto Miranda Guedes 

e 
Co-orientação dos Professores 

Renato Linhares de Assis  
e 

Gustavo Ramón Cimadevilla 
 
 

Tese submetida como requisito 
parcial para obtenção do grau de 
Doutor, no Programa de Pós-
Graduação em Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Agropecuária, Área de 
Concentração em Políticas Públicas 
Comparadas. 

 
 

Seropédica, RJ 
Novembro de 2012 

 

 



 
 
  

ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
338.1881 
M538p. 
T 

 
 
Mendes, Francisco Coelho, 1970. 
Políticas e inovações para a agricultura urbana: estudo 
dos casos de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-Brasil), Rio 
Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-
Espanha)/Francisco Coelho Mendes – 2012. 

 
155 f.: il. 

  
Orientador: Cezar Augusto Miranda Guedes. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Bibliografia: p.119-129. 

 
1. Políticas Públicas – Agropecuária – Teses. 
2. Agricultura Familiar – Estudo de casos– Teses. 
3. Desenvolvimento Territorial Sustentável – 

Interdisciplinar - Teses. 
4. Agricultura Urbana e Periurbana – Agroecologia 

- Agricultura Ecológica – Teses. 
 
I. GUEDES, Cezar Augusto Miranda, 1954. II. 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação.  III. Título.  

 
É permitida a cópia parcial ou total desta Tese, desde que seja citada a fonte. 

 



 
 
  

iii 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
EM AGROPECUÁRIA 
 
 

FRANCISCO COELHO MENDES 
 
 
 
Tese submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor, no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, área de concentração 
em Políticas Públicas Comparadas. 
 
 
TESE APROVADA EM  28/11/2012. 
 

 

 

 

 

 Cezar Augusto Miranda Guedes. Dr. UFRRJ 

(Orientador) 

 
 
 

Hector Alberto Alimonda. Dr. UFRRJ 

 
 
 

José dos Santos Souza. Dr. UFRRJ 

 
 
 

          Cristhiane Oliveira da Graça Amâncio. Dra. EMBRAPA Agrobiologia 

 
 
 

Otávio Valentim Balsadi. Dr. EMBRAPA Sede / DF 



 
 
  

iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos meus pais, 
Carlos Borges Mendes e Maria Coelho 
Mendes,  por estarem ao meu lado, em 
todas as dificuldades pessoais e 
profissionais, sempre me ouvindo, 
aconselhando, apoiando e, o  mais 
importante, amando-me. 



 
 
  

v 
 

AGRADECIMENTOS 
 

À força suprema do Universo, denominada DEUS, harmonia entre todas as energias da 
natureza, que está sempre ao meu lado, por meio das energias positivas que me fornecem uma 
iluminação inspiradora para vencer os obstáculos da vida na Terra. 

Aos meus pais, Carlos Borges Mendes e Maria Coelho Mendes, pelo amor, exemplo e 
dedicação em todos os momentos da minha vida, por tudo o que continuo a aprender com eles 
e por todos os sacrifícios que fizeram por mim. 

Aos meus Amigos e Irmãos, Frauzo, Eliete, Annete e Reginalda (in memorian), que sempre 
me apoiaram nos momentos de dificuldades. 

Ao meu filho Heitor Vieira Mendes, familiares e amigos que me apoiaram nesta batalha e me 
incentivam a aprender-a-aprender. 

À minha amiga, companheira e esposa Magnólia Lima Verde Coelho Mendes pelos incentivos 
e por acreditar no meu sucesso proveniente da força do amor e das energias positivas do 
Universo. 

Aos meus amigos, colegas de trabalho do Instituto Multidisciplinar, dos grupos de pesquisa 
GTPS e NESTTE e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Agropecuária da UFRRJ. Em especial Renata Gomes (Secretária do PPGCTIA) por sua 
dedicação, profissionalismo, comprometimento e presteza no atendimento, bem como aos que 
me apoiaram e contribuíram para que eu prosseguisse com êxito na minha missão rumo ao 
título de Doutor. 

Aos professores do PPGCTIA da UFRRJ, à Banca Examinadora desta Tese, aos participantes 
diretos e indiretos desta pesquisa e, em especial, a professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos 
(Coordenadora do PPGCTIA) por sua dedicação, profissionalismo, comprometimento e por 
ser, em minha opinião, um exemplo de educador a ser seguido. A todos pela confiança e 
orientações prestadas ao longo do programa de doutoramento. 

Ao meu orientador, professor Cezar Augusto Miranda Guedes, por sua presteza, objetividade 
e profissionalismo, e também por ser sempre prestativo e otimista, por meio de suas palavras 
de incentivo durante as orientações prestadas, visando assim a integração e qualidade dos 
conteúdos estudados. 

Aos meus co-orientadores, professor Renato Linhares de Assis (EMBRAPA-Brasil), professor 
Gustavo Ramón Cimadevilla (UNRC-Argentina); e à professora Rocío Silva Pérez 
(Universidad de Sevilla - España) e ao professor Raúl Puente Asuero (Universidad Pablo 
Olávide - España), por serem sinceros e objetivos em seus comentários sobre o tema em 
estudo e, também, por terem contribuído com muito afinco no processo de elaboração desta 
Tese. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), à Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) por 
contribuir financeiramente com o desenvolvimento desta pesquisa; bem como a UFRRJ, a 
UNRC na Argentina e a Universidad de Sevilla (US) na Espanha, por propiciarem meu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento na área de políticas públicas para a agricultura urbana. 



 
 
  

vi 
 

BIOGRAFIA 
 

Eu, FRANCISCO COELHO MENDES, nasci em 22 de março de 1970 em Oeiras-PI. 
Sou filho de Carlos Borges Mendes e  Maria Coelho Mendes. Iniciei minha vida acadêmica 
em 1978 no Colégio Municipal Pólo Nordeste (denominado, atualmente, de Colégio 
Municipal Urbano Ferreira dos Santos) da Várzea-Tranqueira, município de Oeiras-PI. Em 
seguida, no período de 1982 a 1986, continuei o ensino fundamental no Colégio Municipal 
Castelo Branco e no Colégio Estadual Farmacêutico João Carvalho, ambos em Oeiras-PI. No 
período de 1987 a 1989 realizei o ensino médio na Escola Técnica Federal do Piauí (Colégio 
Agrícola de Floriano – Amilcar Ferreira Sobral) em Floriano–PI. 

Em fevereiro de 1990 fui incorporado às fileiras do Exército Brasileiro, no 3º Batalhão 
de Engenharia de Construção (3º BEConst), em Picos-PI, para prestação do Serviço Militar 
inicial obrigatório, como soldado convocado. No mesmo ano fui para Fortaleza-CE por ter 
sido indicado para freqüentar o curso de formação de cabo (CFC QMG 10 e QMP 42 – 
Manipulador de Suprimento), a funcionar no Depósito Regional de Suprimentos da 10ª 
Região Militar (DRS/10ªRM). Em janeiro de 1991 fui aprovado no concurso de admissão ao 
Curso de Formação de Sargento (CFS), a ser realizado pela Escola de Sargentos das Armas 
(ESA) em Três Corações-MG. Fui matriculado no curso de Sargento de Comunicações. Após 
a conclusão do CFS em 30 de novembro de 1991, fui promovido à graduação de 3º Sargento 
de Comunicação. Neste mesmo ano fui aprovado nas provas de aptidão física para o Curso 
Básico de Pára-quedista Militar, ficando à disposição do Centro de Instrução Pára-quedista 
General Penha Brasil, no Rio de Janeiro-RJ. 

Com a conclusão do Curso Básico de Pára-quedista Militar em fevereiro de 1992, fui 
classificado e designado para exercer a função de Sargento de Comunicação, Construtor de 
Linha, Chefe do 1º Grupo de Construção do Pelotão Construção da Companhia de 
Comunicação do 4º Batalhão de Comunicação do Exército (4º BcomEx), em Recife-PE. No 4º 
BcomEx também desempenhei as funções de Sargento de Comunicação Auxiliar de 
Operações do Grupo de Operações do Pelotão de Comando da Companhia de Comando e 
Serviços (CCSv), bem como as de Sargento de Comunicação, Auxiliar de Educação Física do 
Grupo de Pessoal do Pelotão de Administração da CCSv e Monitor do curso de formação de 
sargento temporário de comunicação (CFST/Com), 1ª Fase, em 1993 e 1995. Em 1994 iniciei 
na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Pernambuco (FCHS), em Recife-PE, o curso 
de Bacharel em Administração de Empresas, concluído em 1998 na Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais, Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus-AM. 

Em janeiro de 1996 fui transferido por necessidade de serviço para a 4ª Divisão de 
Levantamento (4ª DL), em Manaus-AM, sendo designado para exercer as funções de: auxiliar 
da Companhia de Comando e Serviço, e auxiliar do Pelotão de Manutenção e Transporte da 4ª 
DL. Neste mesmo ano fui designado para frequentar o Estágio de Adaptação à Selva, sob a 
responsabilidade do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS). Neste período realizei 
também na 4ª DL treinamentos na área de informática. Em 1º de junho de 1998, fui 
promovido à graduação de 2º Sargento de Comunicação. Neste mesmo ano, realizei o Estágio 
de Programador de Computador, no 4º Centro de Telemática de Área (4º CTA), em Manaus-
AM. 

Em janeiro de 1999, fui transferido por necessidade de serviço para o 2º Centro de 
Telemática de Área (2º CTA), no Rio de Janeiro-RJ. Durante minha permanência no 2º CTA, 



 
 
  

vii 
 

realizei vários treinamentos e cursos na área de informática. Desempenhei as funções de 
auxiliar da Subseção de Treinamento e instrutor de cursos na área de informática. Assim 
como Programador de Computador, Sargento Auxiliar de Tiro, Sargento Auxiliar de 
Educação Física e Sargento Auxiliar da Seção de Pessoal. 

Em 2000 concluí o curso de pós-graduação (Especialização) em Supervisão Escolar 
desenvolvido pelo Centro de Estudos de Pessoal do Exército Brasileiro em convênio com o 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Em 2001, realizei o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento de Comunicação (CAS/2001) na 
Escola de Comunicação do Exército (EsComEx), no Rio de Janeiro-RJ. Com a implantação 
do Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro, no período de 2004 a 2006 realizei 
diversos treinamentos, cursos e simpósios sobre Excelência Gerencial no Exército Brasileiro, 
bem como cursos sobre Gerenciamento de Equipes; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; 
Elaboração de Relatório de Gestão; e Formação de Avaliadores. Ainda em 2006, desenvolvi a 
função de Adjunto da Seção de Planejamento e Gestão do 2º CTA. 

Em 1º de dezembro de 2005, fui promovido, por merecimento, à graduação de 1º 
Sargento de Comunicação e condecorado com a medalha Marechal Zenóbio da Costa, em 
reconhecimento à relevância dos bons serviços prestados, em cerimônia presidida pelo Exmº. 
Sr. General de Divisão Domingos Ventura Pinto Júnior, Presidente do Conselho Nacional da 
Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Também sou possuidor da medalha com Passador 
de Bronze, em reconhecimento aos mais de 10 (dez) anos de bons serviços prestados ao 
Exército Brasileiro. Neste mesmo ano, concluí com aproveitamento o curso de Mestrado 
Profissional na área de Administração - Gestão e Estratégia em Negócios da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).  

Em fevereiro de 2007, fui brindado por minha aprovação em 1º lugar no concurso 
público federal para Professor Assistente da UFRRJ. Segundo declaração do Chefe do 2º. 
CTA, “Neste momento de despedida, o Exército Brasileiro agradece toda a colaboração, 
empenho e dedicação do 1º Sgt Coelho Mendes no decorrer desses mais de 17 (dezessete) 
anos de bons serviços prestados em prol desta sólida Instituição que o recebeu de braços 
abertos e que sempre procurou ajudá-lo para que pudesse alcançar os seus objetivos”. Em 1º 
de março de 2007, fui nomeado pelo Reitor da UFRRJ, como professor do Magistério 
Superior, Classe Assistente, habilitado em Concurso Público de Provas e Títulos, na área de 
Administração, lotado no Instituto Multidisciplinar - Unidade Acadêmica da UFRRJ em Nova 
Iguaçu-RJ. 

Em 2010 concluí o curso de especialização em Planejamento, Implementação e Gestão 
de Educação a Distância (PIGEaD) ministrado pelo Laboratório de Novas Tecnologias de 
Ensino (LANTE) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói-RJ. 

Atualmente, sou professor do magistério superior na área de Administração da 
UFRRJ. Doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária pela UFRRJ. 
Pesquisador cadastrado no CNPq junto ao Grupo de pesquisa sobre Trabalho, Política e 
Sociedade (GTPS) e ao Núcleo de Estudos da Sociedade, Trabalho e Território (NESTTE) da 
UFRRJ, com linhas de pesquisa em políticas públicas de trabalho, qualificação e geração de 
renda; metodologia e avaliação de políticas públicas. Tenho experiência nas áreas de 
Educação a Distância e Administração Pública, com ênfase em Administração de Sistemas de 
Informação, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Produtivos e Políticas Públicas para a 
Agricultura Urbana e Periurbana. 



 
 
  

viii 
 

CANÇÃO DA ALMA 
  

 

 

 

 

 

A alma é viva, portanto, faça-a reviver. 

O amor a tudo que é vivo está adormecido, portanto desperte-o. 

O propósito está mais do que claro, portanto siga-o. 

O sonho é inspirado, portanto manifeste-o. 

A visão espiritual pode ser atingida, portanto vá atrás dela. 

A indiferença é hesitante; 

A letargia enfraquece; 

O egoísmo é destruidor. 

E tudo o que destrói está perdido. 

Mas não para sempre, 

Pois a alma cantará de novo sua melodia de renovação. 

O tempo passa, portanto utilize-o. 

O poder aí está, portanto use-o. 

  A experiência é sua, portanto aproveite-a. 

O resultado é divino, portanto louve-o. 

A alma tem vida, portanto, deixe-a cantar. 

 

(Richard Lawrence (1953); The Magic of Healing (2001)) 
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RESUMO 
 
MENDES, Francisco Coelho. Políticas e inovações para a agricultura urbana: estudo dos 
casos de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e 
Sevilha (Andalucía-Espanha). 155f. Tese (Doutorado em Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Agropecuária). Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. Seropédica, RJ: UFRRJ, 2012. 
 
As transformações em curso no desenvolvimento político, social, econômico e ambiental 
implicam em repensar o contexto produtivo onde as políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento da agricultura urbana procuram se adaptar ao novo cenário, mas quase 
sempre de forma global e às vezes não atendendo às especificidades locais ou regionais. Nos 
últimos anos houve um aprofundamento do debate e busca de alternativas para fortalecer e 
viabilizar a segurança alimentar e nutricional, bem como questões ambientais e sociais a partir 
do desenvolvimento da agricultura urbana com práticas ecológicas. Este estudo tem por 
objetivo caracterizar como funcionam as políticas públicas para o desenvolvimento da 
agricultura urbana nos municípios de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil), Rio Cuarto 
(Córdoba, Argentina) e Sevilha (Andalucía, Espanha). Tem como objetivos específicos: 
identificar a dinâmica das políticas de assistência técnica destinadas aos agricultores 
familiares em áreas urbanas dos municípios pesquisados; identificar qual a destinação dos 
produtos desenvolvidos ou cultivados por agricultores urbanos; e identificar oportunidades de 
melhorias relativas à qualidade de vida do agricultor urbano nos municípios de Nova Iguaçu, 
Rio Cuarto e Sevilha. A metodologia adotada é do tipo pesquisa qualitativa e descritiva, com 
base em estudo de casos, consultas bibliográficas, pesquisa documental, visitas técnicas, 
observação direta e coleta de depoimentos, por amostragem, nos órgãos ou nas cooperativas 
que prestam assistência técnica aos agricultores urbanos nas regiões pesquisadas; bem como 
aplicação de questionários, por amostragem, nas associações ou grupos de agricultores 
urbanos, visando obter informações de pessoas experientes e comprometidas com a inovação 
e o desenvolvimento da agricultura urbana com práticas ecológicas. A coleta de dados se 
realizou no período de fevereiro de 2010 a novembro de 2012, por meio de consulta a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAM), a Entidade Ambientalista 
Onda Verde, a Cooperativa Univerde e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER-Rio) em Nova Iguaçu. Na Argentina, consultou-se o Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuária (INTA), o Departamento de Comunicação Social da UNRC e à 
Fundación Social em Rio Cuarto. Na Espanha, os dados foram obtidos junto ao Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), Asociación de Agricultura Urbana y Social e a 
Red del Huertos Urbanos em Sevilha. Também se coletou informações das associações ou 
grupos de agricultores urbanos dos municípios pesquisados. Por fim, espera-se que este 
estudo sobre políticas públicas, com foco em desenvolvimento da agricultura urbana com 
práticas ecológicas, possa contribuir para a difusão e inovação de políticas destinadas à 
agricultura urbana. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Agricultura Urbana e Periurbana; Agroecologia; 
Desenvolvimento Territorial Sustentável. 
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 ABSTRACT  
 
MENDES, Francisco Coelho. Policies and innovations for urban agriculture: case study 
of  Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brazil), Rio Cuarto (Cordoba, Argentina) and Seville 
(Andalusia, Spain). 155p. Thesis (Doctor, Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Agropecuária). Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Seropédica, RJ: UFRRJ, 2012. 
 
The ongoing changes in the political, social, economic and environmental development imply 
rethinking the productive context where public policies for the development of urban 
agriculture seek to adapt to the new scenario, but mostly in a global sense and sometimes not 
meeting the specific local or regional needs. In recent years, there has been a deepening of the 
debate and search for alternatives to strengthen and enable the food and nutrition security as 
well as environmental and social issues from the development of urban agriculture with 
ecological practices. The objective of the study is to characterize how public policies work for 
the development of urban agriculture in Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brazil), Rio Cuarto 
(Cordoba, Argentina) and Seville (Andalusia, Spain). Its specific objectives were: to identify 
how policies work for technical assistance to family agriculture in urban areas of the cities 
studied; to identify the destination of produce developed or grown in urban agriculture; and to 
identify opportunities for improvements in quality of life of urban agriculture in Nova Iguaçu, 
Rio Cuarto and Seville. The methodology adopted was descriptive and qualitative, and the 
bases were: case studies, bibliographic queries, document research, technical visits, direct 
observation and collection of testimonies by sampling organs or in cooperatives that provide 
technical assistance to urban agriculture; as well as questionnaires, sampling at associations or 
groups of urban agriculture, to obtain information from experienced people who also are 
committed to innovation and the development of urban agriculture with ecological practices. 
Data collection took place from February 2010 to November 2012, by querying the Municipal 
Secretariat of Environment and Agriculture (SEMAM), the Environmentalist Entity Green 
Wave, the Univerde Cooperative and the Technical Assistance and Rural Extension Company 
(EMATER-Rio) in Nova Iguaçu. In Argentina, we referred to the National Institute of 
Agricultural Technology (INTA), the Department of Social Communication of the UNRC and 
the Foundation Social in Rio Cuarto. In Spain, the data was from the Andalusia Committee of 
Ecological Agriculture (CAAE), Social and Urban Agriculture Association and Urban Red 
Gardens of Seville. In addition, information from agriculture associations or groups of urban 
agriculturists of the municipalities surveyed. Finally, it is expected that this study of public 
policies, focusing on technical assistance to urban agriculture with ecological practices, may 
contribute to the diffusion and innovation of policies for urban agriculture. 
 
Key-words: Public policy. Urban and peri-urban agriculture. Agroecology. Sustainable 
territorial development. 
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RESUMEN EXTENDIDO 

MENDES, Francisco Coelho. Políticas y innovaciones para la agricultura urbana: un 
estudio de los casos de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil), Rio Cuarto (Córdoba, 
Argentina) y Sevilla (Andalucía, España). 155p. Tesis (Doctorado, Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Agropecuária). Pró-reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ: UFRRJ, 2012. 
 
1. Introducción 

La agricultura urbana son más adecuados para la implementación de prácticas 
ecológicas en las que por lo general se han diversificado las estructuras de producción con un 
mayor control en el proceso de flujo de trabajo y de producción, junto a la comercialización 
de un desarrollo territorial sostenible. Apoyo a la agricultura urbana, desde la perspectiva del 
desarrollo local es esencial y debe considerar las soluciones económicas, sociales, ecológicas 
y culturales que busquen soluciones no exclusivo. 

En medio al espacio urbano rodeado por los edificios "arranha-céus", las industrias y 
las empresas comerciales que se mueven a las microrregiones de Nova Iguaçu (Rio de 
Janeiro, Brasil), Río Cuarto (Córdoba, Argentina) y Sevilla (Andalucía, España), todavía hay 
herancia de una tierra fértil trabajada por los agricultores urbanos. 

Dada la importancia de la agricultura urbana en Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil), 
Río Cuarto (Córdoba, Argentina) y Sevilla (Andalucía, España), cuya historia se basa en la 
agricultura familiar, los diversos proyectos y programas han contribuido para el desarrollo de 
la agricultura urbana en estos países, a través de leyes, incentivos, convenciones y programas 
como el PRONAF, creado en 1995, apoyados por la MDA y el PNSAN o "Fome Zero", 
creado en 2003, con el apoyo de MDS (Brasil), el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
(PNSA) y ProHuerta, creada en 2003, con el apoyo del MDS y ejecutado por la Fundación 
Social Municipalidad y por el INTA (Argentina), y el Programa de Agricultura Urbana y 
Social (PAUS), establecida en 1999, con el apoyo del Instituto Nacional de Colonización 
(INC), el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), creado en 2006, y el Red de Huertos 
Urbanos (RHU), creada en 2010, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Sevilla (España), con el objetivo de promover, apoyar la técnica y el desarrollo territorial 
sostenible. 

Con base en la escasez de mano de obra especializada en asistencia técnica, así como 
los escasos recursos públicos disponibles para la agricultura urbana para satisfacer las 
necesidades de las familias de agricultores de bajos ingresos, podemos preguntarnos: ¿ cuál es 
el nivel de integración de las políticas públicas en materia de agricultura urbana con 
programas de asistencia técnica, la seguridad alimentaria y la calidad nutricional de la vida del 
agricultor urbano y desarrollo territorial sostenible en las ciudades? 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar cómo las políticas públicas de trabajo 
para el desarrollo de la agricultura urbana en Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil), Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) y Sevilla (Andalucía, España). Sus objetivos específicos: identificar 
cómo funcionan las políticas de asistencia técnica para los agricultores urbanos; identificar el 
destino de los productos ecológicos elaborados o cultivados por los agricultores urbanos; y 
identificar oportunidades de mejoras en la calidad de vida del agricultor urbano de Nova 
Iguaçu, Río Cuarto y Sevilla. 

 Esta tesis tiene la estructura: la introducción se presentan algunas consideraciones 
acerca de la agricultura urbana, los objetivos definidos y la pertinencia del estudio, los 
enfoques teóricos, si las políticas públicas para la agricultura urbana y el desarrollo de esta 
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práctica en todo el mundo, en América Latina y, específicamente, Brasil, Argentina y España, 
la metodología se presentan los procedimientos para la recolección de datos, presentación de 
resultados y discusión se pretende caracterizar cómo las políticas públicas trabajan para la 
agricultura urbana en Nova Iguaçu, Río Cuarto y Sevilla, las conclusiones tratado de 
relacionar los objetivos específicos con la revisión bibliográfica y los resultados. 

En el enfoque teórico para la agricultura urbana, contemplando las diferencias y 
similitudes entre la agricultura urbana y peri-urbana, y el origen y la contribución de la 
agricultura urbana, contemplando la relación de esta con la jardinería agricultura, la seguridad 
alimentaria y los ingresos familiares, las contribuciones de la agricultura urbana para la 
producción ecológica, la educación ambiental y la recreación, la agricultura urbana y la 
biodiversidad. Nos dirigimos también a la política de inclusión de la agricultura urbana en las 
agendas públicas, las políticas públicas para la agricultura urbana y las políticas de desarrollo 
local, la sostenibilidad ecológica y social. 

 
2. Metodologia 

Este estudio se basa en la descripción de las muestras que fueron seleccionados en 
base a la historia de los municipios de Nova Iguaçu (Río de Janeiro, Brasil), Río Cuarto 
(Córdoba, Argentina) y Sevilla (Andalucía, España) que desarrollan la agricultura urbana pero 
son la inserción precaria en este agendas políticas agrícolas en público. Estas muestras 
provienen de la necesidad de mejorar las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las 
prácticas agrícolas en las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades estudiadas, con 
referencia a los municipios que desarrollan estas prácticas, como por ejemplo: Madrid 
(España), Rosario (Argentina) y Belo Horizonte (Brasil). 

La metodología adoptada en esta investigación busca caracterizar los objetivos 
específicos relativos a las políticas públicas para el desarrollo de la agricultura urbana en 
Nova Iguaçu, Río Cuarto y Sevilla. 

La metodología adoptada es la investigación del tipo descriptivo y cualitativo, basado 
en estudios de casos, a través de la literatura de consulta, investigación documental, visitas 
técnicas, observación directa, entrevistas y encuestas. Tratamos de recopilar datos sobre una 
muestra de agencias que brindan asistencia técnica a los agricultores de las zonas urbanas 
estudiadas, así como asociaciones o grupos de agricultores urbanos, para obtener información 
de los experimentados y comprometidos con la innovación y el desarrollo de la agricultura 
urbana. 

Los datos fueron colectados desde febrero de 2010 la noviembre de 2012. Los datos 
primarios se obtuvieron a través de consultas con la Secretaria Municipal de Medio Ambiente 
y Agricultura (SEMAM) y la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER-
Rio) en Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil). En Argentina, se refirió al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Departamiento de Comunicación Social de la UNRC y 
la Fundación Social en Río Cuarto. En España, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE), Asociación de Agricultura Urbana y Social y Red del Huertos Urbanismo de Sevilla. 
También se colectó información de las asociaciones o grupos de agricultores urbanos de los 
municipios en investigación. 

 
3. Resultados y Discusión 

Los estudios de las prácticas de cultivos de agricultura urbana, en el caso de Nova 
Iguaçu y Río Cuarto, se incentiva la formación de asociaciones, con el fin de facilitar la 
producción, la distribución y la comercialización de los excedentes. En el caso de Sevilla la 
agricultura urbana es meramente lúdica o recreativa, social, educativa, ambiental y destinada 
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al consumo. El apoyo de estas prácticas agrícolas se produce gracias a las políticas públicas 
para el sector. 

En los tres casos se promueve eventos con el fin de difundir el papel de las políticas 
públicas de asistencia técnica local, promover la difusión y fomentar la cultura de consumo de 
productos ecológicos. Pero vale la pena acordar que estas políticas aún no se han consolidado 
en Brasil o Argentina. Parecen funcionar más como un ‘paliativo’ para las necesidades de 
agricultores de bajos ingresos urbanos o miserables, del que incluso la solución a este 
problema, debido a la falta de asistencia técnica y la falta de recursos de los fondos públicos 
de los gobiernos brasileño y argentino para estos propósitos. En el caso de Sevilla, cuenta con 
un mayor apoyo gubernamental y una mayor concienciación de la población local acerca de 
los temas sociales y ambientales, pero las políticas públicas a la agricultura urbana se 
encuentra todavía en fase de consolidación. La red de huertos urbanos en Sevilla, por ejemplo, 
pasó a formar parte del plan general del municipio, sólo a partir de 2010. Pero, de los 21 
huertos urbanos previstos, sólo 6 de ellos están en operación. 

En los tres casos estudiados, no existe una política pública consolidada a nivel 
nacional para brindar asistencia técnica a los agricultores urbanos. En general, la asistencia se 
realiza sobre la iniciativa de la población local, a través de asociaciones, cooperativas y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que se articulan con las agencias estatales del 
gobierno federal o local. 

Observamos que en Nova Iguaçu y Río Cuarto existe, aunque precariamente, las 
políticas públicas a los agricultores urbanos. El papel que se ejecuta casi exclusivamente por 
EMATER-Rio de Nova Iguaçu y las organizaciones no gubernamentales (Brasil), y el INTA y 
la Fundación Social de Río Cuarto (Argentina), a través de una formación que desarrolle 
habilidades específicas para este tipo de sistema de producción. Sin contar las visitas a las 
familias de las zonas de producción, a pesar de que son limitadas en vista de la escasez de 
agrónomos o técnicos de apoyo a un gran número de agricultores urbanos y peri-urbanos. 

Como testimonio de los investigados, la mayoría de agricultores urbanos participan o 
han participado en un programa de asistencia técnica o social. Demuestran su satisfacción por 
la calidad de lo que se aprende con los técnicos e ingenieros agrónomos o demandas que su 
producción ha aumentado junto al conocimiento de los conceptos de seguridad alimentaria, 
calidad de vida y la preservación del medio ambiente. Esto corrobora la importancia de la 
asistencia técnica específica a los agricultores urbanos con un enfoque en la calidad de los 
procesos de producción. 

En el caso de Nova Iguaçu y Río Cuarto, parte de la producción se destina a la 
subsistencia (autoconsumo) y otra parte al comercio (principalmente a través de venta en 
ferias libres) como una fuente de ingresos adicionales. En estos casos, tienen repercusiones 
económicas, ambientales y sociales. En el caso de Sevilla, la producción se destina a sí mismo 
(incluso, se prohibe la venta) y tiene carácter educativo, recreativo, ambiental y social. 

Las políticas públicas a la agricultura urbana, en el caso de Nova Iguaçu, el público 
principal son los adultos y jubilados. En el caso de Río Cuarto, el público principal son los 
jóvenes y los adultos. En el caso de Sevilla, el público principal son los niños y los jubilados. 

Se encontró que en los tres casos hay una deficiencia de registro de información sobre 
políticas públicas a la agricultura urbana, debido a la escasa atención de los gobiernos locales, 
regionales y nacionales por las prácticas de asistencia técnica, capacitación técnica adaptable 
a las necesidades de los agricultores familiares urbanos y el acceso recursos disponibles, más 
allá de conocer los fundamentos de planificación y los costes de producción, distribución y 
comercialización. Dado que la mayoría de los agricultores urbanos de Nova Iguaçu y Río 
Cuarto tienen como su principal fuente de ingresos esta actividad. 
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También observamos que no hay un punto que sólo conoce el producto agricultor 
urbano, debe tener idea acerca de su cadena de producción, desde la preparación de la tierra 
de cultivo de plántulas, a la distribución y comercialización de los excedentes. Pero este tema 
es todavía mucho por explorar para el éxito de las políticas públicas dirigidas a la agricultura 
urbana en Brasil, Argentina y España. Los políticos necesitan entender mejor las 
preocupaciones de la profesión de los agricultores urbanos, que tienen grandes contribuciones 
a la mejora de la calidad de los alimentos y la nutrición y la calidad de vida en las ciudades. 

 
4. Conclusións 

Inicialmente, se trató de identificar algunas diferencias entre la agricultura urbana y 
peri-urbana y el desarrollo de la agricultura urbana, principalmente en España, Brasil y 
Argentina. Incluso antes de que una sociedad predominantemente urbana, con una economía 
cada vez más globalizada y cada vez más la práctica de la agricultura urbana está progresando 
y atraer la atención de los poderes públicos, con el fin de ampliar y promover una ciudad más 
humana y sostenible. 

Con el intenso proceso de migración desde las zonas rurales a las zonas urbanas, 
especialmente en los países en desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hubo una 
concentración de población en las ciudades. Este proceso de urbanización ha contribuido a 
una creciente demanda de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida, así como la 
necesidad de alimento, en condiciones apropiadas, a una población cada vez más 
desconectada de la producción de alimentos. 

Por lo tanto, se percibe que los espacios urbanos actuales deben ser valorados como 
sitios para la producción de alimentos para el consumo y cualquier excedente de producción a 
la comercialización, ya que varios experimentos con la agricultura urbana lo han demostrado. 
A partir de estas experiencias, vemos el importante papel que la agricultura urbana puede 
desempeñar en la mejora de la calidad de la dieta de las familias involucradas, junto a 
favorecer la inclusión social de las poblaciones marginadas, así como mejoras medio 
ambientales. 

También destacamos la necesidad constante de desarrollar la capacidad local, políticas 
coherentes y acciones destinadas a promover la agricultura urbana. Recordando que la 
eficacia de las iniciativas del gobierno es mayor, sobre todo cuando se cuenta con el apoyo de 
las iniciativas que movilizan y organizan la sociedad. 

En este contexto, consideramos que los huertos urbanos son mucho más que una 
conexión física entre la agricultura y las ciudades, pueden promover una mejor calidad de 
vida en las ciudades, reducir al mínimo la escasez de alimentos, mejorar la calidad de los 
alimentos, reducir la degradación del medio ambiente. La iniciativa tiene como objetivo 
desarrollar la agricultura urbana, también reducir la desigualdad social y promover la armonía 
con la naturaleza. 

El debate acerca de cómo hacer ciudades más ambientalmente sostenibles, dejó en 
claro que la conciencia pública y el uso de tecnologías apropiadas tienen un papel crucial en 
el camino hacia el desarrollo sostenible a través de iniciativas individuales y colectivas, como 
ejemplo, tenemos huertos familiares urbanos, huertos comunitarios en los parques públicos y 
jardines, etc. La tecnología también puede ser usada para implementar o expandir proyectos y 
experiencias de agricultura urbana. 

Las propuestas de apoyo a la agricultura urbana aún deben contemplar las actividades 
no agrícolas, como ejemplo, la transformación de los productos y la producción artesanal, con 
un gran potencial para la generación de ingresos y de ocio. Es necesario entender la 
importancia de la agricultura urbana para la ocupación de las zonas urbanas en desuso; la 
generación de empleo y la inclusión social desde la perspectiva de la reducción de la 
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desigualdad social y en términos de la dimensión social de la sostenibilidad; la soberanía 
alimentaria y la nutrición en perspectiva de la calidad de los alimentos; y la protección del 
medio ambiente, con el fin de mantener la biodiversidad. 

Entre las tendencias de la agricultura urbana, hay grandes posibilidades de ser 
mencionadas: la descentralización de la producción a otras regiones con potencial productivo; 
una mayor participación de la agricultura urbana con la producción ecológica; la organización 
adecuada del sector de la producción, en busca de una mejor planificación de la producción y 
la diversificación de los productos ecológicos. Otra fuerte tendencia en la industria es la 
creciente demanda de alimentos producidos sin pesticidas y con sostenibilidad, o sin daño 
para el medio ambiente. 

Está claro que, con los años, las políticas públicas a la agricultura urbana ha ganado 
importancia en el cenário brasileño, argentino y español, junto a la demanda de productos más 
saludables en la mesa del consumidor, a través de un análisis de las actuales políticas 
públicas, con el apoyo de MDS (Brasil), el MDS (Argentina) y el INC (España), con 
objectivo la accesibilidad de la asistencia a los agricultores urbanos, a pesar de la escasez de 
mano de obra especializada en asistencia técnica, así como los escasos recursos públicos 
disponibles para el sector. En este proceso, se destaca la creación del PNSAN o "Fome Zero" 
en 2003, en Brasil, el ProHuerta en 2003, en Argentina, del PAUS en 1999, en España, con la 
contemplación de nuevos espacios institucionales, dedicados a la implementación de políticas 
de desarrollo de la agricultura urbana, que tienen como objectivo poner en práctica 
experiencias innovadoras para ayudar a las acciones socialistas, humanitaria y de seguridad 
alimentaria. 

Dadas las visitas técnicas realizadas a las asociaciones o grupos de agricultores 
urbanos y ferias ecológicas en Nova Iguaçu y Río Cuarto, además de huertos urbanos de 
Sevilla, vemos que la tendencia de la agricultura urbana está en expansión, con miras a la 
recuperación y difusión de las prácticas agrícolas en las zonas urbanas, así como la absorción 
de los conceptos de desarrollo territorial sostenible y la comida sana por los agricultores y los 
consumidores locales. 

 
Palabras-clave: Políticas Públicas. Agricultura Urbana y Peri-urbana. Agroecología. 
Desarrollo Territorial Sostenible. 



 
 
  

xvi 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Huertos del Real Jardín Botánico de Madrid. ......................................................... 9 
Figura 2: Huertos urbanos construídos pelo Movimiento 15M na Puerta del Sol em 

Madrid (a esquerda) e nos jardins da Plaza Cataluña, em Barcelona (a 
direita). ................................................................................................................... 23 

Figura 3: Distribuição do espaço social coletivo no bairro de Lavapiés en Madrid. ............ 25 
Figura 4: Huerto Comunitario de Ventilla(Tetuán) em Madrid. ........................................... 26 
Figura 5: Huerto Comunitario de Masía Can Masdeu em Barcelona. ................................. 27 
Figura 6: Mapa das emancipações do município de Nova Iguaçu-RJ................................... 61 
Figura 7: Programa de Agricultura Familiar em Faixas de Dutos (PAF-Dutos). .................. 63 
Figura 8: Microrregião da Baixada Fluminense com os  municípios assistidos pela 

EMATER-Rio de Nova Iguaçu. ............................................................................. 64 
Figura 9: Feira da roça dos agricultores familiares com práticas ecológicas em Nova 

Iguaçu. .................................................................................................................... 66 
Figura 10: Feira da roça dos agricultores familiares com práticas ecológicas em 

Queimados. ............................................................................................................ 66 
Figura 11: Lote de terra dos agricultores familiares com práticas ecológicas da 

Cooperativa Univerde em faixa de dutos da Transpetro em Nova Iguaçu. ........... 67 
Figura 12: Lote de agricultores familiares com práticas ecológicas da Cooperativa 

Univerde em faixa de dutos da Transpetro em Nova Iguaçu. ................................ 69 
Figura 13: Mudas cultivadas em estufa na entidade ambientalista Onda Verde em 

Tinguá (Nova Iguaçu). ........................................................................................... 70 
Figura 14: Faixa etária dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu. ........ 71 
Figura 15: Nível de escolaridade dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu. .................................................................................................................... 71 
Figura 16: Principal fonte de renda dos agricultores familiares da Feira da Roça de 

Nova Iguaçu. .......................................................................................................... 72 
Figura 17: Tipo de atividade produtiva dos agricultores familiares da Feira da Roça de 

Nova Iguaçu. .......................................................................................................... 72 
Figura 18: Sistema de produção adotado pelos agricultores familiares da Feira da Roça 

de Nova Iguaçu. ..................................................................................................... 73 
Figura 19: Destino dos produtos de agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu. .................................................................................................................... 73 
Figura 20: Participação em programa ou projeto de assistência aos agricultores 

familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu. ........................................................ 74 
Figura 21: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu 

sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. ....................... 75 
Figura 22: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu 

sobre temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. ................. 77 
Figura 23: Mapa do departamento de Rio Cuarto (Província de Córdoba, Argentina). ........ 79 
Figura 24: Cultivo de hortaliças urbanas do ProHuerta em Rio Cuarto, Córdoba. .............. 80 
Figura 25: Cultivo de hortaliças urbanas do ProHuerta em Rio Cuarto, Córdoba. .............. 82 
Figura 26: Feira do Proyecto Arte Orgánico do INTA na UNRC, Córdoba. ....................... 83 
Figura 27: Feira do Proyecto Arte Orgánico do INTA na UNRC, Córdoba. ....................... 84 
Figura 28: Programa de capacitação pela Fundación Social de Rio Cuarto, Córdoba. ........ 85 



 
 
  

xvii 
 

Figura 29: Faixa etária dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 
Cuarto. .................................................................................................................... 86 

Figura 30: Nível de escolaridade dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico 
de Rio Cuarto. ........................................................................................................ 86 

Figura 31: Principal fonte de renda dos agricultores familiares do Projecto Arte 
Orgánico de Rio Cuarto. ........................................................................................ 87 

Figura 32: Tipo de atividade produtiva dos agricultores familiares do Projecto Arte 
Orgánico de Rio Cuarto. ........................................................................................ 87 

Figura 33: Sistema de produção adotado pelos agricultores familiares do Projecto Arte 
Orgánico de Rio Cuarto. ........................................................................................ 88 

Figura 34: Destino dos produtos de agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico 
de Rio Cuarto. ........................................................................................................ 88 

Figura 35: Participação em programa ou projeto de assistência aos agricultores 
familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto. ........................................... 89 

Figura 36: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 
Cuarto sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. ........... 90 

Figura 37: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 
Cuarto sobre temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. ..... 91 

Figura 38: Mapa de Comunidades Autónomas Españolas. ................................................... 93 
Figura 39: Mapa de Comunidad Autónoma de Andalucía en España. ................................. 93 
Figura 40: Localização da Red de Huertos Urbanos en Sevilla (RHUS). ............................ 94 
Figura 41: Vista parcial da Asociación Comité Pró-Parque Educativo y Cultural 

Miraflores en Sevilla, España. ............................................................................... 95 
Figura 42: Aniversário do Programa  Huerta las Moreras del la Asociación Comité 

Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores en Sevilla, España. ........................ 95 
Figura 43: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores 

en Sevilla, España. ................................................................................................. 97 
Figura 44: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores 

en Sevilla, España. ................................................................................................. 98 
Figura 45: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores 

en Sevilla, España. ............................................................................................... 101 
Figura 46: Huertos del Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. ................................ 102 
Figura 47: Huertos del Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. ................................ 102 
Figura 48: Huevo de Colón en el Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. ................ 103 
Figura 49: Huertos do Parque de Tamarguillo (Alcosa) en Sevilla, España. ..................... 104 
Figura 50: Huertos do Parque de Tamarguillo (Alcosa) en Sevilla, España. ..................... 105 
Figura 51: Actividad Lúdica en el Huerto del Rey Moro en Sevilla, España. ..................... 106 
Figura 52: Huertos Escolares del Rey Moro en Sevilla, España. ....................................... 107 
Figura 53: Huertos de Torreblanca en Sevilla, España. ..................................................... 107 
Figura 54: Huertos de Torreblanca en Sevilla, España. ..................................................... 108 
 



 
 
  

xviii 
 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1: Caracterização da agricultura familiar na Argentina. 17 
Tabela 2: Caracterização da agricultura familiar no Brasil. 40 
Tabela 3: Resumo da metodologia aplicada às amostras nos municípios de Nova Iguaçu 

(Rio de Janeiro-Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha 
(Andalucía-Espanha). 57 

Tabela 4: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 
participação em programa ou projeto de assistência técnica. 74 

Tabela 5: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 
temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 76 

Tabela 6: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 
Cuarto sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. 89 

Tabela 7: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 
Cuarto sobre temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 90 

Tabela 8: Classificação de Huertos Urbanos en Sevilla. 111 
Tabela 9: Identificação, cultivo e assistência técnica à agricultura urbana nos 

municípios de Nova Iguaçu, Rio Cuarto e Sevilha. 113 
 
 



 
 
  

xix 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AARJ - Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro 

AB – Agriculture Biologique/Agricultura Biológica 

ABIO – Associação dos Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AE - Agricultura Ecológica 

AF – Agricultura Familiar 

APA - Área de Proteção Ambiental 

APTA – Assessoria de Projetos Técnicos Alternativos 

APR - Atestado de Produtor Rural 

AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Tecnologia Alternativa 

ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural 

AU - Agricultura Urbana 

AUP - Agricultura Urbana e Periurbana 

C&T - Ciência e Tecnologia 

CAAE - Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 

CAC – Codex Alimentarius Commission/Comissão do Codex Alimentarius 

CAG – Comitê de Assuntos Gerais do Codex Alimentarius 

CAUP - Centros de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana 

CCF - Conselho Consultor Regional do Programa Global Cidades Cultivando para o Futuro 

CE – Comunidade Européia 

CEE – Comunidade Econômica Européia 

CEPAR - Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas/Centro de Estudos de 
Produção Agroecológica 

CMDR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nova Iguaçu 

CMNI - Câmara Municipal de Nova Iguaçu 

CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNSAN - Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

CNUDS - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

CNUMAD - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

COAG - Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación/Comitê da Agricultura da Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentos 

COMAM - Conselho Municipal de Meio Ambiente e Agricultura 

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

COPROFAM - Coordenadoria de Produtores Familiares do Mercosul 

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

CTUR - Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF 



 
 
  

xx 
 

DFDA/RJ - Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do MDA no Rio de Janeiro  

EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMATER-Rio – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 
Janeiro 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EUA - Estados Unidos da América 

FAO - Food and Agricultural Organization/ Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación/Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação 

FiBL – Research Institute of Organic Agriculture - Forschungsinstitut Biologischen 
Landbau/Instituto de Pesquisa da Agricultura Orgânica - Forschungsinstitut Biologischen 
Landbau 

FiBL & IFOAM - Research Institute of Organic Agriculture - Forschungsinstitut 
Biologischen Landbau and the International Federation of Organic Agriculture Movements 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

FoNAF - Foro Nacional de la Agricultura Familiar 

FUNATH - Fundação “Natureza e Homem” 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

GMC - Grupo de Compradores do Mercosul 

GNAU - Grupo Nacional de Agricultura Urbana 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

IDRC - International Development Research Centre/Centro Internacional de Investigações 
para o Desenvolvimento 

IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements/Federação 
Internacional dos Movimentos pela Agricultura Orgânica 

INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuária 

INC - Instituto Nacional de Colonización/Instituto Nacional de Colonização 

INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

IPAF - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para la Agricultura Familiar 

IPCE - International Environmental Award & Social Responsibility of International Pipeline 
Conference & Exhibition/Prêmio Internacional Ambiental e Responsabilidade Social da 
Conferência Internacional e Exposição Pipeline 

LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MAPyP - Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca 

MARM - Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Brasil) 

MDS – Ministerio del Desarrollo Social (Argentina) 

MERCOSUL – Mercado Comum dos Países do Cone Sul da América 

MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 



 
 
  

xxi 
 

OCDR - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Rural/Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Rural 

ONGs – Organizações Não Governamentais 

P&D - Pesquisa e Desenvolvimento 

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

PAA - Programa de Autoproducción de Alimentos/Programa de Autoprodução de Alimentos 

PAC – Política Agrícola Comum da União Europeia 

PAF-Dutos - Programa de Agricultura Familiar em Faixas de Dutos 

PAUS - Programa de Agricultura Urbana y Social 

PGOU - Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla/Plano Geral de Ordenação Urbana 
de Sevilha 

PESAGRO-Rio – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro 

PGUALC - Programa de Gestão Urbana para América Latina e Caribe 

PH - ProHuerta – Programa Huertas Orgánica/Programa Hortas Orgânica 

Plan MAN – Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional/Plano de Melhoramento 
Alimentar e Nutricional 

PLANSAN - Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

PMEA - Pequenas e Médias Empresas Agropecuárias 

PMNI - Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 

PMT - Prefeitura Municipal de Teresina 

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNSA - Plano Nacional de Segurança Alimentar 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPA - Plano Plurianual 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAT - Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

PRÓ-ORGÂNICO – Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica 

PROVE - Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola 

PTDRS - Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Rede ITA - Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas 

RFM - Rede de Freqüência Modular 

RHUS - Red de Huertos Urbanos de Sevilla/Rede de Hortas Urbanas de Sevilha 

SAGPyA - Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos/Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentos 

SDS - Secretaría de Desarrollo Social/Secretaria de Desenvolvimento Social 

SDT - Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 

SEDEREC - Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades/Secretaria de 
Desenvolvimento e Equidade para as Comunidades 

SEMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 

SEMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura 



 
 
  

xxii 
 

SESAN - Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SISAN - Sistemas Locais de Segurança Alimentar e Nutricional 

SMPCG - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral 

UE – Unión Europea/União Européia 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais  

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce em Minas Gerais 

UNRC - Universidad Nacional de Río Cuarto/Universidade Nacional de Rio Cuarto 

UPO - Universidad Pablo Olávide en Sevilla – España/Universidade Pablo Olávide em 
Sevilha - Espanha 

US - Universidad de Sevilla/Universidade de Sevilha 
 
 



 
 
  

xxiii 
 

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA 5 

2.1. Diferenças e Semelhanças entre a Agricultura Urbana e a Periurbana 5 

2.2. Origem e Contribuições da Agricultura Urbana 7 

2.2.1. Relação da agricultura urbana com a jardinagem 7 

2.2.2. Relação da agricultura urbana com a segurança alimentar e a renda familiar 10 

2.2.3. Contribuições da agricultura urbana para a produção ecológica, a educação 
ambiental e o lazer 22 

2.3. Agricultura Urbana e Biodiversidade 28 

2.4. Políticas de Inserção da Agricultura Urbana em Agendas Públicas 32 

2.5. Políticas Públicas para a Agricultura Urbana 38 

2.6. Políticas de Desenvolvimento Local, Sustentabilidade Ecológica e Social 49 

3. METODOLOGIA 55 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 60 

4.1. Descrição da Agricultura Urbana em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) 60 

4.1.1. Análise do questionário sobre assistência técnica aplicado aos agricultores 
familiares da feira da roça em Nova Iguaçu 70 

4.2. Descrição da Agricultura Urbana em Rio Cuarto (Córdoba) 77 

4.2.1. Análise do questionário sobre assistência técnica aplicado aos agricultores 
familiares do Projecto Arte Orgánico na feira da praça central em Rio Cuarto 86 

4.3. Descrição da Agricultura Urbana em Sevilha (Andalucía) 92 

4.4. Análise das Políticas para a Agricultura Urbana em Nova Iguaçu (Brasil), Rio 
Cuarto (Argentina) e Sevilha (Espanha) 109 

5. CONCLUSÕES 115 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 119 

7. APÊNDICE 130 

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As transformações em curso no desenvolvimento político, social, econômico e 
ambiental, condicionadas pelos processos de internacionalização e integração regional1, 
implicam repensar o contexto produtivo onde as políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento da agricultura urbana procuram se adaptar ao novo cenário, mas quase 
sempre de forma global e às vezes não atendendo às especificidades locais ou regionais. 

Nos últimos anos houve um aprofundamento do debate em busca de alternativas para 
fortalecer e viabilizar: segurança alimentar e nutricional; qualidade da produção urbana de 
origem ecológica; melhoria da relação humana com a sustentabilidade ambiental nas cidades; 
e melhoria da qualidade de vida do agricultor urbano, mediante o desenvolvimento de práticas 
ecológicas. 

A prática da agricultura urbana tem se intensificado no mundo desde a década de 
1980. Essa prática foi desenvolvida em função da escassez de alimentos e como forma de 
reivindicação para uma alimentação saudável e um ambiente menos contaminado. Mas as 
iniciativas que tratam especificamente da agricultura urbana, elementos econômicos e 
ambientais, que afetam o desenvolvimento territorial local, têm sido pouco investigadas e 
discutidas. 

A agricultura urbana está ligada a questões como desenvolvimento territorial 
sustentável, escassez de alimentos, agricultura ecológica, educação ambiental, qualidade de 
vida, entre outras. Na Agenda 212, os relatórios que indicaram os diferentes índices de 
pobreza e os impactos ambientais foram os principais instrumentos que contribuíram para o 
desenvolvimento de conceitos que justifiquem a agricultura urbana com práticas ecológicas. 

                                                 
1 A integração regional é indispensável para se alcançar vantagens competitivas diante da nova estruturação do 
comércio mundial, de forma dinâmica e altamente competitiva, seguindo as imposições da globalização 
(internacionalização). Portanto, deve-se refletir sobre os setores que desempenham papéis protagonistas, para 
que se identifiquem os limites e as margens em que se possam fortalecer os vínculos empresariais, industriais ou 
agropecuários. Dessa forma, a integração deve abordar também sobre a cultura, ciência, tecnologia e a 
mobilidade humana (GUEDES; CHAIN, 2009). 
 
2 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida no Rio de 
Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a 
refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e 
todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Cada 
país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável (CPDS) e da Agenda 21 Nacional (MMA, 2004). A Agenda 21 se constitui num 
poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige a 
reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e as 
partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. Com a Agenda 21 criou-se um 
instrumento aprovado pela OMF, internacionalmente, que tornou possível repensar o planejamento. Abriu-se o 
caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de um plano de ação e de um planejamento 
participativo em âmbito global, nacional e local, de forma gradual e negociada, tendo como meta um novo 
paradigma econômico e civilizatório. As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão 
social (com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda), a sustentabilidade urbana e 
rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo 
ao desenvolvimento sustentável. Mas o mais importante ponto dessas ações prioritárias, segundo este estudo, é o 
planejamento de sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício (MMA, 2004). A 
Agenda 21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das 
Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio 
ambiente (WIKIPÉDIA, 2012). 
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Conforme apresentado neste trabalho, o desenvolvimento da agricultura urbana 
promove o consumo de alimentos ecológicos de baixo custo, trabalha com a sustentabilidade 
ambiental no meio urbano e tem atraído a atenção de uma parcela da sociedade preocupada 
com a segurança alimentar e desenvolvimento territorial sustentável. Assim, enquanto as 
crianças e jovens se juntam para aprender e reivindicar uma sociedade mais humana e 
democrática, adultos e idosos fazem da agricultura urbana uma atividade de lazer e de troca 
de experiências, em prol de uma alimentação mais saudável e em alguns casos, complemento 
de renda familiar. 

A propagação que as atividades da agricultura urbana tiveram nos últimos anos, a 
forma como os processos de desenvolvimento sustentável são organizados e a constatação de 
práticas bem sucedidas em diferentes regiões e países do mundo nos fazem refletir sobre o 
propósito dessas práticas do ponto de vista político, social, ambiental e econômico. 

Ao longo dos anos, as políticas públicas para a agricultura urbana vêm ganhando 
destaque no cenário nacional e internacional, juntamente com a demanda por produtos mais 
saudáveis na mesa do consumidor. Isso desperta a necessidade de capacitação técnica dos 
agricultores familiares para um novo tipo de cultivo, a agricultura urbana com práticas 
ecológicas que, por sua vez, se entrelaça com os princípios da Agroecologia3. 

A preocupação com as gerações futuras e com o meio ambiente traz um novo olhar na 
agricultura familiar4, cujos sistemas produtivos passam a ser adaptados e mudados para novas 
formas de produção, como a garantia da qualidade dos produtos, a promoção do meio 
ambiente sustentável e a promoção de um desenvolvimento social e econômico sustentável. 
Nesse sentido, há a necessidade de capacitação dos agricultores familiares diante das 
mudanças e adaptações aos processos de assistência técnica por órgãos especializados em 
agricultura urbana. 

No caso do Brasil, a exemplo de muitos países em desenvolvimento, a prática da 
agricultura urbana ocorreu por tentativa e erro dos próprios agricultores familiares. O 
envolvimento dos órgãos de pesquisa e assistência técnica veio posteriormente e a ‘reboque’ 
da experiência desses agricultores, devido a carência de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento da agricultura urbana. 

A prática da agricultura urbana está mais adequada à implementação do sistema 
agroecológico na medida em que, normalmente, possuem estruturas de produção 
diversificadas com maior controle no processo de trabalho, escoamento e comercialização da 
produção, aliados ao desenvolvimento territorial sustentável. Apoiar a agricultura urbana na 
perspectiva do desenvolvimento local é imprescindível e deve considerar os aspectos 
econômicos, sociais, ecológicos e culturais em busca de soluções não excludentes. 

Em meio ao espaço urbano cercado por prédios “arranha-céus”, indústrias e comércios 
que movimentam as microrregiões de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-Brasil), Rio Cuarto 
                                                 
3 A agroecologia é uma ciência, surgida na década de 1970, como forma de estabelecer uma base teórica para 
diferentes movimentos de agricultura alternativa que então ganhavam força com os sinais de esgotamento da 
agricultura moderna. No entanto, apesar de ser um termo que surgiu vizinho às diferentes correntes da 
agricultura alternativa, não deve ser entendida como uma prática agrícola. É uma ciência que busca o 
entendimento do funcionamento de agroecossistemas complexos, bem como das diferentes interações que se 
fazem presentes, tendo como princípio a conservação e a ampliação da biodiversidade dos sistemas agrícolas 
como base para produzir, auto-regulação e conseqüentemente sustentabilidade (ASSIS; ROMEIRO, 2002). 
  
4 Conforme Prado Júnior (1999, p.9), a agricultura familiar sempre foi marcada pela rejeição das elites 
brasileiras. Desde meados do século XIX, quando o Brasil optou por uma estratégia inversa à norte-americana, 
as elites rurais brasileiras tentam persuadir a sociedade de que essa questão é sem importância, pois o caminho 
do campo só pode ser um: o da grande fazenda com assalariados. O vocabulário talvez tenha mudado, mas o 
discurso continua exatamente o mesmo: “promover a agricultura familiar é jogar dinheiro fora”. 
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(Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-Espanha), ainda há herança de uma terra fértil 
trabalhada pelos agricultores familiares urbanos. 

Conforme afirmam Aquino e Assis (2007), a agricultura urbana com práticas 
ecológicas se apoia nos princípios da agroecologia, baseado no uso responsável do equilíbrio 
biológico da natureza, na agricultura ecológica, que possibilita obter bons níveis de produção, 
evitando, ao mesmo tempo, os riscos de contaminação para os agricultores, os consumidores e 
o meio ambiente. 

A agricultura urbana possibilita a produção de alimentos de forma comunitária com 
uso de tecnologias de base ecológica em espaços urbanos ociosos. Com a mobilização 
comunitária, em especial com a atuação das prefeituras municipais, são implementadas hortas, 
viveiros, pomares, canteiros de ervas medicinais, criação de pequenos animais, unidades de 
processamento ou beneficiamento agroalimentar e feiras ou mercados públicos populares. Os 
alimentos produzidos, geralmente, são destinados ao autoconsumo, abastecimento de 
restaurantes populares e às escolas públicas, cozinhas comunitárias e à venda de excedentes 
no mercado local, resultando em inclusão social, melhoria da alimentação, nutrição e geração 
de renda. 

Diante da importância da agricultura urbana nos municípios de Nova Iguaçu (Rio de 
Janeiro-Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-Espanha), cuja história 
tem como base a agricultura familiar, vários projetos e programas têm contribuído para o 
desenvolvimento da agricultura urbana nesses países, por meio de leis, incentivos, convênios 
e programas como o PRONAF, criado em 1995, apoiado pelo MDA e o PNSAN ou “Fome 
Zero”5, criado em 2003, apoiado pelo MDS (Brasil); o Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria (PNSA) e o ProHuerta, criados em 2003, apoiado pelo MDS e executado pela 
Fundación Social do Município e pelo INTA (Argentina); e o Programa de Agricultura 
Urbana y Social (PAUS), criado em 1999, apoiado pelo Instituto Nacional de Colonización 
(INC), o Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), criado em 2006, e a Red de Huertos 

                                                 
5 O Fome Zero é uma estratégia impulsionada pelo governo federal do Brasil para assegurar o direito humano à 
alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção 
da segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população mais 
vulnerável à fome. A atuação integrada dos ministérios que implementam políticas fortemente vinculadas às 
diretrizes do Fome Zero possibilita uma ação planejada e articulada com melhores possibilidades de assegurar o 
acesso à alimentação, a expansão da produção e o consumo de alimentos saudáveis, a geração de ocupação e 
renda, a melhoria na escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao abastecimento de água, tudo sob a ótica 
dos direitos de cidadania. O primeiro ponto positivo do Fome Zero foi priorizar o tema da fome na agenda 
política do Brasil, com repercussões no cenário mundial, além de reforçar a participação e a mobilização da 
sociedade. O segundo ponto positivo do Fome Zero foi possibilitar a vinculação entre a Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional e a necessidade de repensar a ação do Estado. Quanto mais garantida a integração das 
áreas envolvidas nesse tema, mais estimuladas as parcerias e melhor promovidos os canais de participação 
popular e controle social, maior é a possibilidade de consolidação efetiva dessa política. A realização da II 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2004, consolidou o reconhecimento pelo Estado 
da necessidade de implementação de uma política pública de segurança alimentar e nutricional fortemente 
apoiada na participação da sociedade brasileira. Dessa forma, os princípios do Fome Zero têm por base a 
transversalidade e intersetorialidade das ações estatais nas três esferas de governo; no desenvolvimento de ações 
conjuntas entre o Estado e a sociedade; na superação das desigualdades econômicas, sociais, de gênero e raça; na 
articulação entre orçamento e gestão e de medidas emergenciais com ações estruturantes e emancipatórias. Por 
meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Integração 
Nacional, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça e da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, além do Ministério da Fazenda, o governo federal articula políticas sociais com 
estados e municípios e, com a participação da sociedade, implementa programas e ações que buscam superar a 
pobreza e, conseqüentemente, as desigualdades de acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficientes, 
de forma digna, regular e sustentável (MDS, 2009, s.p.). (s.p. = sem número de página). 
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Urbanos (RHU), criado em 2010,  apoiados pela Junta de Andalucía e pelo Ayuntamiento de 
Sevilla (Espanha), objetivando fomento, assistência técnica e desenvolvimento territorial 
sustentável. 

Com base na precariedade de mão de obra qualificada em assistência técnica, bem 
como os poucos recursos públicos disponibilizados à agricultura urbana para suprir às 
necessidades dos produtores familiares de baixa renda, podemos indagar: qual o nível de 
integração das políticas públicas de agricultura urbana com os programas de assistência 
técnica, segurança alimentar e nutricional, qualidade de vida do agricultor urbano e 
desenvolvimento territorial sustentável nas cidades? 

Este estudo tem por objetivo, caracterizar como funcionam as políticas públicas para o 
desenvolvimento da agricultura urbana nos municípios de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-
Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-Espanha). Tem como objetivos 
específicos: identificar como funcionam as políticas de assistência técnica destinadas aos 
agricultores urbanos nos municípios pesquisados; identificar qual a destinação dos produtos 
ecológicos desenvolvidos ou cultivados por agricultores urbanos; e identificar oportunidades 
de melhorias relativas à qualidade de vida do agricultor urbano de Nova Iguaçu, Rio Cuarto e 
Sevilha. 

Esta Tese tem como estrutura: na introdução são apresentadas algumas considerações 
a cerca da agricultura urbana, definidos os objetivos e relevância do estudo; no referencial 
teórico se aborda as políticas públicas para a agricultura urbana, bem como o 
desenvolvimento dessa prática a nível mundial, na América Latina e especificamente no 
Brasil, na Argentina e na Espanha; na metodologia se apresenta os procedimentos para coleta 
de dados;  na apresentação de resultados e discussões se procura caracterizar como funcionam 
as políticas públicas para a agricultura urbana em Nova Iguaçu, Rio Cuarto e Sevilha; nas 
conclusões procurou-se relacionar os objetivos específicos com a revisão de literatura e 
resultados obtidos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
No referencial teórico abordamos a agricultura urbana, contemplando as diferenças e 

semelhanças entre a agricultura urbana e a periurbana; bem como origem e contribuições da 
agricultura urbana, contemplando a relação desta agricultura com a jardinagem, com a 
segurança alimentar e a renda familiar, contribuições da agricultura urbana para a produção 
ecológica, a educação ambiental e o lazer; agricultura urbana e a biodiversidade. Abordamos 
também a política de inserção da agricultura urbana em agendas públicas; as políticas públicas 
para a agricultura urbana; e as políticas de desenvolvimento local, sustentabilidade ecológica 
e social. 

 
2.1. Diferenças e Semelhanças entre a Agricultura Urbana e a Periurbana 

 
É recente o uso da terminologia “Agricultura Urbana” (AU), geralmente informações 

sobre esse assunto são publicadas em documentos online de organizações oficiais como a 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and 
Agricultural Organization - FAO)6 que incentiva o desenvolvimento dessas atividades 
agrícolas. 

O termo “Agricultura Urbana” (AU) foi proposto pela FAO (1999b), com o objetivo 
de se referir a um tipo de agricultura estabelecida no contexto da segurança alimentar dos 
países em desenvolvimento. Conforme a FAO (2004), a agricultura urbana refere-se às 
práticas agrícolas que são realizadas dentro das cidades ou periferias urbanas e inclui a 
produção agrícola e o processamento, em alguns casos, piscicultura e silvicultura. 

Geralmente, a agricultura urbana é praticada em pequenas áreas (pomares, jardins, 
parques, terraços) localizadas dentro da cidade. São destinadas à produção de culturas 
(hortaliças, verduras, legumes, frutas e plantas ornamentais ou medicinais), bem como à 
criação de animais de pequeno porte (aves, coelhos, suínos etc.) para consumo próprio ou para 
venda em feiras livres. 

Nesse contexto, os termos agricultura urbana ou hortas urbanas referem-se às 
pequenas áreas de cultivo situadas dentro dos limites da cidade que são destinadas ao cultivo 
intensivo e criação de pequenos animais. Essa prática é desenvolvida, principalmente, em 
espaços urbanos (públicos ou particulares) que são transformados em hortas comunitárias e 
familiares, praticada por pessoas que, geralmente, vivem e trabalham nas cidades. Por outro 
lado, a agricultura periurbana tem conotação mais ampla e pode variar de agricultura intensiva 
e de subsistência (autoconsumo) à agricultura comercial, realizada na área periurbana. 

Portanto, consideramos que a agricultura periurbana é praticada ao redor dos centros 
urbanos, em um espaço intermediário entre o urbano e o rural. Essas explorações situadas 
próximas ao perímetro das cidades, em uma área de “confrontação” ou de transição entre o 

                                                 
6 A FAO foi criada em outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO) atua como um fórum neutro, onde todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, se reúnem em 
igualdade para negociar acordos, debater políticas e impulsionar iniciativas estratégicas. Atualmente a FAO tem 
191 países membros, mais a Comunidade Européia. A rede mundial compreende cinco oficinas regionais e 78 
escritórios nacionais. A FAO lidera os esforços internacionais de erradicação da fome e da insegurança 
alimentar. Desde sua fundação, a FAO tem dado atenção especial ao desenvolvimento das áreas rurais, onde vive 
70% das populações de baixa renda, e que ainda passam fome. É também fonte de conhecimento e informação. 
Ajuda os países a aperfeiçoar e modernizar suas atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para assegurar uma 
boa nutrição a todos e o desenvolvimento agrícola e rural sustentável. Sua sede é em Roma, Itália. O escritório 
da FAO no Brasil foi criado em novembro de 1979 (FAO, 2011b). 
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urbano e o rural e, dependendo da superfície, podem desenvolver outras atividades como a 
silvicultura, criação de animais ou piscicultura. 

A diferença entre a agricultura urbana e periurbana (AUP) é bastante tênue. Diante das 
definições consideradas complementares, a proposta da Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Rural  (OCDR) define a AUP como aquela praticada dentro de um raio de 20 
km (quilômetros), desde um centro urbano com mais de 200.000 habitantes; e 10 quilômetros 
para cidades com a população entre 50.000 e 100.000 habitantes. Conforme a FAO (1999b), 
as atividades da agricultura periurbana, definidas a partir da década de 1970,  passaram a ser 
vistas como um composto de unidades de exploração agrícola em volta da cidade, que explora 
intensamente propriedades para cultivar hortaliças comerciais ou semicomerciais, produção 
de granjas, animais de pequeno porte e produção leiteira. Em ambos os casos, há pessoas que 
praticam a agricultura periurbana (agricultores familiares), vivem nas propriedades e fazem 
dessa atividade sua profissão ou modo de vida. Outras optam por desenvolver práticas 
agrícolas em pequenas áreas urbanas (ZAAR, 2011). 

Geralmente, os conceitos de AUP assemelham-se entre si e diferem, principalmente, 
em aspectos relacionados ao tipo de produção, escala de produção e comercialização. A 
afinidade entre as duas agriculturas encontra-se nas práticas de cultivo intensivo de hortaliças, 
ervas medicinais, árvores frutíferas, criação de pequenos animais e, em alguns casos, 
produção leiteira, especialmente se essas atividades são praticadas por pessoas que vivem nas 
cidades. 

Segundo a FAO (2004), no que se refere à finalidade, enquanto a maioria dos 
agricultores urbanos visa melhorar a qualidade da alimentação familiar, como as áreas 
cultivadas são geralmente pequenas, em espaços confinados, vagos ou subutilizados, os 
agricultores periurbanos, com extensões maiores, têm como objetivo, além de subsistência, a 
comercialização do excedente em feiras locais, mercados ou supermercados. 

A agricultura urbana não é primariamente uma fonte de renda em dinheiro, embora em 
alguns países, especialmente, Magadascar e Nigéria, o percentual da renda de agricultura 
urbana seja superior a 50% entre os de baixa renda. Geralmente, a agricultura urbana é 
orientada para o consumo no âmbito familiar, apenas em alguns países, como Bangladesh, 
Madagascar e Nepal, mais de um terço da produção oriunda da agricultura urbana é vendida 
em feiras livres ou mercados (ZAAR, 2011). 

Quanto ao sistema de cultivo, que depende da informação e assistência técnica 
recebida tanto pelos agricultores urbanos como pelos periurbanos, normalmente a produção é 
ecológica ou com baixa porcentagem de produtos químicos (sintéticos). É possível que o uso 
de agrotóxicos seja menor na agricultura urbana cultivada pelos agricultores familiares nas 
cidades do que na agricultura periurbana destinada à comercialização. 

Embora o conceito de agricultura urbana esteja em construção, já vem sendo utilizado 
por organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e pela FAO, além de diversas organizações não governamentais e governos 
nacionais, regionais e locais. A questão conceitual da agricultura urbana passa pelo 
questionamento sobre o que há de próprio na agricultura urbana, para que ela seja considerada 
objeto de investigação e de políticas específicas. Nesse sentido, os principais elementos de 
definição da agricultura urbana são: os tipos de atividades econômicas desenvolvidas; as 
categorias e subcategorias de produtos (alimentares e não alimentares); característica 
locacional (intraurbano e periurbano); tipos de área onde é praticada; tipos de sistemas de 
produção; destino dos produtos e escala de produção (MOUGEOT, 2000). 

Apesar das controvérsias em torno da agricultura urbana, o elemento mais comum nas 
definições sobre o tema tem sido a localização em relação à proximidade das cidades (urbana 
ou periurbana). Entretanto, não é a localização urbana que distingue a agricultura urbana da 
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agricultura rural, senão o fato de que está integrada e interage com o ecossistema urbano. 
Como exemplo, podemos citar a possibilidade dos sistemas urbanos de produção agrícola 
apresentarem como destino a produção de resíduos orgânicos, tanto de origem doméstica 
quanto de áreas comerciais e industriais disponíveis em áreas urbanas, como padarias, 
açougues, restaurantes, cervejaria, bagaço de cana–de–açúcar etc. Portanto, a sustentabilidade 
da agricultura urbana deve estar apoiada no manejo agroecológico, que inclui o uso de 
substratos e manejo orgânico do solo, técnicas de rotação e associações de cultivos e manejo 
fitossanitário alternativo ao convencionalmente utilizado, bem como na utilização do espaço 
disponível em áreas urbanas, e integração interdisciplinar e interinstitucional para assessorar a 
produção (COMPANIONI et. al., 2001). 

Segundo o Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU) do Ministerio de la 
Agricultura de Cuba, entende-se agricultura urbana como sendo a produção de alimentos 
dentro de perímetro urbano e periurbano, aplicando métodos intensivos, considerando a 
interrelação “homem – cultivo – animal – meio ambiente” e as facilidades da infraestrutura 
urbanística que propiciam a estabilidade da força de trabalho e produção diversificada de 
cultivos e criação de animais, baseadas em práticas sustentáveis que permitem a reciclagem 
dos resíduos (MA/GNAU, 2001). 

Nesse sentido, a agroecologia é considerada especialmente apropriada para o entorno 
urbano, posto que sistemas de produção ecológicos caracterizam-se como um instrumento 
interessante para viabilização da agricultura em pequena escala, em regime de gestão familiar, 
tanto em sistemas de lotes individuais como em explorações associativas, tendo em vista que 
a baixa dependência de insumos externos facilita a adoção da forma de produção urbana com 
práticas ecológicas (ASSIS, 2003). Além disso, os sistemas agrícolas conduzidos por meio do 
manejo ecológico têm o compromisso de manter ou recuperar a biodiversidade dos 
agroecossistemas, ao mesmo tempo em que possibilitam aumento de renda para a família ao 
agregar valor aos produtos e ampliar o mercado consumidor. 

 
2.2. Origem e Contribuições da Agricultura Urbana 

 
2.2.1. Relação da agricultura urbana com a jardinagem 

 
A agricultura urbana só veio a ser definida pela FAO em 1999, mas mesmo assim a 

história dessa prática agrícola está intimamente relacionada com a jardinagem. Há exemplos 
em que flores, frutas, hortaliças, legumes, verduras e ervas medicinais ou ornamentais 
coexistiam harmoniosamente em um só lugar. Isso se aplica aos casos dos jardins egípcios, 
gregos, romanos, bizantinos e muçulmanos, embora pouco se saiba sobre o tipo de vegetais 
cultivados, o que se conhece é suficiente para provar a ligação entre a agricultura urbana e a 
jardinagem. 

No Egito, as árvores frutíferas, palmeiras e videiras eram dispostas simetricamente em 
cada jardim e forneciam comida e sombra (JANICK, 2010); também os jardins dos templos 
eram espaços para cultivos de hortaliças ou ervas medicinais, tais como plantas especiais 
utilizadas em rituais e oferendas. Essas informações foram encontradas na literatura e os 
vestígios arqueológicos, na Grécia antiga, eram parcelas típicas de pomares e jardins 
associados aos santuários. Além disso, os jardins e pomares estavam presentes nas lacunas 
que permitiram a expansão subsequente dentro das muralhas da Roma antiga e nos jardins 
fora das muralhas de Bizâncio, onde complexos sistemas de produção de vinhedos, hortaliças, 
legumes e frutas eram cultivados para o sustento de monges e peregrinos (ZAAR, 2011). 
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Também na Idade Média, a associação de hortas e jardins foi muito comum nos 
mosteiros e conventos. Produziam-se hortaliças, frutas e ervas medicinais que contribuíam 
para a dieta alimentar e a saúde de seus habitantes (HALE, 1980). 

Além dos espaços monásticos, palácios e casas particulares, também havia jardins e 
hortas públicas. Nas cidades medievais italianas eram distribuídos hortas e jardins em casas 
particulares e espaços verdes na periferia urbana. Ao se aproximar do Renascimento, 
especialmente o florentino, os jardins e hortas dos palácios tornam-se mais bem distribuídos 
nos centros da cidade e periferia urbana, mas conservando-se suas propriedades (ZAAR, 
2011). 

No Renascimento, há exemplos de algumas pinturas de artistas plásticos que retratam 
jardins e hortas, tratados de forma realista ou idealizada. Esse é o caso do intitulado “El 
Jardín de las Delicias” de Jerónimo Boch (El Bosco) ou do livro “La Virgen con una multitud 
de animales” de Alberto Durero e que atualmente se encontra no Museo del Prado (Madrid) e 
no Museo Albertina de Viena (Austria), respectivamente. No “El Jardín de las Delicias” as 
frutas do painel central são  uma clara referência à sua relação com os prazeres sexuais. Já no 
livro, “La virgen con una multitud de animales, el lirio y la peonía”, referem-se à virgindade 
de Maria (Mãe de Jesus) (MATILLA, 2005). 

Na França, e inspirado nos jardins italianos renascentistas, o Jardim do Castelo de 
Blois, construído por Francisco I no início do século XVI, teve, além dos canteiros de flores, 
uma grande variedade de frutas, verduras e legumes; e o jardim de Catarina de Médici, 
construído meio século mais tarde, também tinha árvores, flores, hortas e vinhedos (ZAAR, 
2011). 

A partir do século XVI, com a descoberta de novas espécies, em viagens ao exterior, 
se tornaram moda nos jardins europeus, plantas exóticas originárias da América e Ásia, cujo 
objetivo principal de exibição era a ornamentação, mas estava ao alcance de poucos, pois 
eram colocadas em espaços particulares. 

Os jardins tinham objetivos múltiplos. Por um lado, estimulavam novas catalogações 
de espécies previamente desconhecidas. Jardins botânicos foram criados, vinculados a 
universidades ou institutos de pesquisa, de modo que se tornaram uma ferramenta importante 
para o estudo da botânica. Além disso, o acesso da população a esses jardins mais tarde 
poderia ter caráter educativo, tanto para a disseminação do conhecimento como para 
desenvolver técnicas de ensino em áreas de jardins, para o cultivo de hortaliças, legumes, 
verduras e frutas. 

Em ambientes naturais ou aclimatados, jardins botânicos poderiam possuir  milhares 
de espécies, algumas nativas e outras exóticas, cultivadas em jardins e hortas internas. Pode 
servir como exemplo, a obra “Antiguo Jardín Botánico”, de 1905, do expressionista alemão 
Max Beckmann da coleção “Lothar-Günther Buchheim”, mostrando que eles faziam parte da 
paisagem urbana ou suburbana das grandes cidades (ZAAR, 2011). 

No século XVIII tornou-se moda na Europa o passeio em jardins urbanos. Foram 
criadas avenidas arborizadas, parques públicos e jardins botânicos, às vezes construídos nos 
limites da cidade, onde o espaço estava disponível para popularizar esse hábito. Na França, 
em meados do século XVIII, Luis XV criou ao lado do Jardim de Versalhes, de estilo clássico 
e formal, um "jardim de instrução", onde situaram animais de estimação, hortas e um jardim 
botânico (ZAAR, 2011). 

Na Espanha, em 1755, Fernando VI ordenou a criação do “Real Jardín Botánico de 
Madrid”, instalado na “Huerta de Migas Calientes”, próximo ao chamado Portão de Ferro, às 
margens do Rio Manzanares. Em 1774, Carlos III instruiu sua mudança para “Paseo del 
Prado”. Criado com o objetivo de desenvolver o ensino de botânica, além do jardim havia 
plantas do Mediterrâneo e outras, a partir de clima equatorial (ZAAR, 2011). Atualmente, é 
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um dos jardins com uma enorme variedade de espécies, como hortaliças, legumes, verduras, 
árvores frutíferas e palmeiras. Na entrada do “Real Jardín Botánico de Madrid”, uma placa  
indica aos visitantes: 

“A lo largo de la historia el hombre ha ido domesticando los vegetales que mayor 
rendimiento  alimenticio le ofrecían. Con las expediciones científicas al Nuevo 
Mundo llegaron a Europa un buen número de especies que comenzaron a cultivarse 
mezclados con las de otros orígenes.” 

Os huertos de Madrid mostram a variedade de cultivos por estação do ano. No outono, 
couve e repolho. No inverno, nabo, rabanete, alho e cebola. Na primavera e no verão, acelga, 
aspargos, alface, pimentão, berinjela, melancia, melão, abóbora, beterraba e chicória. 

 

 

Figura 1: Huertos del Real Jardín Botánico de Madrid. 
Fonte: Zaar (2011). 

 
Nas áreas urbanas ou periféricas, as hortas da aristocracia costumavam ser nos jardins 

junto à residência do proprietário. As cidades muradas da Europa tinham um amplo espaço 
não construído, onde as práticas agrícolas urbanas eram desenvolvidas. A partir do século 
XX, com a expansão horizontal das cidades, criaram-se parques e jardins públicos, a exemplo 
da maioria das cidades inglesas, o que impulsionou a construção de casas com jardins e hortas 
urbanas (CAPEL, 2002). 

Os parques públicos, criados nas cidades no século XIX, desenvolvem funções, que 
vão desde a prática de exercício ao ar livre até a formação de hortas para a educação de 
crianças e servem de ligação entre os habitantes da cidade com a natureza. Têm como 
objetivos educar e melhorar a saúde da população; superar a dicotomia rural-urbano e 
preservar a natureza nas cidades. Colaboraram nesse processo, desde meados do século XIX, 
um grande número de revistas dedicadas à jardinagem e horticultura, como “The 
Horticulturalist o Journal de la Royal Agricultural Society”, com várias propostas que 
favoreceram a disseminação das hortas urbanas entre a população (CAPEL, 2002). 

A maioria dos exemplos de hortas urbanas, da segunda metade do século XIX a 
primeira metade do século XX, estão relacionadas a períodos de escassez de alimentos. Nos 
Estados Unidos da América (EUA), durante a depressão de 1893-1897, o governo local de 
Detroit destinou terras vagas para pessoas desempregadas, para que pudessem cultivar e 
produzir alimentos. Esta prática foi seguida por outros municípios, sob o nome de relief 
gardens e foi repetida durante a grande depressão nos EUA entre 1929 e 1935. Também 
durante as duas Guerras Mundiais, o programa “Liberty and Victory Gardens” estimulou a 
construção de hortas familiares e comunitárias. Considera-se que 20 milhões de 
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norteamericanos responderam à chamada e como resultado, em 1943, 40% dos produtos 
frescos (frutas e vegetais) consumidos na América do Norte provinham de hortas familiares, 
escolares ou comunitárias (ZAAR, 2011). 

As hortas urbanas no Reino Unido, para a subsistência familiar, foram amplamente 
difundidas durante o século XIX. Foram primordiais durante o bloqueio da Alemanha na 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) com a 
escassez de alimentos, quando novas terras foram alocadas para a produção alimentar. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, a campanha “Dig for Victory”  instruiu as pessoas a 
produzir alguns dos seus próprios alimentos e parte dos jardins públicos foi transformada em 
hortas (ZAAR, 2011). 

Na Alemanha, Schrebergärten (hortas familiares para as classes populares) e a criação 
do Zentralverband der Arbeiter und Schrebergärten  (União Central dos Trabalhadores e 
Jardineiros), fundada em 1911, contribuiu para o desenvolvimento de regulamentos 
municipais, que promoveram a construção de hortas nas periferias urbanas (CAPEL, 2002). 
Essas iniciativas permitiram que os habitantes das cidades pudessem fazer das hortas urbanas 
e suburbanas uma importante fonte alimentar. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as hortas urbanas foram adquirindo outras funções, 
como produzir alimentos e permitir que a população pudesse desfrutar de contato com a 
natureza. Na Europa, até final de 1960, eram comuns huertos urbanos, principalmente na 
periferia das regiões metropolitanas, mas com a densificação e expansão das cidades, foram 
gradualmente dando lugar a novos edifícios e infraestruturas modernas. 

Durante a década de 1960, na região metropolitana de Paris (França), os efeitos 
desastrosos da expansão urbana reduziram substancialmente as hortas urbanas às chácaras 
localizadas no coração da “Île-de-France”(PEYON, 1988). Em Buenos Aires (Argentina), os 
huertos familiares do cinturão verde da região metropolitana tiveram origem no século XIX, e 
foram reduzidos nas últimas décadas pela pressão de empreendimentos imobiliários 
(BARSKY, 2005). 

Na Espanha, o Instituto Nacional de Colonización (INC), em 1950, durante a ditadura 
de Franco, foi uma das primeiras iniciativas oficiais para a criação de hortas familiares. Mais 
tarde, ligados aos processos de urbanização e crescimento da cidade, os chamados "huertos 
precarios" se dedicaram à agricultura de subsistência, em áreas urbanas ou periurbanas, nas 
regiões metropolitanas espanholas (ZAAR, 2011). 

 
2.2.2. Relação da agricultura urbana com a segurança alimentar e a renda familiar 

 
Aparentemente, pode parecer incongruente falar de agricultura urbana, quando há 

grandes áreas agrícolas para a produção de alimentos (para humanos e animais) e produção de 
biocombustíveis. Enquanto em algumas regiões do mundo, como exemplo a Europa, o 
excedente de alimentos gerados pela agricultura intensiva e por algumas reformas da PAC7 

                                                 
7 A Política Agrícola Comum (PAC) da União Européia  é um sistema de subsídios à agricultura e programas de 
desenvolvimento em áreas afins, designado como Comunidades européias. Foi criada em 1962, tendo como 
objetivos principais assegurar o abastecimento regular de gêneros alimentícios e garantir aos agricultores um 
rendimento em conformidade com seus desempenhos. Objetiva também: aumentar a produtividade agrícola; 
garantir um bom nível de vida à população agrícola; estabilizar os mercados; garantir os fornecimentos 
regulares; garantir preços razoáveis no abastecimento ao consumidor. A PAC consubstancia-se na unidade do 
mercado agrícola, o que implica a liberalização do comércio, a harmonização das regulamentações 
administrativas, sanitárias e veterinárias e a existência de regras comuns de gestão, de preços comuns, de regras 
de concorrências idênticas e de um uniforme de proteção nas fronteiras da União. (NASCIMENTO, 2009). 
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influenciaram o abandono ou redução das atividades agrícolas, a população de outras regiões 
(hemisfério Sul) sofre de insegurança alimentar e nutricional (GARCÍA; MARTOS, 2010). 

Atualmente, a expansão da agricultura urbana, praticada por cidadãos urbanos, é uma 
realidade e se amplia rapidamente. Reduz as dificuldades causadas pelos preços elevados dos 
produtos alimentares, que ocorreram em 2007-2008, atingindo fortemente pessoas de baixa 
renda nos países em desenvolvimento, como explica a FAO: 

A agricultura urbana pode ajudar a minimizar os efeitos dessas crises. Embora a 
agricultura seja basicamente um fenômeno rural, a agricultura urbana pode ajudar a 
aumentar a resistência aos impactos externos de pessoas urbanas consideradas 
pobres e melhorar seu acesso a frutas, a vegetais e a produtos animais. Esse 
mecanismo será particularmente importante em áreas onde a infraestrutura é 
precária, os custos  de transportes são elevados e há escassez dos produtos agrícolas. 
Alguns agricultores urbanos poderiam também oferecer os seus produtos nas feiras 
livres e nos mercados locais, gerando renda para si e suas famílias (FAO, 2010, s.p.). 

A FAO e o Comité de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (COAG) apresentaram propostas sobre o assunto na reunião de 
Janeiro de 1999, em Roma-Itália. Também foram criados organismos de investigação e 
iniciativas internacionais, que surgiram no início de 1990, como a “Red sobre la Agricultura 
Urbana (1993), el Grupo de Apoyo a la Agricultura Urbana (1996) y la Iniciativa Mundial 
sobre la Agricultura Urbana (1996)”, com a participação de importantes organizações 
internacionais e universidades, tendo como objetivo impulsionar a agricultura urbana e 
periurbana (AUP) em países desenvolvidos e em desenvolvimento (FAO, 1999b). 

 
Estima-se que cerca de 800 milhões de pessoas em cidades de todo o mundo 
participam em atividades relacionadas com a AUP, que produz alimentos e gera 
renda. A combinação de dados de censos nacionais e pesquisas domiciliares indicam 
que grande parte dos produtos agrícolas urbanos são consumidos por suas próprias 
famílias, enquanto os excedentes são vendidos nas feiras livres e nos mercados 
locais (FAO, 2011a, s.p.). 
 

Esse desenvolvimento agrícola reflete a preocupação com uma maneira mais produtiva 
e sustentável. Produzida localmente, a agricultura ecológica é uma alternativa e, ao mesmo 
tempo, uma oportunidade para desenvolver novos hábitos alimentares, consumo e lazer. Além 
disso, no que diz respeito às questões ambientais, a inclusão da natureza nas cidades, não só 
na forma de jardins e parques, mas também na forma de hortas, recupera terrenos vazios, 
ajuda no ciclo de metabolismo urbano (água, energia e matéria) e contribui para recuperar 
variedades locais, aumentando a biodiversidade. No que diz respeito à dimensão humana e 
social, huertos urbanos dão caráter e identidade aos espaços públicos, que se tornam espaços 
de participação do cidadão e de educação ambiental. 

                                                                                                                                                         
7 A PAC é o principal pilar da política comum implementada pela União Europeia. Para entender o enraizamento 
dessa política, é preciso entender primeiro o contexto em que foi criada, diante do desabastecimento e escassez 
de alimentos, após a 2ª Guerra Mundial, onde a Europa desenvolveu uma política favorável à segurança 
alimentar. Alguns anos mais tarde, em razão do sucesso da PAC, a situação se inverte com os excedentes na 
produção de alimentos. Isso implica em mudanças na agenda da PAC a partir de 1992, onde a nova situação leva 
ao desenvolvimento de seu papel no panorama agrícola. A reforma da PAC em 1992, com ênfase no cuidado e 
respeito ao meio ambiente, concordou com a responsabilidade da sociedade em cuidar do meio ambiente, 
reconhecendo o papel crucial desempenhado pelos agricultores na conservação e manejo de paisagens e sistemas 
agrícolas. Essa reforma contemplou também o processo evolutivo de uma agricultura produtiva ou comercial 
para uma agricultura familiar ou de subsistência, com efeitos paisagísticos, recreativos, educativos e sociais 
(GUEDES; PÉREZ, 2011). 
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Com diferentes objetivos, desde a própria sobrevivência, melhor alimentação, 
complementar a renda familiar, espaço para lazer e preocupação com consumo de produtos 
ecológicos de baixo custo, a prática da agricultura urbana está ligada a uma série de questões 
que refletem a complexidade da sociedade e mostram como suas necessidades promovem a 
organização cívica, levando a mudanças de atitudes em relação ao uso da terra urbana que, 
normalmente, tem uma qualificação e um planejamento definido em espaços disponíveis em 
cidades de médio e grande porte. 

Desde o final do século XX e, geralmente, apoiado pela FAO (1999a), o número de 
países em desenvolvimento, onde experiências com a agricultura urbana ecológica foram 
promovidas, tem aumentado. A fim de resolver a escassez de alimentos, foram países com 
populações de maior risco de insegurança alimentar que, a partir da década de 1990, 
desenvolveram algum tipo de incentivo a políticas públicas para a agricultura urbana, tanto 
nas grandes cidades como em cidades de médio porte. 

Quando a FAO (2010) estima que em alguns países em desenvolvimento, mais da 
metade dos domicílios urbanos se envolvem com algum tipo de agricultura urbana (em 
quintais,  jardins e terraços particulares; hortas comunitárias; praças, parques, escolas e 
hospitais públicos, e geralmente se concentram na produção de horticultura ecológica ou de 
transformação e venda direta de alimentos) descreve uma realidade que diverge dos países de 
primeiro mundo. Mas a FAO afirma também que a população de baixa renda desses países em 
desenvolvimento, quando produzem o suficiente para suprir as necessidades alimentares e 
nutricionais de sua família, permite gastar mais do seu rendimento com outras necessidades 
básicas, como educação e saúde. 

Embora seja difícil contabilizar sua produção, já que a atividade é recente e os dados 
quantitativos são escassos, a agricultura urbana é uma realidade importante para muitos países 
em desenvolvimento. Conforme a FAO (2010), a produção agrícola, especialmente de 
vegetais, tem crescido nas cidades e suas periferias. A prática intensiva em pequenos lotes de 
hortas urbanas tem um alto desempenho e responde imediatamente à necessidade urgente de 
alimentos. Também devido a sua natureza perecível, a horta tem se adaptado facilmente às 
áreas urbanas, onde se adotadas técnicas apropriadas, a produtividade pode ser até 15 vezes 
maior que o obtido na agricultura rural. Estudos da FAO mostram que uma horta de um metro 
quadrado pode produzir: cerca de 200 tomates (30 kg) por ano; 36 pés de alface a cada 60 
dias; 10 repolhos a cada 90 dias ou 100 cebolas a cada 120 dias (FAO, 2011a). 

Os benefícios para a seguridade alimentar derivados de agricultura urbana, 
principalmente horticultura, envolvendo até 65% das famílias urbanas em alguns países em 
desenvolvimento, são encontrados, principalmente, na melhoria do acesso aos alimentos 
adicionais e mais nutritivos. Famílias urbanas envolvidas nestas práticas tendem a consumir 
uma maior quantidade de alimentos, até 30% a mais, e têm uma dieta alimentar mais 
diversificada. Um maior consumo relativo de legumes, verduras, frutas e carne e, em geral, 
uma maior ingestão energética e o aumento da disponibilidade calórica, podem ser cruciais 
para alguns grupos sociais, como população mais pobre, mulheres em idade reprodutiva e 
crianças (FAO, 2011a). 

As políticas que regem esta atividade variam conforme os países, regiões ou cidades, 
de acordo com as condições locais específicas, iniciativas sociais e de interesses 
governamentais. Portanto, em alguns países mais comprometidos com as questões de escassez 
de alimentos, tomaram-se medidas de cunho nacional, abrangendo vários setores da 
população e por terem mais chances de sucesso. Enquanto isso, em outros países, essas 
políticas ainda são tímidas, com projetos desenvolvidos localmente. 

Na América Latina temos dois grupos de países. Um grupo, onde o governo tem 
optado pela legislação nacional, portanto, mais amplo, que permitiu que não só a capital, mas 



 

13 
 

também outras cidades de médio e grande porte possuam algum tipo de incentivo para fazer 
suas hortas urbanas (Havana, Caracas, Bogotá, Equador, Lima, La Paz, Assunção, Cidade do 
México, Guatemala e Manágua). Outro grupo, onde os projetos são locais ou regionais, 
incluindo a participação de ONGs e que tem como alvo as populações mais pobres em 
grandes áreas metropolitanas. 

Cuba, por exemplo, assumiu a liderança na América Latina, levando um incentivo 
nacional para a agricultura hidropônica urbana e periurbana em um momento de grave crise 
alimentar, provocada pela queda da URSS, com quem mantinha 80% do seu comércio 
exterior. Quase sempre praticando a agricultura urbana na forma de hortas intensivas e 
ecológicas, Cuba, além de aumentar o número de empregos, em mais de 22.000 até 2007, 
aumentou também a produção de hortaliças, legumes, verduras e frutas na área urbana de 
Havana, aumentando a produção de 20 toneladas em 1997 para 280 toneladas em 2007 
(ZAAR, 2011). 

Cuba se apresenta como o país da America Latina mais bem organizado e mais bem 
sucedido em termos de agricultura urbana comprometida com os setores governamentais e 
sociais. A agricultura urbana em Cuba adota o sistema de produção ecológica e teve início 
com a etapa crítica do processo revolucionário cubano, que ocorreu com a queda do 
socialismo em outros países, entre 1989 e 1990. Contribuiu também para esse processo de 
mudança, a desestruturação da União Soviética, com quem Cuba mantinha 80% de seu 
intercâmbio comercial, aliado à manutenção do bloqueio comercial dos Estados Unidos da 
América. Além disso, Cuba não dispõe de recursos de capital e energético suficientes para 
manter sua estrutura governamental (FUNES, 2001). 

Em 1991, devido à crise cubana, onde o governo decretou o chamado "Período 
especial em tempos de paz", provocado pela escassez de alimentos, transporte, vestimenta, 
moradia, material de higiene etc., fez com que o governo reformulasse seu sistema produtivo, 
com foco em agricultura urbana. 

Com a modernização da agricultura cubana, a partir de 1950, os monocultivos de 
exportação tiveram maior importância que a produção de alimentos para o mercado interno. 
Além disso, os componentes dos produtos agrícolas e os métodos de produção dependiam de 
insumos e matéria-prima importada, o que intensificava a dependência do país sobre as 
importações. 

Segundo Aquino e Assis (2007), a agricultura urbana é incentivada em Cuba e 
abrange: na Província de Ciudad de La Habana, a área no raio de 10 km das cidades capitais 
de províncias; em Manzanillo, cidade da província de Holguín, a área no raio de 5 km das 
cidades sedes de municípios; nas cidades e povoados com mais de mil habitantes, a área no 
raio de  2 km; e nos assentamentos, a produção de autoconsumo. 

O movimento de agricultura urbana em Cuba é dirigido pelo Grupo Nacional de 
Agricultura Urbana (GNAU)  e apoiado pelos setores envolvidos na produção de alimentos. O 
GNAU é composto por integrantes de algumas instituições científicas e alguns Ministérios, e 
executa suas atividades por meio de diferentes subprogramas. Com o avanço da agricultura 
urbana, os subprogramas têm se ampliado e atualmente cultivam hortaliças e condimentos 
frescos; plantas medicinais e condimentos secos; plantas ornamentais e flores; frutas; arroz 
popular; oleaginosas; feijão; milho e sorgo; entre outros. Trabalham também com a produção 
pecuária (apicultura, avicultura, cunicultura, ovinocultura, caprinocultura, suinocultura, 
bovinocultura, piscicultura); além do controle de pragas e doenças; uso e conservação de solo; 
comercialização de produtos orgânicos; processamento em agroindústrias locais; e 
preservação ambiental (AQUINO; ASSIS, 2007). 

Existem várias modalidades de produção de agricultura urbana em Cuba, por exemplo, 
Organopônicos e Hortas Intensivas, contribuindo de maneira significativa para o resgate do 
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acervo hortícola. Os organopônicos constituem um sistema fechado de produção de hortaliças 
e condimentos, sem vinculação direta com o solo. São construídos em áreas improdutivas, 
planas, próximas ao consumidor. Algumas estruturas utilizadas pelo sistema de produção 
hidropônica em Cuba foram aproveitadas para a produção de "organopônicos". A hidroponia 
é o cultivo em água, já organoponia seria o cultivo em substrato orgânico. As hortas 
intensivas, ao contrário dos organopônicos, se desenvolvem em solos de boa fertilidade, em 
que as propriedades físicas facilitam a drenagem. Tanto em hortas intensivas como nos 
organopônicos, objetiva-se obter o máximo de aproveitamento da área urbana para cultivos de 
hortaliças (MA/GNAU, 2000). 

Considerando que quase 80% da população cubana é urbana (HERNÁNDEZ, 1999), 
verifica-se que quase toda a produção cubana de hortaliças é de origem orgânica e 
proveniente da agricultura urbana. Essa forma de produção traz vantagens para a população, 
como a garantia de abastecimento contínuo para o mercado interno, economia de combustível 
para o transporte, melhor qualidade dos alimentos e maior produtividade (AQUINO; ASSIS, 
2007). 

Na Argentina, a implementação do ProHuerta estava relacionada com a recessão que 
o país sofreu durante os anos 1990, diante das políticas neoliberais implementadas por 
Domingo Cavallo, ministro do governo Carlos Menén, que resultou na falência de muitas 
empresas e no desaparecimento de milhares de empregos. Desde 2003 e no âmbito das 
Políticas de Inclusión Social  foi lançado, com o apoio da FAO, o “Programa Huertas 
Bonaerenses” com o objetivo de incentivar o cultivo de produtos de subsistência para 
cidadãos de baixa renda. Destina-se a desenvolver 160.000 huertos familiares e escolares, e 
4.500 huertos comunitarios. Só em 2006, a cidade de Rosario (Argentina) possuía 800 hortas 
urbanas comunitárias (FAO, 2011a). 

Na Argentina, o PNSA foi criado, em 2003, pela Lei nº 25.724, com o objetivo de 
possibilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade social a uma alimentação 
adequada, suficiente e conforme as particularidades e costumes de cada região do país. O 
PNSA desenvolve também outros programas, que complementam as ações mencionadas, 
como: Familias y Nutrición, que fortalece a alimentação básica e nutrição das famílias; 
Abordaje Comunitario, que incentiva as organizações comunitárias a desenvolver produção 
alimentícia; ProHuerta, que promove o acesso a uma alimentação saudável, mediante 
autoprodução de alimentos frescos para o consumo familiar, comunitários e institucional; 
Educación Alimentaria y Nutricional, que trabalha a capacitação de técnicos e destinatários 
do PNSA com o objetivo converter o conhecimento em hábitos de alimentação saudável 
(MDS/SDS, 2011). 

Segundo Manzoni, Bisso e Copello (2010), a AUP é uma das bases ecológicas da 
indústria em área urbana ou periferia de uma cidade, que cria ou reproduz, processa e distribui 
uma variedade de produtos alimentícios e não alimentícios. Também faz uso de grande parte 
dos recursos humanos, materiais, produtos e serviços em boa parte da área urbana. 

Para Manzoni, Bisso e Copello (2010), a AUP como sistema de produção diversificada 
(horticultura, viveiros, granja, silvicultura etc.) oferece vários benefícios, como: 

� permitir a geração de alimentos saudáveis, alimentos frescos e nutritivos para as 
famílias mais vulneráveis, reduzindo os custos de sua cesta de alimentos; 

� melhorar a produção e fornecimento de alimentos saudáveis a nível local, promovendo 
soberania e segurança alimentar; 

� permitir a geração de renda nas famílias em situação de vulnerabilidade  
sociais, por meio da venda de produtos da agricultura urbana em mercados locais; 
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� facilitar o acesso a toda a comunidade por meio de alimentos frescos e saudáveis, 
mediante cadeias curtas de comercialização nas feiras livres ou em outro sistema de 
intercâmbio que simplifique a distribuição de alimentos; 

� construir e fortalecer as redes entre os diferentes atores, produtores agrícolas, 
consumidores, instituições, organizações sociais, comunidade em geral para produção, 
transformação, comercialização e consumo; 

� promover melhorias na saúde, a partir do cultivo e uso de plantas medicinais; 
� transformar a paisagem urbana em espaços verdes e de produção educativa; 
� reduzir o uso de transporte para a transferência dos volumes de produção. A 

transferência da produção para as feiras agroecológicas deve ser de curta distância e 
deve favorecer a comunidade local; 

� reduzir o uso de transporte público de pessoas para seu trabalho (isso é possível 
quando as áreas produtivas estão próximas dos locais de residência); 

� otimizar a utilização de terrenos urbanos vazios, melhorando o ambiente urbano e a 
qualidade de vida dos produtores agrícolas e dos vizinhos. 
Ainda se tratando da agricultura urbana, segundo depoimento (21/10/2010) do Médico 

Veterinário, colaborador do projeto de agricultura urbana da Fundación Social en Rio Cuarto, 
na Província de Córdoba, ele retrata que enquanto o município de Rio Cuarto tem um número 
significativo de moradores, em torno de 170.000 habitantes, nos últimos dez anos nunca foi 
uma prioridade do governo argentino investir em agricultura urbana, alocar dinheiro para o 
orçamento da agricultura nas cidades e investir em assistência técnica e recursos humanos 
qualificados.  

Em Rio Cuarto muitos projetos sociais foram adiados, diferente do que acontece no 
município de Rosário (Provincia de Santa Fé, Argentina). Desde o início da década de 1990, 
o programa de economia solidária de agricultura urbana coordena muitas hortas e granjas 
comunitárias nos arredores de Rosário (município com mais de 1.500.000 habitantes). O 
programa atende a diferentes feiras e mercados locais, com seus produtos a preços populares, 
visando aumentar o volume de vendas, diversificar os produtos ecológicos e atrair um maior 
número de linhas de crédito para o financiamento de hortas e granjas urbanas com práticas 
ecológicas (ARENA, 21/10/2010). 

Os Engenheiros Agrônomos Antonio Latuca e Raul Terrile, ambos funcionários do 
INTA e da Universidad de Rosário (Província de Santa Fé), são os responsáveis pela 
estratégia que foi implementada para criar um organismo autônomo. Denominado Centro de 
Estudios de Producciones Agroecológicas (CEPAR), reúne em eventos nacionais e regionais 
diferentes instituições e empresas, como Universidades, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuária (INTA), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Secretaria de 
Agricultura Familiar, Rotary Club, empresas privadas, Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) e associações civis, com o intuito de debater e propor políticas de melhorias para a 
agricultura urbana com práticas ecológicas (ARENA, 21/10/2010). 

O CEPAR é um organismo que também busca parcerias internacionais, principalmente 
com entidades da América Latina. Procura desenvolver produtos ecológicos, que retratam 
uma linha de produtos livre de agrotóxicos, agroquímicos, com manejo adequado do solo por 
meio de técnicas biodinâmicas de conservação e autoprodução de sementes e fertilizantes 
naturais, bem como aplicação de tecnologias de baixo custo. 

A prática de agricultura urbana com práticas ecológicas vem se destacando na 
Argentina, desde o início da década de 1990. Especialmente nos primeiros anos da década 
2000, se tornaram mais visíveis os processos de hibridização em que rural e urbano se 
mesclam, por meio de manifestações das atividades de trabalhadores informais, como 
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carroceiros, por exemplo, caracterizados pela cultura e atividades de campo (rural) realizadas 
na cidade. 

O processo que conduziu ao aparecimento de ‘rurbano’ nas cidades argentinas não foi 
casual, ele contribuiu para o processo de crescimento tecnológico do campo, o 
aprofundamento do capitalismo rural e à expansão do cultivo da soja, que favoreceu a 
concentração da propriedade e o desaparecimento dos pequenos agricultores. Isso levou 
muitos trabalhadores dependentes (funcionários, parceiros, arrendatários) a migrar para as 
cidades e encontrar suas estratégias de sobrevivência no trabalho informal, baseado na 
utilização de elementos e conhecimentos rurais (CIMADEVILLA; CARNIGLIA, 2010). 

Enquanto os agricultores familiares são segregados e marginalizados a uma vida 
material miserável na cidade, em contrapartida a realidade do discurso hegemônico rurbano, 
nascido em ciências sociais, associando a cidade como progresso e o campo como atraso, 
recebe uma avaliação positiva. Por exemplo, a capacidade do camponês de organizar o 
trabalho segundo o grupo familiar, bem como preservação e valorização dos conhecimentos 
afetivos herdados, ligado sobretudo as suas ferramentas de trabalho (CIMADEVILLA; 
CARNIGLIA, 2010). 

Para minimizar a precariedade do trabalho de assistência técnica, o governo argentino 
tem investido no programa denominado “Cambio Rural” como forma de reestruturação da 
produção nacional para as pequenas e médias empresas agrícolas, criado a partir de 1993, pelo 
então Ministério de Agricultura, Pecuária e Pesca (MAPyP), atualmente Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Pesca e Alimentos (SAGPyA). Desde a criação do programa, o 
INTA tem a responsabilidade de coordenação operacional e execução do orçamento, na 
procura de alternativas para aumentar receitas, melhorar a qualidade de vida, gerar novos 
postos de trabalho, incentivar processos de investimento e melhorar a adequação dos produtos 
familiares ao mercado (SÁNCHEZ, 2012). 

Quanto à caracterização da agricultura familiar na Argentina, percebe-se que a renda 
mensal é estipulada pelo número de cestas básicas que compõem cada categoria e por sua vez 
é inversamente proporcional ao autoconsumo, ou seja, quanto maior for o autoconsumo 
menor é o número de cestas básicas por produtor. 

Conforme depoimento (25out2010) do Engenheiro Agrônomo, Coordenador do 
“Cambio Rural”8 no INTA em Rio Cuarto, o cambio rural tem por objetivos: auxiliar o 
produtor na organização e gestão de negócios, produção, transformação e comercialização, a 
fim de melhorar sua renda e facilitar a sua integração na cadeia alimentar; capacitar os atores 
sociais responsáveis por trazer as mudanças necessárias nas Pequenas e Médias Empresas 
Agropecuárias (PMEA); promover a integração das ações dos setores público e privado, 
facilitando o acesso aos mercados e às relações comerciais necessárias para o fortalecimento 
do setor agrícola; reforçar a articulação público-privado para vincular as demandas dos 
produtores para os setores tecnológicos; promover ações e participação no desenvolvimento 
local e regional, contribuindo para criar condições que facilitem o financiamento do 
desenvolvimento rural e do agronegócio. 

 
 

                                                 
8 O cambio rural pode ser definido como um programa de crédito agrícola relacionado com a modernização do 
campo na Argentina. Funciona por meio de taxas de juros subsidiadas pelo governo e da articulação de uma 
cadeia de atividades estabelecidas por política públicas. Em torno do cambio rural circulam as atividades de 
assistência técnica, pesquisa agropecuária, armazenagem e agroindustrialização alimentar. O cambio rural é uma 
ferramenta que tem como objetivo atender a competitividade, equidade social e saúde ambiental, contribuindo 
com as estratégias de desenvolvimento rural com enfoque territorial mediante a capacitação de inovação 
tecnológica e organizações de produtores locais (SÁNCHEZ, 2012). 
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Tabela 1: Caracterização da agricultura familiar na Argentina. 
 
Categorias Tipo de 

produtor 
Destino da 
produção 

% 
total 
da 
renda 

Renda 
mensal 
(cestas 
básicas) 

Mão de obra 
familiar 

Mão de 
obra 
complemen-
tar 

A Subsistência 

 

Autoconsumo 100% 0 a 2 Trabalho, 
gerenciamento 
e 
administração 
ou 
pertencentes 
da 
comunidade 

Não possui 

B Reprodução 
simples 

Autoconsumo 
e excedente ao 
mercado 

70% 2 a 4 Trabalho, 
gerenciamento 
e 
administração 
ou 
pertencentes 
da 
comunidade 

Temporário 

C Reprodução 
ampliada 
com nível 
baixo de 
capitalização 

Mercado e 
autoconsumo 

50% 4 a 6 Trabalho, 
gerenciamento 
e 
administração 
ou 
pertencentes 
da 
comunidade 

Temporário 
e/ou 1 
empregado 
permanente 

D Reprodução 
ampliada 
com nível 
médio de 
capitalização 

Mercado e 
algo para 
autoconsumo 

30% 6 a 10 Trabalho, 
gerenciamento 
e 
administração 
ou 
pertencentes 
da 
comunidade 

Temporário 
e/ou 2 
empregados 
permanentes 

E Capitalizaçã
o com 
capacidade 
de 
reprodução e 
crescimento 

Mercado e o 
mínimo para 
autoconsumo 

15% 10 a 15 Trabalho, 
gerenciamento 
e 
administração 
ou 
pertencentes 
da 
comunidade 

Temporário 
e/ou 3 
empregados 
permanentes 

Fonte: Adaptado de SAGyA (2008). 
 
Cabe lembrar que, o cambio rural trabalha com grupos constituídos de 8 a 12 PMEA 

na busca de soluções para problemas de negócios por meio do esforço conjunto. Desde 2002, 
funciona um plano de trabalho onde são definidos os objetivos do programa ‘cambio rural’. 
Os grupos de PMEA têm o apoio de profissionais técnicos, no que se refere à assistência 
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técnica, que é pago pelo programa e uma contribuição feita pelos próprios membros do grupo, 
que recebem informações contínuas sobre ‘cambio rural’ e ao mesmo tempo fornecem 
feedback para o programa com informações do sistema de produção. O trabalho dos 
consultores é coordenado pelos gerentes de projetos que estão articulados com a estrutura de 
extensão e pesquisa do INTA, (Engenheiro Agrônomo do INTA em Rio Cuarto, 25out2010). 
Os gerentes de projeto são responsáveis pela seleção, formação, atualização e 
acompanhamento do conselho consultivo e dos grupos de trabalho. 

Dentre as principais ações de cambio rural, o Engenheiro Agrônomo do INTA em Rio 
Cuarto (25out2010) destaca: 

Assistência técnica: cada grupo de produtores é assistido por um consultor do setor 
privado sobre aspectos produtivos, gestão empresarial, organizacional e de mercado. Além 
disso, os produtores do programa participam de adaptação e adequação de tecnologias de 
produção e gestão. Os mesmos têm oportunidades de pesquisa a partir das vivências nos 
estabelecimentos. Adaptação, a partir da avaliação das tecnologias de organização, produção e 
gestão, de acordo com as condições agro-sócioeconômico de uma empresa ou de um grupo de 
empresas. 

Capacitação: os produtores e técnicos envolvidos com cambio rural participam 
continuamente da capacitação formal e informal, respondendo às solicitações e atualizações 
projetadas pelo INTA. Com relação aos produtores, o trabalho em equipe é um espaço 
essencial no processo de aprendizagem contínua que começou com sua integração no 
programa. 

Informação para tomada de decisão: por meio do cambio rural, os produtores rurais 
obtêm informações atualizadas sobre aspectos tecnológicos da produção, gestão empresarial, 
organização, marketing, oportunidades de negócios e integração nas cadeias agroalimentares. 
Em termos de grupos e projetos de apoio ao desenvolvimento local, a análise da experiência é 
uma fonte importante de informações para melhorar o desempenho e as atividades de outros 
grupos e projetos. Dada sua importância, o programa organiza e facilita o acesso a essas 
informações, por meio do desenvolvimento de suas próprias publicações e uso de diferentes 
meios de comunicação. 

Organização e associações: fazer uso eficiente dos recursos é o principal objetivo dos 
grupos de cambio rural. A organização e o associativismo são ferramentas fornecidas pelo 
programa, para facilitar a incorporação de técnicas que exigem investimento significativo e 
uma escala maior do que a individual. A utilização compartilhada ou a compra de 
equipamentos, compra conjunta de insumos, melhoria dos serviços de eletrificação, telefonia 
rural, estradas, seguros, são algumas formas de empreendimentos associativos realizadas no 
âmbito do programa. 

Vinculação ao crédito: cambio rural oferece aconselhamento e colabora com os 
produtores para elaborar um plano técnico-econômico-financeiro, que forneça a capacidade de 
obter financiamento no mercado. Embora nenhuma fonte tenha o seu próprio crédito, o 
programa atua como um facilitador na relação com as agências de crédito. 

No caso da agricultura urbana em Rio Cuarto, não foi evidenciada a participação do 
programa cambio rural para as categorias “A e B” (Tabela 1) da quais esses agricultores 
familiares fazem parte. Esses produtores, geralmente, são atendidos pelo Programa de 
Agricultura Urbana coordenado e executado pela Fundación Social ou ProHuerta (Programa 
de hortas orgânicas) coordenado e executado pelo INTA. O cambio rural, normalmente, 
atende aos grupos de produtores familiares das categorias “C, D e E” (Tabela 1), quando 
formam uma associação ou cooperativa com fins de produção e comercialização. 

No Brasil, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
promove a política nacional de agricultura urbana como parte de seus esforços para garantir a 
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soberania alimentar e a melhoria do estado nutricional da população mais pobre. Inicialmente, 
o incentivo à agricultura urbana fazia parte do Plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Fome Zero) e do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 
(PAA), envolvendo, principalmente, agricultores familiares sem acesso às linhas de créditos 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (ZAAR/Scripta 
Nova, 2011). 

Desde 2008, foram criados 14 Centros de Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana 
(CAAUP), com o objetivo de atender a uma demanda específica da população vivendo em 
áreas metropolitanas. Em 2006, o Brasil contava com mais de 600 iniciativas de agricultura 
urbana e periurbana, a maioria sem apoio institucional. Desde 2010 são 23 áreas 
metropolitanas beneficiadas com programas de apoio a AUP. Cada CAAUP desenvolve 
treinamento, assistência técnica e capacidade que beneficiam diretamente milhares de 
agricultores urbanos, consolidando ao mesmo tempo espaços multifuncionais que promovam 
a agricultura urbana nas áreas metropolitanas, como parte da política nacional de segurança 
alimentar (ZAAR, 2011). 

No Brasil, a política de segurança alimentar e nutricional inclui a implementação do 
PAA em restaurantes populares, cozinhas comunitárias, armazenagem de alimentos e compra 
direta de alimentos de agricultores familiares. O PAA incentiva as atividades agrícolas em 
pequenas áreas urbanas e periurbanas que se destinam ao cultivo de subsistência e que podem 
gerar renda. Também financia a transformação e a comercialização dos alimentos produzidos 
pelos agricultores familiares (FAO, 2011a). 

O Brasil entra no circuito internacional da agricultura urbana, a partir de 2006, com o 
desenvolvimento de projetos de cooperação internacional, realizados em parceria com atores 
governamentais e não governamentais em Minas Gerais (MG). No âmbito do governo federal, 
foi por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que se 
concretizou o envolvimento com a agenda e com atores internacionais relacionados ao tema 
da agricultura urbana. 

Conforme Moreira (2011), a partir de 2006, o MDS entra em contato com o Programa 
Global Cities Farming for the Future (CFF), por meio de contatos iniciais com as 
organizações responsáveis pela implantação desse programa na América Latina e no Brasil: o 
IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible e a Rede de Intercâmbio de Tecnologias 
Alternativas (Rede ITA), para viabilizar a implementação do programa de agricultura urbana 
em Minas Gerais. 

Portanto, a partir de 2006, o MDS passa a integrar o Conselho Consultor Regional do 
Programa Global Cidades Cultivando para o Futuro (CCF) e, em 2007, participa do Seminário 
Internacional, organizado pela FAO na América Latina, sendo signatário da Carta de La Paz 
de compromissos com a agricultura urbana e a segurança alimentar e nutricional. No contexto 
internacional, o MDS apresentou a experiência de implantação da política nacional de 
agricultura urbana, nas oficinas sobre esse tema, organizadas durante o IV Fórum Urbano 
Mundial, em 2008, na cidade de Nanjing (China) e o V Fórum Urbano Mundial, em 2010, na 
cidade do Rio de Janeiro (Brasil) (LOVO, 2011). 

Conforme Monteiro e Mendonça (2004), ao se abordar o tema sobre agricultura nas 
cidades, é comum a imediata referência às hortas comunitárias. Isto ocorre porque a palavra 
horta é entendida como sinônimo de cultivo de hortaliças em canteiros. A perspectiva 
agroecológica, porém, não restringe o olhar a um sistema padronizado de produção, com 
espécies predefinidas, mas procura incorporar ampla diversidade às condições específicas de 
cada local disponível. 

Segundo Almeida (2004), a experiência de agricultura urbana em Belo Horizonte 
(MG), sobre produção agrícola nos espaços urbanos, conduziu a população à melhoria dos 



 

20 
 

hábitos alimentares, sobretudo por ter evidenciado a relação que há entre alimentação e saúde. 
Dessa forma, as famílias envolvidas com o cultivo ecológico passaram a se preocupar mais 
com a produção e o consumo de alimentos sem contaminações de origem química ou 
biológica, com a qualidade da água utilizada na irrigação, com o aproveitamento integral e o 
valor nutricional dos produtos. Do ponto de vista econômico, a pequena produção ecológica 
tem contribuído para a renda familiar, por meio da redução dos gastos com alimentação e 
saúde, ampliação das redes de trocas de experiências e, eventualmente, melhoria das empresas 
de processamento, escoamento e comercialização dos excedentes de produção. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), devido a sua pouca expressão em 
termos espaciais, os quintais domésticos representam verdadeiros redutos para o exercício de 
práticas de produção alimentar ecológica, bastante presente nas referências culturais de sua 
população local, conforme demonstrou o diagnóstico participativo realizado no Loteamento 
Ana Gonzaga (RJ), sob coordenação da ONG Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura 
Alternativa (AS-PTA9). Na mesma localidade foram identificadas, dentre as famílias mais 
vulneráveis à pobreza, diversas famílias sem renda mensal e outras com renda mensal inferior 
a metade de um salário mínimo, dessa forma, percebe-se que cerca de 50% das famílias ficam 
até três semanas por mês sem consumir hortaliças ou carnes (MONTEIRO; MENDONÇA, 
2004). 

Segundo Madaleno (2002), em Belém (Pará), a atividade agrícola urbana reduz os 
gastos com alimentação na classe média-baixa, e ajuda a subsistência das famílias de baixa 
renda, as quais gastam entre 1/3 e 2/3 do seu rendimento mensal na alimentação. Destacou, 
também, que a agricultura urbana beneficia as cidades do ponto de vista ambiental e social, na 
medida em que contribui com o sistema de drenagem da cidade e viabiliza a reciclagem de 
resíduos. 

A importância do apoio do poder público às iniciativas de sucesso de produção 
agrícola nas cidades pode ser constatada junto às experiências de Brasília (Distrito Federal) e 
Teresina (Piauí). Essas iniciativas contam com o apoio da prefeitura local. Em relação ao caso 
de Brasília (Distrito Federal), podemos citar o "Programa de Verticalização da Pequena 
Produção Agrícola" (PROVE). Esse programa governamental foi criado em 1995 com o 
objetivo de promover a pequena produção agrícola, seu processamento e comercialização, em 
áreas urbanas e periurbanas do Distrito Federal, envolvendo sistemas de hortas, frutas e 
criação de animais. Nesse caso, o apoio governamental foi fundamental para criar 
oportunidades para pequenas agroindústrias, na medida em que foi necessário revisar e 
reformular a legislação para inspeção de produtos animais e também vegetais (CARVALHO, 
2002). 

No caso da capital piauiense (Teresina) tem-se a experiência do "Programa Hortas", 
idealizado inicialmente no âmbito da prefeitura municipal com a finalidade de formação e 
terapia ocupacional de crianças carentes. Posteriormente, o público alvo foi sendo ampliado 

                                                 
9 A AS-PTA  - Agricultura Familiar e Agroecologia é uma associação de direito civil sem fins lucrativos que, 
desde 1983, atua para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento sustentável no 
Brasil. A experiência acumulada pela entidade ao longo desses anos permitiu comprovar a contribuição do 
enfoque agroecológico para o enfrentamento dos grandes desafios da sustentabilidade agrícola pelos agricultores 
familiares. A AS-PTA participou da constituição e atua em diversas redes da sociedade civil voltadas para a 
promoção do desenvolvimento rural sustentávl. Ao mesmo tempo que constituem espaços de aprendizado 
coletivo, essas redes proprcionam ações articuladas de organizações e movimentos da sociedade para influenciar 
elaboração, implantação e monitoramento de políticas públicas. A AS-PTA tem como missão apoiar a 
construção de capacidades políticas e institucionais de organizações da agricultura familiar para que elas 
assumam de forma crescente o protagonismo na formulação e defesa de padrões de desenvolvimento rural que 
associam a equidade social, a viabilidade econômica e a conservação dos recursos ambientais (MONTEIRO; 
MENDONÇA, 2004). 
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para a família como um todo, sendo um projeto com demanda crescente, principalmente na 
zona de expansão do perímetro urbano onde se concentram as famílias de baixa renda. Hoje, 
tendo recebido vários prêmios, o "Projeto Multissetorial Integrado Vila-Bairro" é referência 
nacional, viabilizando o aproveitamento de áreas improdutivas e atendendo a milhares de 
famílias de baixa renda, por meio de um sistema de cogestão (gestão cooperativa e 
participativa) entre prefeitura e comunidade (PMT/SMPCG, 1999). 

Segundo Aquino e Assis (2007), no Brasil, têm-se conhecimento de algumas outras 
iniciativas sobre AU, como por exemplo, em Porto Alegre-RS, Fortaleza-CE, Presidente 
Prudente-SP, Niterói-RJ e Campos dos Goitacazes-RJ. Mas existem poucas publicações 
formais sobre essas experiências e, possivelmente, sobre muitas outras experiências 
brasileiras. Às vezes, uma das limitações da AU se refere à descontinuidade do trabalho, 
como foi o caso do PROVE no Distrito Federal, pela dependência ao mandato político do 
governante que estava no poder executivo. 

Venezuela e México contam com o apoio técnico de Cuba e promovem políticas 
públicas que abrangem várias áreas metropolitanas. Na Venezuela, o Proyecto Simón Bolívar  
está em vigor desde 2007 e incentiva a formação de hortas familiares, comunitárias e 
escolares. Em janeiro de 2010, havia 75 hortas familiares, 23 hortas comunitárias e 12 hortas 
escolares, em 36.618 metros quadrados e uma produção estimada de 95.344 quilos de 
alimentos, que foram doados para famílias mais vulneráveis em cada comunidade, vendidos 
em feiras agrícolas e se destinaram ao autoconsumo. Distribuídos por 50 municípios de 21 
estados do país, o projeto atendeu cerca de 1.440 famílias (ZAAR, 2011). 

No México, desde 2007, a Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades 
(SEDEREC) da Cidade do México apoiou 21 projetos de agricultura urbana. Os projetos 
foram conduzidos a fim de incorporar os cidadãos para a produção de alimentos nas cidades 
(nos centros urbanos das cidades e assentamentos periurbanos) com os princípios de 
agricultura sustentável e aplicando métodos intensivos, com a finalidade de criar estabilidade 
na força de trabalho e uma produção diversificada. Em áreas urbanas, os agricultores são os 
cidadãos que converteram a totalidade ou parte de seus jardins ou terraços em cultivos de 
hortaliças. Também praticavam a agricultura vertical (vasos colocados sobrepostos), criação 
de pequenos animais e hortas comunitárias. Esse apoio institucional beneficia tanto a Cidade 
do México como alguns municípios de Jalisco (Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de 
Zúñiga). Estima-se que em 2010 podem ter participado dessas atividades cerca de 8.000 
pessoas (ZAAR, 2011). 

Na Colômbia, nas cidades de Bogotá, Medellín e Cartagena, os governos locais, o 
Jardim Botânico de Bogotá e as instituições internacionais têm treinado mais de 50.000 
pessoas em técnicas para o cultivo de áreas urbanas. No departamento de Antioquia, cuja 
capital é Medellín, existem 7.500 hortas em 90 municípios. Essas iniciativas são 
complementares ao “Plan MAN” (Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional) e o 
"Bogotá sin hambre". No Peru se destacam o “Programa Cosecha Urbana” (Programa de 
Colheita Urbana) do Centro Internacional da Batata e uma Rede de Agricultores Urbanos com 
mais de 2.800 membros. Na Bolívia sobressai o “Proyecto de Micro-jardines Populares”, 
desenvolvido com o apoio do governo belga e da FAO, no município de El Alto, densamente 
povoado e pobre (SILVA, 2010a). 

Os huertos urbanos podem ser uma solução para o fornecimento de alimentos em 
situações catastróficas. Eles foram incentivados, por exemplo, na Indonésia, após o tsunami 
de 2004, e Haiti, entre as vítimas do terremoto em janeiro de 2010. Estudos no Senegal 
mostraram que 35% dos produtos são destinados para o consumo familiar, enquanto o restante 
é vendido. Em Dacar mais de 4.000 residentes urbanos, a maioria mulheres, montaram micro-
hortas em seus pátios e terraços (SILVA, 2010b). 
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As hortas urbanas nos pátios e terraços de Cairo começaram no início da década de 
1990, quando na Universidade de Ain Shams, um grupo de professores da agricultura 
desenvolveu uma iniciativa para cultivar vegetais ecológicos nas cidades egípcias com alta 
densidade populacional. A iniciativa foi implementada em pequena escala, até que foi 
oficialmente adotada pela FAO (SILVA, 2010b). 

Segundo a FAO (2011b), a agricultura urbana tem particular importância em países de 
baixa renda, tais como Malawi, Nepal e Vietnã, e também nas economias mais desenvolvidas, 
como o Panamá, onde uma elevada porcentagem de domicílios urbanos é dedicada a essas 
atividades agrícolas. Em três quartos dos países estudados, o percentual de domicílios urbanos 
envolvidos na produção agrícola e, em menor escala, na pecuária, excede 30%. Em outros 
países como a Indonésia, o percentual é muito menor, mas não está claro se essas diferenças 
são devido aos fatores econômicos, as normas ou métodos de medição da agricultura em áreas 
urbanas. 

Estima-se que mais de 90% das famílias que praticavam a agricultura urbana, 
preservaram e armazenaram parte da sua produção. O objetivo da agricultura urbana tem sido 
a de criar ferramentas para aumentar a autosuficiência alimentar de forma sustentável, 
aumentar a oferta de produtos no mercado e influenciar a redução dos preços. Pois esses 
países dependem muito do mercado internacional e das taxas de câmbio dos processos 
internos de oferta e demanda. Além disso, insumos agrícolas, representados, principalmente, 
por fertilizantes e pesticidas, também são estabelecidos pelo mercado internacional, causando 
o aumento dos preços dos produtos agrícolas e contribuindo para a perda de eficiência dos 
solos e a degradação ambiental (CUSSÓ et. al., 2006). 

Essas são algumas das razões pelas quais as mais populosas e mais pobres cidades do 
mundo procuram implementar políticas públicas que estimulem os tipos de práticas agrícolas 
ecológicas, incluindo micro-hortas e hortas urbanas, uma vez que se pretende promover a 
substituição de alimentos importados por produção própria (SILVA, 2010b). É também uma 
forma de diminuir a discrepância crescente, entre ricos e pobres, e minimizar o avanço dos 
graves problemas ambientais existentes, principalmente nos países em desenvolvimento. Para 
isso, é fundamental, tanto a participação dos cidadãos e o acesso à informação, quanto o 
compromisso político para a continuação, expansão de projetos existentes e criação de 
condições propícias para promover o surgimento de novas experiências que apoiem a 
melhoria da qualidade de vida entre os mais pobres. 

 
2.2.3. Contribuições da agricultura urbana para a produção ecológica, a educação 
ambiental e o lazer 

 
O consumo de produtos de boa qualidade e a preocupação com a agricultura 

sustentável está implícito em programas de agricultura urbana, a fim de resolver problemas de 
deficiência nutricional nos países em desenvolvimento. Essa preocupação também existe nos 
países desenvolvidos e é, obviamente, relacionada à melhor qualidade de vida, educação 
ambiental e inclusão social. 

A Europa, por exemplo, mesmo sendo vítima de períodos de fome e de devastação 
pelas duas grandes Guerras Mundiais, procurou, após a 2ª Guerra Mundial, solucionar sua 
deficiência alimentar e nutricional com a criação da PAC, que faz com que mantenha os 
huertos hurbanos, diante de suas contribuições em tempos de dificuldades e insegurança 
alimentar. Contudo, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, há outras que estão implícitas 
em um novo discurso que reivindica uma melhor qualidade de vida nas cidades, a 
sustentabilidade ambiental e inclusão social. 
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A difusão da informação e a conscientização sobre a importância da adequada 
alimentação e nutrição são fundamentais para se obter alimentos isentos de compostos 
químicos (sintéticos) e que promovam o equilíbrio do ecossistema, por meio do sistema 
agrário da "revolução verde", representado, principalmente, pelo controle de pesticidas e 
fertilizantes, que podem influenciar negativamente a qualidade dos alimentos. Um relatório da 
Comissão Europeia mostra que o consumo de produtos ecológicos está crescendo anualmente. 
Nos últimos anos, a taxa de crescimento foi de aproximadamente 10% nos principais países 
membros da União Europeia (MOLINA; AMATE, 2010). 

Também contribui para esta nova posição, a percepção de que o consumo de alimentos 
ecológicos adquiridos por meio de vendas diretas reduz os custos de transporte e a 
contaminação dos produtos. Uma condição que se faz necessária para melhorar os efeitos do 
crescimento socioecológico e ambiental, só poderá ser resolvida à medida que começarem a 
aplicar os conceitos de desenvolvimento territorial sustentável (MOLINA; AMATE, 2010). 

Nesse sentido, existem importantes movimentos urbanos alternativos e contraculturais 
que reivindicam uma sociedade mais justa e mais respeitadora do ambiente, como o 
Movimiento 15M, que começou em Madrid na Puerta del Sol, em 15 de maio de 2011. 
Estendido pela maioria das cidades espanholas e com o apoio de organizações sociais, como 
associações de bairros, grupos ambientalistas e ecologistas, esses movimentos promoveram 
durante os seus acampamentos, palestras e oficinas, e construíram coletivamente, na Puerta 
del Sol em Madrid e nos jardins da Plaza Cataluña, em Barcelona, huertos urbanos (Figura 
2). Conhecido como "huertos de los indignados", simbolizou, de acordo com seus 
organizadores, por um lado, a necessidade de introduzir questões ambientais na agenda das 
políticas públicas e, por outro lado, a possibilidade de criar novas áreas verdes para 
diversificar a paisagem urbana e promover encontros de lazer, além de ser uma ferramenta 
para promover a educação ambiental (ZAAR, 2011). 

 

  

Figura 2: Huertos urbanos construídos pelo Movimiento 15M na Puerta del Sol em Madrid 
(a esquerda) e nos jardins da Plaza Cataluña, em Barcelona (a direita). 

Fonte: Zaar (2011). 
 
A Europa também aumentou o seu interesse em ampliar as áreas de hortas particulares 

e comunitárias nas cidades. Principalmente pela preocupação com hábitos saudáveis e a 
necessidade de estar em contato com a natureza, onde os índices de CO2 são reduzidos. Neste 
caso o que prevalece é o ar puro das florestas, jardins e hortas, associados aos projetos de: 
educação ambiental sobre aprendizagem dos ciclos de produção, que envolvam crianças e 
jovens, e lazer sobre a capacidade de se relacionar com várias atividades associadas às 
práticas agrícolas, tais como encontros sociais, refeições comunitárias e festas. Em ambos os 
casos, estão implícitos a produção de alimentos de qualidade a baixo custo e o compromisso 
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ambiental. Esse é um estilo de vida em que a cultura rural tem um papel importante na 
biodiversidade das cidades (microclima, qualidade do ar, preservação dos solos, estética 
urbana etc.), promovendo o contato com a natureza, lazer e desenvolvimento das relações 
sociais em uma sociedade cada vez mais multicultural (TORIBIO; RAMOS, 2009). 

Diante do contexto, observa-se que há muitas experiências interessantes na Europa 
Ocidental. Veremos alguns exemplos que consideramos mais representativos, por  serem de 
caráter público, por suas especificidades ou por ocupar uma área mais abrangente. Um deles 
está em Londres e pretende, em 2012, implementar mais de 2.000 hortas urbanas. O projeto é 
denominado de Capital Growth e está sendo conduzido por Boris Johnson, do governo local 
da capital inglesa. Visa transformar espaços urbanos públicos e privados, vazios ou 
subutilizados, no oases of food growing, na medida em que mais de 35.000 londrinos se 
comprometeram a participar dessas atividades (ZAAR, 2011). Além disso, destaca-se também 
em Londres o programa Making Local Food Work, impulsionado por várias associações, e 
Good Food Camden, de iniciativa local, com o objetivo de aumentar a disponibilidade de 
alimentos frescos entre as pessoas com rendimentos mais baixos. Como resultado dessas 
iniciativas, em 2006, havia 737 loteamentos em Londres, que foram distribuídos em 29 dos 32 
municípios da Grande Londres (ALONSO, 2009). 

Na França, a fim de conter a forte expansão urbana na região de Paris a partir de 1960 
e de preservar o espaço verde e outros destinados à agricultura urbana e periurbana foi criada, 
na década de 1980, a Ceinture Verte  com mais de 90.000 hectares. Está localizada entre 10 e 
30 quilômetros do centro de Paris (BUYER, 1988). Em 2001, foi criado outro projeto 
denominado Triangle Vert, que abrange uma área altamente urbanizada, localizada a 25 
quilômetros do centro de Paris. Do seu espaço total de 4.800 hectares, 1.716 são alocados para 
a agricultura urbana e estão divididos entre 30 agricultores familiares (profissionais, 
desempregados e aposentados). O objetivo é garantir a manutenção e o desenvolvimento da 
agricultura urbana favorecida pela proximidade da cidade, enquanto reconhece o valor 
ambiental, paisagístico e cultural do lugar (ZAAR, 2011). 

Na Alemanha, um país de grande tradição de horticultura em jardins privados, nos 
últimos anos tem se diversificado a construção de hortas urbanas. Desde 2003, 
desenvolveram-se projetos em jardins interculturais (Stiftung Interkultur), e em maio de 2011 
já contava com 112 jardins em 14 localidades da federação alemã (ZAAR, 2011). Como 
resultado desta tradição e de iniciativas das associações locais de hortas comunitárias, em 
2005, 4,5% de sua superfície estava ocupado por hortas, concentradas na periferia de Berlim, 
no Norte (distrito de Pankow) e Sudeste (distrito de Treptow-Köpenik), adjacente às áreas 
verdes urbanas, com grande terreno em desuso ou bosques florestais do Norte de Berlim 
(ALONSO, 2009). 

Na Suíça, desde 2010, a cidade de Renens criou mais de 45 hortas em áreas de Censuy 
e 12 em Simplon. No total, existem mais de 249 parcelas (lotes) de hortas urbanas. Na Itália, a 
Norte de Milão, hortas urbanas datam da década de 1980 e objetivam criar uma conexão entre 
o Parco Nord Milano  e a cidade (LOTTA, 2010). O projeto OrtiUrbani  criado em dezembro 
de 2006 pela Italia Nostra, Associazione Nazional per la Tutela del Patrimonio Storico, 
Artístico e Naturale Della Nazione, apelou aos proprietários de áreas verdes em todo o país 
para se juntar a sua causa e as transformou em jardins, hortas ou parques culturais. Com uma 
preocupação ambiental, promove seminários, conferências, bem como divulga experiências e 
faz denúncias (ZAAR, 2011). 

Em Portugal existem diversas iniciativas em várias cidades, cujo objetivo é criar 
espaços verdes e produzir alimentos ecológicos. Um deles é o Plano Verde, que visa criar 
corredores que conectem os parques da cidade de Lisboa, que possuem hortas urbanas nas 
áreas próximas à capital, ao longo de um circuito de 7 km. Outro programa é a Horta de 
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Cascais, criado em 2010, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e 
qualidade ambiental do território. Além disso, na área urbana de Braga, com 32 quilômetros 
quadrados, havia em 2007 cerca de 10 quilômetros quadrados ocupados por hortas familiares 
e no Porto, havia em outubro de 2009, 12 hortas familiares distribuídas por uma área de 2,5 
hectares, 350 usuários e uma longa lista de espera de 700 pessoas (ZAAR, 2011). 

Na Espanha, a partir dos anos 1990, os moradores urbanos em diferentes cidades 
passaram a solicitar a implementação de regulamentos para huertos urbanos. Isso levou 
algumas administrações governamentais a começar o processo de regulamentação do uso de 
terrenos municipais para hortas urbanas. Mas em muitos casos, associações ou grupos 
comunitários, por iniciativa própria, passaram a identificar áreas desocupadas para organizar 
hortas familiares ou comunitárias. Em Madrid há muitas dessas iniciativas. Umas promovidas 
por associações de moradores e outras patrocinadas por instituições educacionais e fundações. 
Por exemplo, a horta comunitária das associações de moradores localizada na Rua Doctor 
Fourquet, no bairro de Lavapiés. Esta horta funciona como um lugar de intercâmbio e 
desenvolvimento da rede social, cultural, esportiva e lazer (Figura a seguir). Antes de 2008, 
era um espaço abandonado há mais de 30 anos. A partir de 2009, a Câmara Municipal 
concedeu a associações de moradores uma cessão de uso do terreno por 5 anos para 
desenvolver hortas comunitárias (ZAAR, 2011). 

 

 

Figura 3: Distribuição do espaço social coletivo no bairro de Lavapiés en Madrid. 
Fonte: Zaar (2011). 

 
Outra iniciativa é encontrada no bairro de Pilar, onde a Asociación de Vecinos La Flor, 

administra desde 2007 uma horta comunitária. Trata-se de um espaço que era subutilizado, 
localizado na Plaza de Corcubión, no bairro de Pilar em Madrid e que, atualmente, 
desenvolve o cultivo de hortaliças. Podemos citar também o Huerto Comunitario de 
Ventilla (Tetuán) em Madrid, promovido pela Asociación Vecinal Ventilla-Almenara y la 
Asociación Radio Almenara. A iniciativa começou em 2009 com uma doação da câmara 
municipal de Madrid, para que os moradores pudessem desenvolver projetos e oficinas 
(Figura a seguir) (TORIBIO; RAMOS, 2009). 



 

26 
 

 

Figura 4: Huerto Comunitario de Ventilla(Tetuán) em Madrid. 
Fonte: Zaar (2011). 

 
A partir de 2011, com características diferentes, a Fundación Carmen Pardo-

Valcarce, que trabalha com pessoas com deficiência física ou mental, lançou o projeto 
ambiental Rus in Urbe, com a Huerta de Montecarmelo. Localizada ao Norte da cidade de 
Madrid, conta com 146 hortas e sua ocupação é, na maioria, de jovens com deficiência física 
ou mental. Também se encontra em Madrid, hortas urbanas que visam à educação ambiental. 
O Huerto Urbano Ecológico Siglo XXI, em Maratalaz, é uma horta universitária da Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos e do GRAMA (Grupo de Acción para el Medio 
Ambiente) (ZAAR, 2011). 

Em Sevilha, uma das experiências mais antigas de huerto urbano é encontrada no 
Parque de Miraflores, no bairro de Macarena, na periferia da cidade. Trata-se do Programa 
Huerta Las Moreras, criado em 1991, que ocupa cerca de 5 hectares do Parque de Miraflores, 
e possui vários subprogramas, com destaque para os huertos de ocio y huertos escolares 
(hortas de lazer e hortas ecolares). Para o huerto de ocio,  são 160 parcelas (lotes de terra) 
para cultivo de agricultura urbana (horticultura ou floricultura), tendo como destino a 
produção por autoconsumo. Os huertos escolares têm finalidades educativas e ambientais. 
Além do Parque de Miraflores, existem outras hortas urbanas ecológicas em Sevilha, situadas 
no Parque de San Jerónimo, Parque de Tamarquillo, Huerto del Rei Moro e Huerto de 
Torreblanca (ZAAR, 2011). 

Em Barcelona, Madrid e Sevilha, as iniciativas são diversas, estão conectadas à 
demanda popular e, na maioria das vezes, são representadas por associações de moradores de 
bairro. Em 2011, uma dessas iniciativas promovidas pelo Institut Municipal de Parcs y 
Jardins de Barcelona  colocou em prática o programa de hortas em áreas urbanas e públicas, 
com uma rede de 12 parcelas (lotes de terra) e que possui infraestrutura adequada ao cultivo 
ecológico. Algumas hortas comunitárias, como a Masía Can Masdeu em Barcelona, cultivam 
hortaliças, verduras, legumes, plantas medicinais e aromáticas. Objetiva desenvolver projetos 
de educação ambiental para crianças e jovens, atividades sociais e recreativas para adultos e 
aposentados (Figura a seguir). Além de promover dieta alimentar saudável e melhorar os 
aspectos social, ambiental e paisagístico da cidade (ZAAR, 2011). 
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Figura 5: Huerto Comunitario de Masía Can Masdeu em Barcelona. 
Fonte: Zaar (2011). 

 
Na agricultura urbana anglo-americana também estão presentes os objetivos de 

consumo de alimentos saudáveis, preservação ambiental e trabalho comunitário. Entre os 
exemplos mais proeminentes, temos as políticas públicas desenvolvidas nas cidades de 
Detroit (EUA) e Vancouver (Canadá). 

Em Detroit (EUA), como em outras experiências, o Garden Resource 
Program promoveu a ocupação de espaços públicos e áreas industriais em desuso, totalizando 
cerca de 74.000 hectares em 2010. O resultado foi a construção de um grande número de 
hortas urbanas coletivas, cultivando hortaliças, vegetais, legumes e frutas. Outras propostas 
interessantes foram o desenvolvimento de granjas comerciais, com a tentativa de ocupar 
terrenos vazios nas antigas áreas industriais e transformar a cidade em um líder nacional na 
produção de alimentos derivados da agricultura urbana; bem como corrigir hábitos de saúde 
alimentar da população local e promover a recuperação de terrenos públicos por meio de 
práticas ecológicas. Os maiores problemas são os solos em área industrial e as águas 
contaminadas por metais pesados e outras substâncias químicas (sintéticas) (CAPEL, 2011). 

Vancouver (Canadá), cidade com elevada qualidade de vida, decidiu também 
incentivar a prática da agricultura urbana ecológica em espaços públicos ou subutilizados. De 
acordo com o Vancouver Food Policy Council, esta atividade, além da gestão de alimentos 
saudáveis, promove o desenvolvimento territorial local e envolve os moradores locais no 
sistema de produção de alimentos. Em 2010, havia 80 hortas comunitárias que ocupavam 
mais de 6 hectares em Vancouver. Desses, 61 estavam em área pública e 19 em área privada, 
cultivada individual ou coletivamente. Além disso, com o objetivo de estimular a agricultura 
urbana, as empresas foram incentivadas a desenvolver a agricultura urbana ecológica para 
prover a demanda local. Em 2010, oito empresas utilizavam cerca de 9.300 metros quadrados 
de pátios e outros lotes urbanos para cultivo de alimentos (CAPEL, 2011). 
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Neste contexto, as hortas urbanas, assim como os jardins e parques, podem ser 
consideradas oportunidades para os moradores das cidades entrarem em contato com a 
natureza. Além disso, elas têm outras vantagens importantes: são indicadores de uma 
mudança de valores; recuperam espaços urbanos em desuso ou degradados; atendem a parte 
da demanda por produtos ecológicos a baixo custo10; promovem relações sociais e culturais; 
trocam experiências e produtos; lidam com áreas de recreação ao ar livre. Os moradores 
também participam do planejamento, decisão e desenvolvimento dos projetos escolares, 
familiares ou comunitários sobre a implementação de hortas urbanas. As administrações 
públicas, nos diferentes níveis de compromisso (nacional, regional ou local), também 
ajudaram e apoiaram a criação e manutenção de agricultura urbana e periurbana em que as 
atividades de horticultura são preponderantes. 

 
2.3. Agricultura Urbana e Biodiversidade 

 
Segundo MacDonald e Simioni (1999), a América Latina é a região do globo que 

apresenta os maiores níveis de  urbanização, abrigando 4 das 15 maiores cidades do mundo 
(Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires). Atualmente, vivem na 
América Latina mais de 125 milhões de pobres urbanos, às vezes excluídos urbanos e 
socialmente. A “urbanização da pobreza” é uma consequência inevitável da falta de emprego, 
de planejamento físico, de ordenamento territorial e de políticas sociais, econômicas, urbanas 
e ambientais adequadas. 

Para poder sobreviver, os pobres urbanos são obrigados a autoconstruir suas moradias 
e a cultivar os seus alimentos em zonas perigosas, frágeis, ou altamente contaminadas, 
causando importantes impactos nos ecossistemas em que se instalam, e arriscando ainda mais 
sua qualidade de vida. Porém, são poucos os observadores que percebem a colaboração dos 
produtores urbanos para a conservação da biodiversidade urbana, a melhoria da paisagem e a 
qualidade de vida das cidades (IPES, 2011). 

O convênio sobre a diversidade biológica (Biodiversidade), assinado em junho de 
1992, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD, no Rio de Janeiro, Brasil), define biodiversidade como a 
variedade de organismos vivos de qualquer origem, incluindo-se os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos, os complexos ecológicos (dos quais eles fazem 
parte); e inclui ainda a diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies e os ecossistemas 
(IPES, 2011). 

Conforme Evia e Gudynas (2000) existem pelo menos 1.750.000 espécies de seres 
vivos em nosso planeta, base de toda a diversidade genética. Como exemplo, temos as plantas 
medicinais, estimadas entre 25.000 e 75.000 espécies, muitas delas são empregadas na 
fabricação de remédios tradicionais. Entretanto, a sobrevivência dessas práticas está ameaçada 
pelo avanço de um modelo de desenvolvimento que vai promovendo a extinção de milhares 
de espécies, o desaparecimento dos espaços naturais, a perda dos conhecimentos tradicionais, 
e a apropriação de espécies por parte das multinacionais farmacêuticas (VICENTE, 1994). 

Segundo Cabannes e Mougeot (1999), alguns trabalhos mostram como os pobres 
urbanos desenvolvem estratégias inovadoras para enfrentar suas necessidades alimentares e de 

                                                 
10 Os custos diretos e indiretos relacionados à produção ecológica são muito mais baratos quando comparados 
com a produção convencional. Os custos indiretos relacionados aos produtos convencionais (não ecológicos), na 
realidade, acabam sendo mais caros (cerca de três vezes o seu valor) por causa dos custos sociais e ambientais, 
como os recursos públicos gastos para compensar os impactos ambientais provocados pelas práticas 
convencionais de produção agrícola; custear a recuperação de zonas rurais degradadas; cuidar da saúde dos 
consumidores por ingerir alimentos contaminados etc. 
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saúde, produzindo de modo ecológico, transformando e comercializando hortaliças, frutas, 
pequenos animais e peixes. Com isso, alguns governos locais desenvolveram estratégias 
agrícolas e de reflorestamento, que incentivam o plantio de árvores nativas, frutíferas e 
ornamentais, com o objetivo de melhorar a paisagem urbana e atrair pássaros e insetos não 
nocivos para as cidades, que auxiliem na disseminação das espécies. 

Conforme Bakker et. al. (2000); Smit (2001), na América Latina e no Caribe, estudos 
recentes permitem mostrar o papel da agricultura urbana na melhoria da gestão ambiental e da 
segurança alimentar dos setores mais pobres das cidades. O êxito do desenvolvimento da 
agricultura urbana depende do acesso a terras, de espaços assegurados para a comercialização 
dos produtos (excedentes), e do manejo sustentável dos resíduos sólidos e líquidos reciclados 
como adubos, permitindo a integração harmônica da atividade agrícola com o ambiente 
urbano.  Como contrapartida, a agricultura urbana contribui para melhorar o funcionamento 
hídrico, conservar solos e águas, reduzir a dependência dos produtores de baixa renda diante 
dos agrotóxicos comerciais, viabilizar o manejo e a reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos 
e melhorar o microclima, o valor estético, recreativo e a biodiversidade das cidades.   

Historicamente, a diversidade na agricultura demonstrou ser uma maneira de os 
agricultores se protegerem de pragas e doenças. O contrário acontece com o caminho da 
especialização e da monocultura, que provoca o aumento da contaminação com o uso de 
agrotóxicos e fertilizantes, a degradação dos recursos naturais e a vulnerabilidade crítica a 
pragas e doenças as quais estão sujeitas as espécies cultivadas. Como consequência, observa-
se um processo acelerado de “erosão genética” das espécies cultivadas, que ocorre pela 
substituição de variedades de maior diversidade e maior adaptação local por cultivares 
denominados “modernos”, industrializados, obtidos por meio da manipulação e seleção do 
material genético. A agricultura moderna implica na simplificação da estrutura ambiental de 
vastas áreas, substituindo a biodiversidade natural por um pequeno número de plantas 
cultivadas e por um pequeno número de animais domesticados (IPES, 2011). 

A agricultura urbana com práticas ecológicas não é apenas parte importante das 
estratégias adotadas pelos países em desenvolvimento. Alguns governos também promovem a 
agricultura urbana orgânica, conforme as diretrizes do Grupo Nacional de Agricultura Urbana 
(GNAU), do Ministério da Agricultura de Cuba, que incorpora como parte de seu programa a 
formação de uma consciência agroecológica de conservação do ambiente aliada a altos níveis 
de produção com qualidade (MA/GNAU, 2001). 

Conforme Cabannes e Dubbeling (2002), a agricultura urbana desenvolvida na 
América Latina e Caribe é, em sua maior parte, ecológica. Estudos recentes realizados pelo 
IPES (2009) em várias cidades da América Latina apontaram que a agricultura urbana 
praticada é antes de tudo biológica e só excepcionalmente recorre a pesticidas e a adubos 
químicos, já que é praticada pela classe menos favorecida da sociedade, que não tem acesso 
aos insumos convencionais. As cidades modernas afetam fortemente seu entorno natural e a 
biodiversidade das áreas vizinhas, esgotando muitos recursos para se abastecer de alimentos, 
materiais e energia, depositando seus resíduos sólidos e despejando suas águas contaminadas 
nas áreas naturais e agrícolas. A “pegada urbana” ou “pegada ecológica11" das cidades 
contribui significativamente para a perda da biodiversidade urbana. 
                                                 
11 O conceito de “Pegada Ecológica” foi desenvolvido por William Rees e Mathis Wackernagel, na Universidade 
de British Columbia, em Vancouver, Canadá. Eles publicaram, em 1996, o livro “Nossa Pegada Ecológica: 
reduzindo o impacto humano sobre a Terra”. A Pegada Ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa 
corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços 
que permitam sustentar determinados estilos de vida. Também pode ser vista como uma forma de traduzir a área 
que uma pessoa ou sociedade “utiliza” para se sustentar. Para calcular as pegadas, foi preciso estudar os vários 
tipos de territórios produtivos (agrícola, pastagens, oceanos, florestas, áreas construídas) e as diversas formas de 
consumo (alimentação, habitação, energia, bens e serviços, transporte e outros). As tecnologias usadas, os 



 

30 
 

Segundo Gardenin (1999), em vários países já existem políticas com o objetivo de 
reverter, a partir da agricultura urbana, os processos de redução da biodiversidade, ao 
considerar, por exemplo, todos os espaços verdes da cidade (parques, jardins e bosques) como 
locais para conservação de inúmeras espécies, principalmente nativas. Na Austrália, um 
jardim urbano projetado especialmente para atrair animais silvestres chega a abrigar 140 
espécies diferentes de animais. No Reino Unido, as hortas e os jardins domésticos têm um 
potencial importante no suporte da biodiversidade urbana, já que somam mais de 60% da área 
no perímetro urbano. Para que a cidade promova a biodiversidade, é necessário um manejo 
ecológico sustentável de seus espaços verdes e de sua agricultura. A agricultura urbana 
também foi proposta como uma forma de reduzir o processo de perda de biodiversidade, ao 
incluir o cultivo de plantas, a criação de animais de pequeno porte e a aquicultura nos 
assentamentos urbanos.  

Na fase inicial do movimento ambiental no Brasil, muitos dos sinalizadores vieram do 
debate internacional, em especial da União Europeia. Pouco a pouco também foram 
incorporadas as questões nacionais e locais, mas mesmo assim a questão agroecológica não 
foi explicitamente abordada. Havia, é claro, um sentimento favorável à conservação da 
natureza, geralmente relacionados à região amazônica. No entanto, o avanço da modernização 
da agricultura causou impactos ambientais cada vez mais visíveis e no caso da agricultura 
urbana passaram a se desenvolver práticas ecológicas favoráveis a proteção do meio 
ambiente, como reflorestamento urbano. 

Segundo Sanchotene (2000), no Brasil, em Porto Alegre (RS), vem sendo 
desenvolvida uma interessante política de reflorestamento urbano que incorpora espécies 
nativas e árvores frutíferas. Em Porto Alegre, as árvores nativas constituem 45% e as 
frutíferas já superam os 6% do reflorestamento da cidade. Como parte dessa política, o 
município promove o plantio de corredores florestais com espécies úteis para abrigar e 
alimentar aves e insetos, como a grandiúva (Trema michantha); a canela (Aiourea saligna); o 
chá-de-bugre (Casearia sylvestris); a figueira-de-folha-graúda (Fícus enormis); e o chal-chal 
(Allophylus edulis). Dessa forma, não apenas são resgatadas as espécies nativas e frutíferas 
para o desfrute dos moradores urbanos, como também é estimulada a biodiversidade urbana, 
animal e vegetal. 

Portanto, não é apenas a biodiversidade que é conservada pelo processo de 
reflorestamento. Outras experiências retratam o papel desempenhado pela agricultura urbana 
ecológica, interagindo harmonicamente os vários aspectos ambientais, econômicos e sociais. 
Em alguns casos, a agricultura urbana ecológica aparece como mais diversificada do que a 
agricultura moderna, ao cultivar frequentemente variedades de frutas e vegetais que não estão 
disponíveis comercialmente e que, de outra forma, correriam o risco de desaparecer 
(GARNETT, 1996; SMIT, 2000). 

Para Santandreu et. al. (2000), diagnóstico realizado em Montevidéu (Uruguai) 
identificou nos quintais a presença de numerosas espécies de hortaliças, plantas medicinais e 
árvores frutíferas que não são cultivadas nos estabelecimentos agrícolas comerciais. Em 

                                                                                                                                                         
tamanhos das populações etc. Cada tipo de consumo é convertido em área, por meio de tabelas específicas. Além 
disso, é preciso incluir áreas usadas para receber os detritos e resíduos gerados e reservar uma quantidade de 
terra e água para a própria natureza, ou seja, para os animais, as plantas e os ecossistemas onde vivem, 
garantindo a manutenção da biodiversidade. Como o constante aumento do consumo, seja pelo aumento da 
população mundial, seja pelas novas necessidades criadas pela sociedade, gera um consequente aumento na 
produção de bens, o espaço físico terrestre disponível já não é suficiente para nos sustentar no elevado padrão 
atual. Para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, precisa-se viver de acordo com a “capacidade” 
do planeta, ou seja, de acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que se gostaria que ela fornecesse. 
Avaliar até que ponto o impacto do ser humano já ultrapassou o limite é essencial, pois só assim é possível 
identificar como se vive de forma sustentável (CABANNES; DUBBELING, 2002). 
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alguns bairros de Montevidéu, a agricultura urbana desenvolve-se fundamentalmente para o 
autoconsumo e os agricultores conservam as variedades locais, cultivando-as de modo 
ecológico com um uso mínimo ou inexistente de produtos químicos na adubação e no controle 
de pragas e doenças. 

No caso das hortaliças, as variedades cultivadas pelos agricultores urbanos em 
Montevidéu vinculam-se diretamente com sua alimentação, o que comprova a relação entre os 
pobres urbanos e seu papel na conservação da biodiversidade a partir de suas práticas 
ecológicas. As principais espécies identificadas foram: alho (Allium sativum L.); batata 
(Solanum tuberosum); cebola (Allium cepa); cenoura (Daucus carota); abóbora (Cucurbita 
sp.); e tomate (Lycopersicom esculentum), que integram a dieta mais frequente dos setores 
mais pobres da cidade (SANTANDREU et. al., 2000). Também são encontradas espécies de 
árvores frutíferas, tais como a pitanga (Eugenia uniflora); guayabo (Feijoa sellowiana); 
maracujá (Passionaria sp.); e figo (Fícus carica). Bem como, plantas medicinais como: babosa 
(Aloe sp.); alecrim (Rosmarinum officinalis); “anacahuita” (Schinus molle); palma-da-índia 
(Tanacetum malva); e hortelã (Menta sp.), (BARG; LITOVSKY, 1998). 

Em Havana (Cuba), pesquisas realizadas pela Fundação “Natureza e Homem” 
(FUNATH), identificaram o cultivo urbano de várias espécies como o “sagu” (Maranta 
arundinacea L.); inhame (Dioscorea alata); e “capuli” (Muntingia calabura L.). Essas 
espécies, de muita tradição na dieta cubana, não são mais cultivadas nas zonas rurais, porém 
continuam sendo cultivadas pelos agricultores urbanos (SANCHEZ, 2001). 

Para o MA/GNAU (2001), como parte de sua estratégia para promover a segurança 
alimentar no país, a política pública cubana sobre agricultura urbana busca disseminar essas e 
outras espécies como forma de “interromper seu processo de extinção”. O resgate dessas e de 
outras espécies comestíveis é realizado nas hortas urbanas da cidade, localizadas em bairros 
populares e densamente povoados, como Havana Velha (na capital cubana). 

Esses exemplos demonstram a contribuição das práticas agrícolas ecológicas em área 
urbana desenvolvidas por setores mais pobres com relação à conservação da biodiversidade 
agrícola urbana. Se a população urbana de baixa renda familiar desenvolve práticas de 
agricultura urbana ecológica ao cultivar as espécies e variedades mais frequentes em suas 
alimentações, seria interessante aprofundar estudos para identificar em que medida essas 
práticas contribuem para a conservação da biodiversidade agrícola e urbana. Também deve 
ser pesquisada qual a relação existente entre as variedades plantadas com a melhoria da 
alimentação, da saúde e da qualidade de vida dos setores mais pobres da sociedade (IPES, 
2011). 

A pressão pela substituição de sementes caseiras por variedades importadas e até 
geneticamente alteradas é cada vez mais forte tanto no ambiente rural como no urbano. O 
cultivo de sementes caseiras dispensa o sistema industrial de produção e comercialização de 
sementes, e por isso pressionam os produtores para que comprem as suas sementes, 
argumentando que são de melhor qualidade e mais produtivas. Esse processo que pode 
responder a uma lógica agrícola comercializada e industrializada, não deve ser transplantado 
mecanicamente para as atividades agrícolas desenvolvidas nas cidades. Será necessário pensar 
em programas de conservação e troca de sementes que permitam melhorar o acesso aos 
agricultores familiares de baixa renda a esses produtos naturais (IPES, 2011).  

No entanto, sabemos que os ecossistemas urbanos são caracterizados pela alta 
concentração de estruturas construídas e ausência marcante de elementos naturais, com forte 
tendência à redução da biodiversidade. Uma política de reflorestamento do ambiente urbano 
com espécies nativas e árvores frutíferas permitiria gerar espaços interessantes de 
biodiversidade biológica em áreas urbanas. 
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Estudar em profundidade as espécies e variedades presentes na agricultura urbana 
ecológica desenvolvida em cidades da América Latina e Caribe permitiria conhecer sua 
contribuição para a conservação da biodiversidade agrícola e urbana, bem como a segurança 
alimentar dos agricultores familiares de baixa renda. Deveriam providenciar mais espaços 
para a comercialização das espécies tradicionais e promover o acesso dos agricultores 
familiares de baixa renda ao mercado com assistência técnica, divulgação de informações e 
legislação adequada. Deveriam também facilitar o acesso dos agricultores familiares de baixa 
renda às áreas produtivas, aos insumos e ao crédito necessários para desenvolver práticas 
agrícolas ecológicas em área urbana. Isso mostra a necessidade de se avançar na promoção de 
práticas melhores, do ponto de vista da biodiversidade urbana, para identificar e divulgar os 
métodos mais efetivos de inserção da agricultura urbana em agendas públicas. Para tanto, é 
imprescindível a participação ativa dos produtores urbanos e dos outros atores interessados na 
pesquisa e na promoção de uma maior qualidade ambiental e melhoria contínua da qualidade 
de vida nas cidades. 

 
2.4. Políticas de Inserção da Agricultura Urbana em Agendas Públicas 

 
Os argumentos de legitimação da agricultura urbana criaram condições favoráveis ao 

consenso de que essa prática é de intervenção pública, que apresenta potenciais benefícios e 
que pode ser realizada por meio do uso de uma variedade de espaços urbanos e contextos 
culturais e sociais. Tais argumentos são empregados pelas agências de desenvolvimento, e 
ONGs internacionais e locais ao darem apoio financeiro e assessoria à inserção da agricultura 
urbana nas políticas públicas existentes e à formulação de novas políticas. Como resultado 
tem-se a formulação e execução de vários programas e projetos de agricultura urbana, no 
início do século XXI, como linha de ação das políticas urbanas nacionais e internacionais, em 
várias cidades do mundo, inclusive da América Latina (COUTINHO, 2010). 

Na América Latina, cidades de vários países receberam programas de agricultura 
urbana12. Como exemplo, pode-se citar os municípios de Governador Valadares (Brasil), 
Rosário (Argentina) e Cienfuegos (Cuba), locais onde foi implantado o programa de 
otimização de espaços vazios para a agricultura urbana (Optimizing Use of Vacant Land for 
Urban Agriculture), iniciado em 2003, por meio de parcerias entre o Programa de Gestão 
Urbana para América Latina e Caribe (PGU/ALC), Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Programa das Nações Unidas para Assentamento Humano (UN-
Habitat), Centro Internacional de Investigações para o Desenvolvimento (International 
Development Research Centre - IDRC), Promoção do Desenvolvimento Sustentável (IPES) e 
criação de agentes locais para os municípios (LOVO, 2011). 

Existem várias organizações nacionais e internacionais articuladas entre si e 
interessadas em pesquisar e apoiar a agricultura urbana para que seja esta reconhecida como 
ação pública de combate à fome, pobreza e desnutrição nas cidades. Parece haver um 
pioneirismo do IDRC, na década de 1990, quanto à investigação e reconhecimento de que a 
agricultura urbana poderia se tornar uma área de intervenção e quanto à ampla divulgação 
dessa prática. Inicialmente, o IDRC deu ênfase à promoção da segurança alimentar, à nutrição 
e ao tratamento de resíduos sólidos orgânicos. Posteriormente, passou a incluir, nos projetos, 
os processamento e distribuição de alimentos nas cidades e, depois, o cultivo dentro das 
cidades (MOUGEOT, 2006). 

                                                 
12  No ano de 1995, foi criada a Rede Latino-Americana de Pesquisa na Agricultura Urbana (REDE AGUILA), 
fomentada por pesquisas e recursos do IDRC. A Rede articula organizações de 16 países da América Latina. 
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Entre os anos de 1984 e 2004, o IDRC colocou em prática vários projetos de 
agricultura urbana em cerca de 40 (quarenta) países em desenvolvimento (PNUD, 2006)13. No 
início da década de 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU) também passou a ter 
interesse pelo tema. Ao longo de 20 anos, por meio de pesquisas, de formação de agentes 
locais para o uso de tecnologias e intervenções políticas, de eventos e publicações que 
analisam políticas públicas para agricultura urbana em diferentes contextos, o IDRC vem 
influenciando fortemente os programas relacionados à agricultura urbana da ONU e de redes 
regionais de investigação, como o IPES, assim como os governos locais (TAYLOR, 2006)14. 

A expectativa enunciada pelo centro de investigação é a de que possam influenciar 
agentes nacionais e internacionais, principalmente dos países em desenvolvimento, para que 
integrem o tema da agricultura urbana no conjunto de estratégias que contribuirá para a 
realização das metas de desenvolvimento do milênio (TAYLOR, 2006). Ainda espera-se 
evidenciar que os países do hemisfério Sul precisam inovar e compartilhar as inovações no 
campo da agricultura urbana com outros países, com quem devem também aprender, 
conforme proposta do IDRC, de forma a se adaptarem às suas necessidades, condições e 
meios próprios (MOUGEOT, 2006)15. 

A agricultura urbana, ao ser incentivada e implantada em várias cidades do mundo, 
aparece como uma estratégia global para favorecer a segurança alimentar e combater a fome e 

                                                 
13 Como resultado das pesquisas realizadas pelo IDRC, surgiram algumas publicações, como: Urban 
Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities (Agricultura Urbana: Alimentação, Trabalho e Cidades 
Sustentáveis) (PNUD, 1996) e vários estudos de caso detalhados que podem ser consultados no site: 
www.idrc.ca/en_foco_ciudades e eventos, como: Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, que ocorreu em 
Roma (Itália) quando a FAO incluiu uma seção dedicada à agricultura urbana fazendo, referência ao relatório 
anual de 1996 sobre o Estado da Alimentação e da Agricultura elaborado pelo IDRC e pela Universidade das 
Nações Unidas. No ano 2000, o IDRC, UN-HABITAT e FAO reuniram prefeitos da América Latina e Caribe em 
Quito (Equador), para tratarem dos temas segurança alimentar e gestão municipal participativa. Em 2001, foi 
realizado, em Istambul, o evento Alimentos para as Cidades: Urbanização, Segurança Alimentar e Governança 
Urbana organizado pela FAO, UN-HABITAT e IDRC. Em 2002, foi realizado um workshop pelo UN-
HABITAT, FAO, IDRC, RUAF, da Urban Harvest CGIAR, com o objetivo de rever as experiências globais de 
investimento na agricultura urbana. As recomendações deste evento foram apresentadas no Fórum Urbano 
Mundial, que ocorreu em Barcelona (Espanha), em 2004 (TAYLOR, 2006). 
 
14 “A lo largo de los años, el IDRC ha influido en la evolución de la agenda de la ONU sobre agricultura 
urbana, a la vez que ha estado respondiendo con celeridad al mismo. Lo ha hecho tanto a través de la 
investigación y la capacitación vinculadas con las realidades y necesidades locales de intervenciones 
tecnológicas y políticas, como también a través de la difusión sistemática y efectiva de su trabajo. En particular, 
el IDRC ha estado asociado con gran parte, si no con la mayoría, de los programas de UN-HABITAT sobre 
agricultura urbana. Ha respaldado a la FAO en el desarrollo y consolidación de su propia programación 
relacionada con el tema y ha colaborado con UN-HABITAT y la FAO en intercambios mutuos, eventos y 
publicaciones donde se analizan las políticas públicas sobre agricultura urbana. Gracias a su asociación con 
otras organizaciones, el IDRC ha dado apoyo al diseño, la experimentación y la definición de una amplia gama 
de herramientas que hoy en día varios centros internacionales de recursos, redes regionales de investigación y 
centros especializados están comenzando a compartir con una audiencia más amplia” (TAYLOR, 2006). 
 
15  “Sin embargo, en el Sur, esos mismos países que, aun más que en el Norte, podrían beneficiarse con políticas 
favorables a la AU, son en general aquellos donde menos, hasta la fecha, se han desarrollado tales políticas. No 
obstante, la buena noticia es que este panorama ha venido cambiando rápidamente, en los últimos 10 a 15 años. 
Como podrá verse en este libro, en el Sur un número cada vez mayor de gobiernos nacionales y municipales 
están reconsiderando la AU. Si bien es cierto que la experiencia del Norte mantiene para ellas cierta relevancia, 
las ciudades del Sur están tomando conciencia de que necesitan sobre todo innovar y aprender de si mismas: su 
enfoque debe adecuarse a sus propias condiciones, debe satisfacer sus propias necesidades y debe adaptarse a 
sus propios medios. Cada vez más, las ciudades de los países en desarrollo están experimentando e 
intercambiando sus innovaciones con otras ciudades del Sur, al igual que lo hacen también en forma creciente 
con ciudades del Norte” (MOUGEOT, 2006). 
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a pobreza que crescem rapidamente nas cidades dos países do hemisfério Sul. A relação entre 
aumento da população urbana e aumento da fome e pobreza deve ser vista com cuidado, dado 
o caráter limitado da fome como causa da pobreza. No Brasil, temos, por exemplo, o caso de 
Governador Valadares (Minas Gerais), cujo programa de otimização de espaços vazios para a 
agricultura urbana foi nomeado localmente de ‘Cidade Verde’. O Programa objetivou 
sensibilizar os diversos atores locais em torno do tema da agricultura urbana e a importância 
da sua inserção nos instrumentos legais de planejamento e ordenação do espaço urbano, além 
de identificar meios de inserir a agricultura no planejamento e criar normas facilitadoras do 
acesso a terra urbana (LOVO, 2006). 

Para a implementação do programa, foi estabelecida uma parceria local em que havia 
representantes do poder público (Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento e Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos) e entidades da sociedade civil, como a Universidade Vale do Rio Doce 
(UNIVALE), Igreja (Pastoral da Criança), Associação das Hortas Comunitárias e Associação 
Habitacional Nova Terra. Posteriormente, foi realizado um diagnóstico participativo de 
identificação das terras urbanas vazias que poderiam ser utilizadas para produzir alimentos, de 
forma que os agentes locais percebessem a incidência da agricultura na paisagem urbana e as 
formas legais para acessar as terras subutilizadas (IDRC, 2006). 

O diagnóstico participativo deu suporte para a elaboração de um plano de ação e de 
gestão tendo como meta criar instrumentos para a promoção de segurança alimentar e 
nutricional, e da governabilidade participativa. As propostas foram: 

Criação de um fórum municipal de agricultura urbana, incentivo fiscal, mudança na 
legislação que estimule as atividades de agricultura urbana, uso de lotes e espaços 
não construídos, definição de espaços específicos para agricultura urbana tanto para 
plantio como para criação de animais, campanhas de esclarecimento e educação 
voltadas para agricultura urbana, assistência técnica, alternativas ao uso da água 
tratada, estímulo da reciclagem do lixo orgânico por meio da compostagem, cuidado 
sanitário com a produção e o beneficiamento da produção, crédito e financiamentos 
ou disponibilização de insumos para a agricultura urbana (NARDELE; MEDEROS; 
LOVO, 2003, p.50). 

 
Em novembro de 2003 foi criado o Fórum Municipal de Agricultura Urbana. Essa 

proposta surgiu no 1º Encontro Municipal de Agricultura Urbana (abril de 2003), quando 
foram listados os principais obstáculos para a realização das práticas de AU em Governador 
Valadares. O Fórum é considerado bastante importante por ser um espaço político de debates 
que mantém a agricultura urbana em pauta na agenda pública (LOVO; COSTA; 
MARTINELLI, 2006). 

Como exemplo de inserção da agricultura urbana em agendas públicas, em 2003 foi 
criado o Programa de Agricultura Urbana do município de Governador Valadares, por meio 
da Lei n. 5.265, com objetivo de combater a fome e promover o desenvolvimento do 
município. No ano de 2005, o programa foi modificado por meio da Lei n. 5.439/2005 
(LOVO, 2006). Com base no Estatuto da Cidade (2001), foi alterado, na Lei Complementar n. 
051, um dispositivo que trata do Código Tributário Municipal, definindo que os lotes privados 
vazios que fossem cedidos para a realização de práticas agrícolas urbanas, por um período 
mínimo de seis meses, receberiam redução fiscal de 3% para 0,6% na alíquota do IPTU. Esses 
lotes passaram a ser vistos como aqueles que cumprem a função social da propriedade e cujos 
proprietários não ficam sujeitos ao pagamento do IPTU progressivo, definido no Estatuto para 
os lotes vazios ou subutilizados em áreas urbanas (COUTINHO, 2010). 

Em 2004, como parte desse processo, foi concedido, sem custos, o uso de água tratada 
para as hortas comunitárias cadastradas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
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Agricultura e Abastecimento (SEMA), por meio da aprovação da Lei n. 5.33516. Nesse 
mesmo ano, foram incluídos artigos sobre agricultura urbana, segurança alimentar e economia 
popular solidária, no Plano de Desenvolvimento Urbano, mais especificamente nos capítulos 
que tratam dos setores da educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico. 
Tomada como um instrumento de comunicação e educação foi prevista, em lei, a capacitação 
técnica dos agricultores urbanos (LOVO, 2006). A realização do 6º. Encontro Municipal de 
Agricultura Urbana, em 2005, foi fundamental para fortalecer os fóruns e os processos de 
agricultura urbana. 

Em 2004, houve também a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar, quando 
foram definidas 47 diretrizes para a elaboração da Política Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (PNSAN). Dentre as diretrizes, foi deliberada a criação de uma política nacional 
de agricultura urbana e periurbana (MOREIRA, 2008). Como resposta a tal deliberação, foi 
realizada, em 2007, a pesquisa, financiada pelo MDS, Panorama da Agricultura Urbana e 
Periurbana no Brasil e Diretrizes Políticas para sua Promoção: Identificação e Caracterização 
de Iniciativas de Agricultura Urbana e Periurbana em Regiões Metropolitanas Brasileiras. Tal 
pesquisa permitiu o levantamento de informações, junto às pessoas e organizações envolvidas 
com práticas agrícolas, sobre as potencialidades e os desafios para o desenvolvimento da 
AUP, a fim de estabelecer diretrizes para formular uma política nacional de agricultura urbana 
e periurbana no Brasil (COUTINHO, 2010). 

Entre os dias 31 de maio e 1 de junho de 2007, houve o I Seminário Nacional de 
Agricultura Urbana e Periurbana, que ocorreu em Brasília, para apresentar os resultados desta 
pesquisa, discutir os princípios e diretrizes para a política nacional de AUP e promover 
encontros entre os atores das regiões metropolitanas. Na compreensão de técnicos da ONG 
REDE, o seminário contribuiu para fortalecer o debate sobre a agricultura urbana dentro do 
MDS e qualificar as suas políticas. Como consequência, no ano de 2008, o MDS redirecionou 
seus investimentos em AUP, antes dispersos em convênios com as prefeituras, para a 
estruturação de centros de apoio à AUP em onze regiões metropolitanas  de grandes centros 
urbanos brasileiros (COUTINHO, 2010). 

Segundo Coutinho (2010), em julho de 2007, ocorreu, em Fortaleza (CE), a III 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional17, que propôs os marcos 
regulatórios necessários à implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) n. 
11.346, de 15 de setembro de 2006. Cabe à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SESAN/MDS) promover e consolidar a PNSAN por meio de ações 
descentralizadas e articuladoras das três esferas de governos entre si e com as ações da 
sociedade civil. O Programa de Agricultura Urbana, conforme a LOSAN (2006), também é 
uma ação da SESAN/MDS e tem como objetivo: 

[…] intervir no abastecimento social, de forma a integrar as atividades de produção, 
beneficiamento e comercialização de produtos agroalimentares. Contribui na 
construção de Sistemas Locais de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), e no 
escoamento da produção de famílias agricultoras, processadoras e que 

                                                 
16 A Lei n. 5.335 dá nova redação ao Art. 8º da Lei n. 3.168, de 05 de abril de 1989, que estrutura o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto e dá outras providências (LOVO, 2006, p. 16). 
17 A III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: por um desenvolvimento com segurança 
alimentar e nutricional, soberania e sustentabilidade, objetivou propor: “(i) diretrizes de Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional como eixos estratégicos para o desenvolvimento com sustentabilidade; (ii) orientações 
para a atuação do Brasil com vistas à realização do direito humano à alimentação adequada no plano 
internacional; (iii) diretrizes, eixos e prioridades da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; (iv) 
bases para o marco regulatório e implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 
SISAN” (III CNSAN, 2007). 
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comercializam seus produtos nas regiões metropolitanas (MDS/SESAN, n. 05/2008, 
p. 4). 

Tais processos evidenciam, para Moreira (2008, p. 250), “[...] que a agricultura urbana 
no Brasil acumulou, em sua marcha, força e concretude para dialogar com outras ações e 
movimentos políticos”. 

No Brasil, percebe-se a tendência de a agricultura urbana ser incorporada às políticas 
de abastecimento alimentar, no esforço de realizar o direito humano à alimentação. No âmbito 
federal, a agricultura urbana aparece associada às ações conectadas à estruturação do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) sob a gestão do MDS.  O MDS 
apóia financeiramente ações comunitárias voltadas para a garantia da segurança alimentar e 
nutricional de famílias de baixa renda. Dentre os 130 convênios de Agricultura Urbana e 
Periurbana (AUP) efetivados por meio de parcerias com estados, municípios e ONGs, 96 
estão voltados para a produção em hortas e lavouras comunitárias, plantas medicinais, mudas, 
viveiros e criação de pequenos animais; 30 projetos são de beneficiamento e comercialização 
em feiras, mercados públicos e pequenas agroindústrias; e os quatro restantes estão voltados 
para a garantia da segurança alimentar em áreas de acampamentos (MDS, 2009). 

Um dos produtos da pesquisa de identificação da AUP no Brasil (2007) são os 
princípios e diretrizes para se pensar em uma futura política de agricultura urbana no Brasil. A 
formulação de políticas e ações deve ser orientada para: 1) promoção da agroecologia; 2) 
consumo e hábito saudável; 3) construção de conhecimentos respeitando o diálogo de saberes; 
4) respeito à diversidade étnica, racial e cultural; 5) promoção da eqüidade de gênero, justiça 
socioambiental e a solidariedade; 6) promoção da soberania alimentar e segurança alimentar e 
nutricional; 7) promoção da economia justa, solidária e familiar; 8) promoção da participação, 
empoderamento e autonomia dos agricultores urbanos e periurbanos (SANTANDREU; 
LOVO, 2007). 

Partindo dos desafios e das potencialidades das AUP, bem como dos princípios 
sistematizados na pesquisa, foram formuladas diretrizes para uma política nacional que devem 
ser consideradas também na esfera estadual e municipal, como: 

1) Fortalecer a consciência cidadã em torno dos benefícios da agricultura urbana e 
periurbana para a sociedade civil e poder público; 2) desenvolver capacidades 
técnicas e de gestão dos agricultores urbanos e peri-urbanos; 3) fortalecer a cadeia 
produtiva e promover ações específicas de fomento à produção, comercialização e 
consumo; 4) facilitar o financiamento para a agricultura urbana e periurbana; 5) 
promover a intersetorialidade e a gestão descentralizada e participativa; 6) fortalecer 
a institucionalidade e a normatização para o desenvolvimento da AUP 
(SANTANDREU; LOVO, 2007, p. 73). 

Sensibilizar, capacitar, financiar, articular e legalizar: estas são as diretrizes que 
expressam as dificuldades para implantar políticas de agricultura urbana. A pesquisa nacional 
demonstrou que há o reconhecimento da existência de práticas de cultivo do solo nas grandes 
cidades brasileiras. Aponta para a importância de se construir um conjunto de concepções 
unificadas — relacionadas ao tema da AUP — para que seja compreendida, valorizada e 
legitimada pela sociedade e incorporada às políticas públicas sociais e urbanas. Nos projetos 
de agricultura urbana, especificamente aqueles financiados pelos organismos e centros 
internacionais, é forte o esforço de sensibilização e de convencimento dos profissionais 
ligados aos governos de que a agricultura urbana é uma área de intervenção governamental 
(COUTINHO, 2010). 

A articulação, a organização e a formação política, técnica e de gestão dos grupos de 
agricultura urbana aparecem como ações estratégicas para favorecer, prioritariamente, a 
construção da autonomia desses grupos. A autonomia dos “agricultores urbanos” também está 
ligada ao acesso facilitado aos recursos produtivos, como água e solo. As diretrizes orientam 
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para o desenvolvimento de novas tecnologias poupadoras de água; estabelecimento de tarifas 
adequadas; agregação de valor à produção; a melhoria dos canais de distribuição e 
comercialização, integrando os níveis local e regional dentro de sistemas justos e solidários; e 
investimento nas várias atividades da AUP. A segunda diretriz indica a formação de 
profissionais, a troca de experiência entre “agricultores urbanos”, a construção de 
conhecimento por meio de pesquisas participativas e a gestão por meio do monitoramento e 
avaliação dos impactos da AUP.  

Quanto ao financiamento, indica-se: a criação de linhas de crédito específicas, a 
exemplo do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar para Mulher (PRONAF) 
criado pelo MDA para facilitar o crédito para as mulheres trabalhadoras rurais; a ampliação 
da dotação orçamentária para AUP no Plano Pluri-Anual (PPA); a inserção da AUP em 
projetos de financiamento de organizações internacionais e a integração desse conceito ao 
Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário (COUTINHO, 2010). 

Outro princípio considera a agricultura urbana como um fator impulsionador para a 
articulação de diversos objetivos dos serviços públicos, o que implica integrar ações e 
orçamentos dos diversos setores públicos e da sociedade civil nas várias escalas de atuação; a 
participação em espaços públicos; o estabelecimento de consórcios entre municípios para 
tratar sobre o tema AUP. É importante definir o papel dos diferentes atores e setores 
governamentais na promoção de políticas integradas nas áreas da saúde, meio ambiente e 
geração de trabalho e renda, a fim de potencializar as já existentes, como compra direta, 
restaurantes populares, cozinhas comunitárias, que integram os Sistemas Descentralizados de 
Segurança Alimentar e Nutricional (COUTINHO, 2010). 

A formulação de lei específica para a AUP deve orientar-se pela legislação ambiental e 
sanitária e pelos instrumentos de políticas urbanas vinculados aos princípios do direito à 
cidade, função social da propriedade e democratização dos espaços públicos. O Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) aparece como espaço privilegiado para 
viabilizar a institucionalização da AUP, dado que possui representações de todos os 
Ministérios e da sociedade civil.  

Como parte da implantação da política anteriormente delineada vem sendo 
implantados pela SESAN/MDS, em parceria com universidades federais do Brasil, Centros de 
Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana (CAUP) em regiões metropolitanas. Os Centros são 
espaços estruturados que devem dar apoio às ações orientadas pelas diretrizes da política 
nacional de AUP. As políticas que abordam os princípios e diretrizes para se pensar em uma 
futura política de agricultura urbana no Brasil foram discutidas recentemente pelo MDS e 
MDA no 3° Seminário Latino-Americano e Caribenho de Agricultura Urbana e Periurbana 
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(Brasília, 2012)18. O objetivo é a prestação de serviços nas áreas de formação, assistência 
técnica e apoio aos meios de produção dos agricultores urbanos que estão dentro e nas 
periferias das cidades (MDA/SDT, 2012). 

Segundo Coutinho (2010), as aglomerações metropolitanas nos estados de: Alagoas, 
Bahia, Maranhão, Piauí, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 
dois no Paraná foram selecionadas pelo MDS para receber os onze CAUP. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, grupos organizados (MLB, MST, FAMEMG, 
Grupo Aroeira, Brigadas Populares), ONGs (IPES, REDE) e pessoas ligadas às instituições 
públicas (ITER e UFMG) se articularam para a elaboração da proposta aprovada no início de 
2008. No entanto, apenas em novembro de 2009 iniciaram-se os processos de licitação para 
contratação das entidades que executarão as metas que estão voltadas ao fomento, formação, 
assistência técnica e monitoramento das iniciativas de agricultura urbana da região 
metropolitana de Belo Horizonte. Tal fato poderá favorecer a articulação entre os movimentos 
sociais rurais — ligados aos projetos de assentamento da reforma agrária — e os movimentos 
sociais urbanos — ligados às lutas pela reforma urbana — ambos ligados à luta pelo acesso a 
terra, seja para a construção de moradias ou para o cultivo de alimentos. Certamente, tais 
movimentos não se restringem à luta pela terra, mas, sim, pelo acesso dos pobres à justiça e 
aos seus direitos, como educação, saúde e segurança alimentar e nutricional (COUTINHO, 
2010). 

Nos casos estudados, organizações públicas e privadas, mais a sociedade civil 
participam da definição e do desenvolvimento de políticas públicas de âmbito nacional ou 
local com ênfase em agricultura urbana, apesar da não consolidação dessas práticas a nível 
nacional. 

 
2.5. Políticas Públicas para a Agricultura Urbana 

 
As políticas nacionais voltadas para agricultura familiar que se destacam pelo grande 

alcance social no Brasil são: PNSAN ou “Fome Zero” (MDS) e PRONAF (MDA), 
beneficiando um grande número de famílias pobres com as aposentadorias e pensões, bem 
como a facilidade ao crédito dada aos agricultores familiares.  A importância dos benefícios 
da Previdência Social concedidos para as regiões mais pobres exerce o papel de fortalecer a 

                                                 
18 Segundo o secretário nacional da Agricultura Familiar, Valter Bianchini, da Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial (MDA/SDT, 2012), existe produção para o autoconsumo e para a comercialização tanto no meio 
urbano quanto no meio rural. No meio rural, há cerca de cinco milhões de estabelecimentos da agricultura 
familiar, o que corresponde a aproximadamente 7,5 milhões de domicílios rurais. "Temos dificuldade para 
enquadrar os agricultores do perímetro urbano como beneficiários das políticas públicas", disse Bianchini. 
"Sabemos que há um grande número de agricultores com pouco acesso à terra e com renda agrícola declarada 
zero e esse é um público importante da agricultura urbana e periurbana". Paralela a essas duas questões, 
Bianchini citou que nos núcleos periurbanos das metrópoles, observam-se uma agricultura diversificada e a 
pluriatividade dos integrantes da família, além da população "neorural", que são as pessoas que vivem na 
agricultura periurbana, mas não acessam as políticas públicas, como as linhas de investimento. "Onde há núcleos 
de agricultores estabelecidos, percebe-se uma forma mais organizada de ocupação dos espaços e como a 
agricultura é diversificada, esses agricultores têm potencial para o melhor uso da água", acrescentou Bianchini. 
Apontou os agricultores urbanos e periurbanos como fundamentais para a sustentabilidade das metrópoles e dos 
núcleos urbanos. Lembrou que o MDA possui um conjunto de políticas públicas (linhas de crédito, seguros e 
mecanismos de compras institucionais) que podem permitir "um salto da agricultura urbana e periurbana e o 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável". Citou o potencial de inclusão socioprodutiva gerado pelo 
Plano Brasil Sem Miséria, que leva ATER para os agricultores em situação de extrema pobreza e viabiliza a 
produção para autoconsumo e para comercialização. "Vemos a possibilidade de trazer os agricultores dos 
núcleos urbanos e periurbanos para as políticas públicas", disse Valter Bianchini. 
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economia local, aumentando a renda das famílias dos agricultores e diminuindo a exclusão 
social (MDA, 2010). 

O PRONAF tem como características comuns, exigidas para os grupos B, C, D e E 
(Tabela 2) de agricultores familiares: ser proprietário, assentado, posseiro, arrendatário ou 
parceiro; residir na propriedade ou em local próximo; e ter, no mínimo, 80% da renda familiar 
proveniente da exploração agrícola e não agrícola do estabelecimento. O grupo A (Tabela 2) 
difere dos demais por tratar-se de famílias assentadas em projetos de reforma agrária, 
consideradas um grupo com tratamento uniforme, independente de renda obtida (geralmente, 
são agricultores que não possuem renda familiar) (MENDES; GUEDES, 2010). Na maioria 
das vezes os agricultores urbanos estão inseridos no grupo A (Tabela 2). 

Após completar o recebimento dos créditos previstos para os assentados, as famílias 
desse grupo são então re-enquadradas em uma das demais categorias. As características 
comuns aos grupos B, C, D e E, que identificariam de forma geral o conjunto de agricultores 
familiares, dizem respeito a quatro critérios: forma de acesso à terra, local de residência, 
tamanho da área e fonte da renda familiar. Quanto ao acesso a terra (proprietários, assentados, 
posseiros, arrendatários ou parceiros), o PRONAF reflete a complexidade da questão agrária 
no País e supera o critério restritivo da exigência da propriedade, característico do modelo 
adotado nos anos das décadas de 1970 e 1980 (MENDES; GUEDES, 2010). 

A Resolução nº 3.467, de 02 de julho de 2007, altera os dispositivos do regulamento 
do PRONAF e institui linha de crédito no âmbito desse programa para a obtenção de crédito 
rural pelos grupos B, C, D e E, conforme especificidades a seguir. Para esses casos, são 
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais 
(MEIRELLES, 2007). Na Tabela a seguir, poderemos observar os critérios dos grupos de 
caracterização da agricultura familiar no Brasil. 
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Tabela 2: Caracterização da agricultura familiar no Brasil. 
 

Especialidade 

(grupo) 

Descrição Renda bruta anual 

familiar 

A Agricultores familiares assentados pelo Programa 
Nacional de Reforma Agrária e amparados pelo 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da 
Terra. 

São agricultores sem 
renda familiar 
(abaixo da linha de 
pobreza) ou 
miseráveis 

B Agricultores familiares, inclusive remanescentes de 
quilombos, trabalhadores rurais e indígenas que 
tenham o trabalho familiar como base na exploração 
do estabelecimento.  

Até R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) 

C Agricultores familiares e trabalhadores rurais que 
tenham o trabalho familiar como predominante na 
exploração do estabelecimento, utilizando apenas 
eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com 
as exigências sazonais da atividade agropecuária. 

Acima de R$ 
4.000,00 (quatro mil 
reais) até R$ 
18.000,00 (dezoito 
mil reais) 

D Agricultores familiares e trabalhadores rurais que 
tenham o trabalho familiar como predominante na 
exploração do estabelecimento, podendo manter até 
dois empregados permanentes, sendo admitido ainda 
o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a 
natureza sazonal da atividade o exigir. 

Acima de R$ 
18.000,00 (dezoito 
mil reais) até R$ 
50.000,00 
(cinqüenta mil reais) 

E Agricultores familiares com renda proveniente de 
atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora 
dele, por qualquer componente da família. 

Acima de R$ 
50.000,00 
(cinqüenta mil reais)  
até R$110.000,00 
(cento e dez mil 
reais) 

Fonte: Adaptado de Meirelles (2007). 

 
O Banco Central do Brasil dispõe das seguintes condições para linha de crédito de 

investimento destinada ao PRONAF Agroecologia19 (MDA, 2010). 
a) são beneficiários os agricultores familiares enquadrados no PRONAF, exceto 

aqueles classificados nos Grupos "A" e "B" (Tabela 2), desde que apresentem projeto técnico 
ou proposta simplificada para: 

I - sistemas agroecológicos de produção, conforme normas estabelecidas pela 
Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

II - sistemas orgânicos de produção, conforme normas estabelecidas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

                                                 
19 Em setembro de 2003,  o Centro de Tecnologias Alternativas (CTA) e as organizações locais de agricultores 
familiares decidiram apoiar famílias de agricultores da zona da mata do Estado de Minas Gerais para que 
pudessem acessar a nova linha de crédito lançada pelo Governo Federal: o PRONAF Agroecologia (FERRARI; 
ABRAÃO, 2007). 
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b) o crédito é destinado ao financiamento dos sistemas de produção agroecológicos, 
incluindo os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento; 

c) a mesma unidade familiar de produção pode contratar até dois financiamentos ao 
amparo da linha PRONAF Agroecologia, sendo que o segundo ficaria condicionado ao 
pagamento de pelo menos uma parcela da primeira operação e à apresentação de laudo da 
assistência técnica, que ateste a situação de regularidade do empreendimento financiado e 
capacidade de pagamento. 

A Lei 11.947, de junho de 2009, que trata sobre o atendimento da alimentação escolar 
aos alunos da educação básica em conjunto com o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), tem como principais diretrizes o emprego da alimentação saudável e 
adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, que respeitem a cultura, as tradições e 
os hábitos alimentares saudáveis. Essa lei contribui para a educação sobre segurança alimentar 
e nutricional, influencia o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e apoia o 
desenvolvimento sustentável. Também, incentiva a aquisição de gêneros alimentícios 
diversificados, produzidos em âmbito local e, preferencialmente, pela agricultura familiar e 
pelos empreendedores familiares rurais (MDA, 2010). 

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) beneficia não apenas os agricultores 
familiares, mas também assentados da reforma agrária, povos indígenas, remanescentes de 
quilombos e comunidades tradicionais como extrativistas, aquicultores, silvicultores e 
pescadores. Essa Lei admite que, além da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER), organizações não governamentais (ONGs), cooperativas de agrônomos e 
veterinários podem organizar-se para o atendimento às demandas de serviços de ATER, e 
garante a prioridade para a contratação de entidades e órgãos públicos oficiais de assistência 
técnica (MDA, 2010). Isso permite o aumento do numero de técnicos para auxiliarem os 
agricultores familiares com capacitação e qualificação adequada à necessidade de cada 
atividade desempenhada pela família no sistema produtivo. Só que a realidade não condiz 
com as expectativas ou promessas políticas. Espera-se uma maior atuação governamental para 
viabilizar os processos de assistência técnica para os agricultores familiares, principalmente 
os AUP que, geralmente, não são beneficiados pela ATER por não possuirem a Declaração  
de Aptidão ao Pronaf (DAP)20. 

Conforme Aquino e Assis (2005) se faz necessário investimentos relacionados à 
assistência técnica habilitada em agroecologia e a viabilização de canais de comercialização 
para uma produção agrícola diversificada (principalmente em mercado local), de forma a 
promover o desenvolvimento territorial sustentável, voltado a atender as demandas de 
agricultores familiares descapitalizados, com baixo nível de informação e baixa inserção no 
mercado. 

Segundo a SAGPyA (2008), para apoiar a agricultura familiar (AF) é necessário 
acompanhar o desenvolvimento do Plano Estratégico do governo argentino, bem como 
melhorar as operações dos serviços de apoio que já existem em diferentes áreas dos 
programas da SAGPyA. Dentre os serviços prestados podemos destacar: assistência técnica, 

                                                 
20 Criada pela MDA/SAF, a DAP é utilizada como instrumento de identificação do agricultor familiar para 
acessar políticas públicas, como o Pronaf, o Programa de Aquisição de Alimentos, Merenda Escolar e Habitação 
Rural. É o instrumento que identifica os agricultores familiares e/ou suas formas associativas organizadas em 
pessoas jurídicas, aptos a realizarem operações de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Para obtê-la, o agricultor(a) familiar deve dirigir-se a um órgão 
ou entidade credenciada pelo MDA (Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou Casa da Agricultura), munidos de 
CPF e dados acerca de seu estabelecimento de produção (área, número de pessoas residentes, composição de 
forma de trabalho e da renda, endereço completo). Para os agricultores familiares que necessitam desta 
declaração podendo ser emitida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, por meio de seus 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados (MDA, 2010). 
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pesquisa tecnológica, programa de capacitação permanente e continuada, comunicação e 
informação, políticas educativas para a AF. 

Quanto à assistência técnica, na atualidade, o SAGPyA conta com, aproximadamente, 
800 técnicos que participam dos diferentes programas que ajudam ao setor da Agricultura 
Familiar. Também existe o sistema de extensão do Instituto de Tecnologia Agropecuário 
(INTA). Esse sistema é a base para por em operação as novas políticas de desenvolvimento 
territorial, por meio de treinamentos para conhecimento do plano estratégico do Governo, 
homogeneizando a visão política no setor, facilitando as tarefas de articulação para melhorar a 
eficiência da AF. O plano estratégico é acompanhado por uma equipe de técnicos idôneos, 
comprometidos com o setor, objetivando melhorar a infraestrutura e capacidade operativa 
(SAGPyA, 2008). 

Quanto à pesquisa tecnológica, pretende-se articular com o INTA, particularmente 
com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para la Agricultura Familiar 
(IPAF), área de agronomia, universidades, entre outros, consensuado com as linhas de 
investigação de acordo com as necessidades das organizações em cada região do país. 
Também serão incluídos aconselhadores no conselho do INTA e representantes de 
fazendeiros familiares. A pesquisa deve ser apropriada e aplicável por promotores sociais, 
promovendo a investigação de tecnologias de produção alternativa e 
agroecológica21(SAGPyA, 2008). 

Quanto ao programa de capacitação permanente e continuada, busca-se oferecer 
programas de treinamento permanentes e contínuos, de acordo com as necessidades de cada 
região, completando o conhecimento técnico com o tradicional ou popular dentro do universo, 
tanto relativo às produções específicas (seja tradicional ou inovadores, visando impulsionar a 
diversificação produtiva), como também fortalecer as organizações de administração da 
agricultura ecológica, sustentabilidade e reforma agrária (SAGPyA, 2008). 

Quanto à comunicação e a informação, faz-se necessário projetar canais de mídia, 
como: a) canais e mídias internas entre as organizações, visando fortalecer as capacidades de 
comunicação nas diversas organizações, para melhor difusão das atividades como, por 
exemplo, criar proprietários autônomos, por meio de boletim eletrônico e gráfico de 
circulação mensal com difusão da informação entre as organizações; reuniões periódicas 
informativas por províncias; financiamento para instalação de rádios em lugares onde a 
comunicação por computador (Internet) é inacessível; criação de uma Rede de Frequência 
Modular (RFM) no país inteiro e também implementar um modo para facilitar que o 
agricultor familiar tenha um receptor de rádio e energia necessária de forma que o mesmo 
funcione; b) canais de difusão da informação nas organizações, por meio da criação de 
boletins eletrônicos e gráficos para difundir a informação que vem de diferentes organizações; 
c) comunicação e difusão de características de informação do SAGPyA, por meio de desenho 
e distribuição de gráfico e material audiovisual com a informação necessária, instâncias 
específicas de informação e explicação dos serviços disponíveis para cada província 
(SAGPyA, 2008). 

Quanto à política educativa para a AF, deve-se pensar como personagens principais e 
executores coletivos da educação formal ou não formal. Primeiro, deve-se desconstruir para 
depois fazer uma construção crítica de uma verdadeira integridade como participativos do 
desenvolvimento das políticas educacionais em prol da agricultura familiar. Recuperando o 
conhecimento popular ao participar de uma escola aberta que propicie direito à inclusão da 

                                                 
21 Para Tommasino; Hegedus (2007, p.37), é importante lembrar que mesmo no campo do processo produtivo, 
“as atividades de incentivo à agroecologia, agroindustrialização e comercialização constituem-se em demandas 
emergentes que apontam para a necessidade de produzir alimentos sadios e de qualidade, agregar valor à 
produção e criar mecanismos alternativos e solidários a sua distribuição”.  
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família, incorporando na formação do conhecimento, aprendizagens significantes, bem como 
recuperar o conhecimento entre diferentes culturas. Para elevar uma verdadeira transformação 
à frente da Educação deveria ter como base ações de pluralidade dirigidas integralmente ao 
desenvolvimento de comunidade (SAGPyA, 2008). 

Para transformar e elaborar estratégias de educação o Estado deveria tomar uma 
decisão política e chamar as organizações da agricultura familiar para a construção de um 
espaço permanente de discussão e de participação nas políticas educacionais que garantem o 
respeito e a diversidade cultural, por meio de: integração escolar (com qualidade educacional 
e acompanhamento dos ciclos produtivo, regional e cultural); educação superior (com 
orientações para o agricultor familiar nas carreiras universitárias existentes, orientações 
geradoras de carreiras em todas as áreas profissionais: saúde, desenvolvimento social, 
agronomia, economia, direito etc); bolsas de estudos (com criação de um fundo específico 
para o setor da agricultura familiar); formação docente (incentivar a criação de institutos de 
formação docente orientado à educação para o agricultor familiar com participação ativa das 
organizações); infraestruturas de instalações, materiais e equipamentos; escola formadora 
(com recuperação de valores e direitos populares e identidade solidária, valorizando a 
capacidades de cada cultura geradora de uma cidadania com consciência de associativismo, 
cooperativismo e proteção do ambiente), (SAGPyA, 2008). 

Tal proposta deve prezar pela recuperação da memória histórica das comunidades e 
organizações, incorporando aos conteúdos curriculares conhecimento sobre a constituição 
nacional, tratados internacionais, leis provincianas e leis nacionais. Bem como prever uma 
política educacional que expresse as realidades da educação para a agricultura familiar. 
Propiciando a educação para todos, inclusive crianças, jovens e adultos, repudiando qualquer 
forma de discriminação e exclusão ideológica, religiosa, política, social, econômica e cultural 
(SAGPyA, 2008). 

Nas últimas décadas, a Argentina vem evoluindo no processo de desenvolvimento 
territorial com a implementação de políticas públicas que deveria partir da base da 
recuperação da capacidade reguladora das províncias dentre todos os aspectos que dizem 
respeito à reforma agrária. Essas políticas reguladoras devem garantir o desenvolvimento 
territorial e a inclusão social do familiar em um processo de crescimento e desenvolvimento 
sustentável. 

Segundo a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA, 2008), 
os argentinos não querem políticas assistencialistas para o setor, querem sim, desenvolver e 
aplicar os diferenciais das políticas públicas para a AF. A Nação deveria reconhecer os 
produtores familiares como companheiros indispensáveis ao desenvolvimento equitativo, 
produtivo e econômico que forma uma Nação democrática, igualitária, multiétnica e 
pluricultural. Deveria garantir a soberania alimentar em troca do acesso a terra, à água e aos 
recursos naturais, com sustentabilidade ecológica, econômica e social. Tanto a nível nacional 
como regional, o caráter multifuncional da AF deveria ser valorizado, principalmente no que 
se refere à produção de alimentos de alta qualidade e segurança alimentar para a manutenção 
do equilíbrio dos ecossistemas e para o desenvolvimento de atividades econômicas, agrícola 
ou não agrícola. Isso fortalece o desenvolvimento territorial e local para a geração, 
manutenção de postos de trabalho na ocupação territorial. Existe também a possibilidade de 
evitar a expulsão de fazendeiros e população rural para as áreas urbanas.    

Nesse sentido, as políticas nacionais de desenvolvimento territorial, bem como as 
políticas das províncias, devem guiar a AF como linha estratégica de desenvolvimento 
sustentável. No mesmo sentido, fortalecer os processos de desenvolvimento territorial e 
promover uma forma de trabalho com qualidade de vida, que vise encorajar o agricultor de 
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base familiar com medidas claras que promovam o retorno de mais de 100 mil produtores que 
migraram para a zona urbana na década de 1990 (SAGPyA, 2008). 

Na Argentina, a realidade da agricultura urbana não difere muito da realidade 
brasileira, pois ambas são destinadas à subsistência e estão relacionadas às questões de 
seguridade alimentar e inclusão social. Nesse caso, é a veracidade da qualidade do produto de 
origem familiar, por meio de assistência técnica adequada, que caracteriza uma produção 
familiar como ecológica. 

Considerando os esforços e experiências desenvolvidas pelos países do Mercosul, em 
favor da AF, é necessário ressaltar que os aspectos comuns ou complementares podem 
facilitar o suplemento da AF e devem contar com o apoio das organizações integrantes da 
Coordenadoria de Produtores Familiares do Mercosul (COPROFAM) e do Grupo de 
Compradores do Mercosul (GMC). As experiências compartilhadas por esses países devem 
contribuir, também, para o desenvolvimento de políticas internas e externas dos países do 
Mercosul (REAF, 2010). 

O apoio a iniciativas de estruturação da produção e inclusão produtiva no âmbito da 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) do MDS (Brasil) foi 
iniciado em 2011, a partir da sanção do Decreto nº 7.493 de 02 de junho de 2011, que alterou 
a estrutura do MDS. Ao incluir esta ação como parte integrante do eixo de atuação da 
SESAN, a Secretaria definiu que as estratégias de apoio à estruturação produtiva familiar 
deveriam ser definidas e implementadas em interface com o Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PLANSAN), de forma que os projetos apoiados possam fortalecer a 
produção de alimentos de qualidade e que tenham a capacidade de contribuir com a redução 
da miséria no meio rural, em especial, dos agricultores familiares, povos indígenas e 
comunidades tradicionais (MDS/SESAN, 2011). 

Com a ação de apoio à estruturação da produção e inclusão produtiva, inscrita no 
Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, a SESAN visa promover a inclusão produtiva por meio da 
estruturação da produção familiar. Bem como da produção realizada por organizações 
coletivas, de agricultores familiares, de povos indígenas e de comunidades tradicionais, em 
situação de vulnerabilidade social, situados, especialmente, em áreas rurais e periurbanas. O 
PPA possui iniciativas que viabilizam o acesso aos insumos, instalações e equipamentos 
necessários à estruturação da produção, mobilização, capacitação, assistência técnica. Assim 
como apoio à comercialização e à viabilização de acesso a mercados institucionais e privados, 
estimulando a promoção da segurança alimentar e nutricional e a valorização do 
conhecimento tradicional. A meta para o período do último PPA é a promoção do apoio a 800 
iniciativas de estruturação da produção familiar e de suas organizações coletivas 
(MDS/SESAN, 2011). 

No âmbito desta ação, a SESAN realizará, ainda, o acompanhamento de territórios 
prioritários para o Governo Federal (Territórios da Cidadania, Territórios Rurais, Consads, e 
outros), por meio de ações específicas de discussão e orientação para a constituição de 
consórcios públicos, com personalidade jurídica de consórcios direito público, conforme novo 
marco regulatório, definido pela Lei nº 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto nº 
6.017/2007. Os instrumentos (convênios, contratos de repasse, etc.) formalizados nesta ação 
deverão atender, prioritariamente, agricultores familiares, povos indígenas e comunidades 
tradicionais. Foi estabelecido também o compromisso nacional pelo desenvolvimento social 
(Decreto nº 6.393, de 12 de março de 2008 e Portaria do MDS nº 185, de 16 de junho de 
2009), em função do qual foram formalizadas parcerias com os Governos Estaduais e 
organizações da sociedade civil (MDS/SESAN, 2011).  

Cabe salientar, contudo, que ao ser incorporado ao Programa Segurança Alimentar e 
Nutricional do Plano Plurianual 2011-2015, sob responsabilidade da SESAN a partir de junho 
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de 2011, esta ação passa pela reformulação dos seus objetivos e estratégias de atuação, com 
vistas a fomentar e estruturar a produção familiar e a inclusão produtiva, especialmente dos 
agricultores familiares, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, em situação de 
insegurança alimentar e nutricional, de forma a gerar alimentos, excedentes de produção e 
renda (MDS/SESAN, 2011). 

As cidades brasileiras receberam, durante décadas, um grande fluxo de pessoas 
provenientes do meio rural, que migraram em busca de trabalho e melhor qualidade de vida. 
O clássico movimento de êxodo rural já não é tão significativo em termos populacionais – 
afinal as zonas rurais já são pouco populosas – mas deixou marcas em nossas cidades. As 
zonas urbanas nunca conseguiram acolher tantas pessoas de maneira adequada. Muitos dos 
migrantes não conseguiram oportunidades adequadas de emprego, com salário adequado ao 
novo custo de vida, nem locais de moradia. Por outro lado, essas pessoas não possuíam mais 
condições para plantar alguma cultura de subsistência. Além disso, o inchaço das periferias 
levava o plantio de alimentos para longe, aumentando seu preço (PIRES, 2012). 

As pessoas que migraram nas décadas passadas continuam morando nas cidades e 
passando pelo problema do inchaço das periferias. A pobreza nas periferias é tão grande ou 
maior do que aquela nas áreas rurais. Dados do MDS mostram que a quantidade de famílias 
pobres nas áreas rurais é significativamente menor que nas regiões metropolitanas das cidades 
brasileiras. Portanto, é estranho perceber que no Brasil pouco é feito para melhorar o sistema 
de agricultura urbana (PIRES, 2012). 

A literatura nacional e internacional reconhece que o uso das áreas ociosas das cidades 
para o plantio de alimentos tem vantagens imensuráveis em diversos aspectos da vida dos 
moradores urbanos. É possível desenvolver hortas urbanas de maneira a ajudar pessoas 
desempregadas a gerar renda e melhorar a própria alimentação. Existem também hortas 
cuidadas por idosos, que assim ganham uma ocupação e recuperam a autoestima. 
Ambientalmente, o cultivo nas cidades tem efeitos positivos como aumento da drenagem do 
solo e melhoria do ambiente local. Espaços que eram considerados ociosos, atualmente são 
ocupados, o que contribui para aumentar a sensação de segurança. De uma maneira mais 
intangível, ocupar esses espaços também contribui para a percepção de que o espaço urbano é 
bem utilizado, aumentando a sensação de justiça social. Em espaços pequenos, os alimentos 
geralmente são produzidos com uma quantidade menor de defensivos agrícolas, com ganhos 
ambientais e de saúde (PIRES, 2012). 

No Brasil, existe uma política pública nacional promovida pelo MDS que apoia 
financeiramente iniciativas das prefeituras em agricultura urbana. Nos últimos cinco anos, 
houve editais anuais para a liberação de recursos financeiros para essas iniciativas. Os valores 
disponibilizados variam a cada ano. Em 2009, foram liberados R$ 10 milhões, enquanto em 
2012, o valor foi de 3,2 milhões. Segundo a SESAN do MDS, os municípios são responsáveis 
por elaborar os projetos, enquanto o papel do MDS é apenas de financiamento. O convênio 
com o MDS prevê repasse para equipamentos e insumos. A contrapartida dos municípios é a 
contratação de técnicos para suporte aos agricultores urbanos. O incentivo aos projetos de 
agricultura urbana é disponibilizado para que as Prefeituras locais possam utilizar áreas 
públicas destinadas ao cultivo de hortas urbanas. O MDS busca sensibilizar o poder local para 
fazer uso das terras ociosas e fazer valer a função social da propriedade; visa proporcionar 
uma cultura sem defensivos agrícolas; incentiva a reciclagem de materiais orgânicos para sere 
utilizado como adubos. As hortas urbanas também têm função terapêutica, onde o trabalho 
com o cultivo de horticultura tem a capacidade de diminuir a incidência de doenças 
psicossomáticas (PIRES, 2012). 

Na zona oeste do município do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 1999 o programa de 
agricultura urbana, em parceria com grupos informais de agricultores urbanos, agentes de 
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saúde e agentes da Pastoral da Criança. O programa estimula o aproveitamento de pequenos 
espaços em comunidades dentro da cidade para o cultivo de alimentos, plantas medicinais e 
criações de animais de pequeno porte, sob um enfoque agroecológico. O trabalho é 
desenvolvido a partir do reconhecimento e da valorização das experiências espontâneas e dos 
conhecimentos dos moradores, da facilitação do acesso aos conhecimentos técnicos 
apropriados, do incentivo à experimentação, bem como do apoio a variadas formas de 
organização local. Outras parcerias com o programa de agricultura urbana foram inauguradas 
na região metropolitana do Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Queimados e Magé. Lembrando que 
a AUP, geralmente, só é contemplada pelos programas de políticas públicas, quando existe a 
mobilização dos agricultores urbanos e periurbanos para formarem associações ou 
cooperativas e, a partir de então, serem beneficiados com a DAP para concorrerem às fontes 
de recursos financeiros ou aos editais públicos destinados à AF. 

Para ampliar as oportunidades de ocupação territorial e de gerar renda para o agricultor 
urbano e periurbano, o programa vem estreitando parcerias locais com a Cooperativa 
Univerde (Nova Iguaçu), Coopmagé (Magé), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Cooperativa 
de Consultoria, Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável (CEDRO) e a Rede de 
Agricultura Urbana. Mantêm ainda parcerias com instituições de ensino, extensão e pesquisa 
como a EMBRAPA, UFRRJ, UFF entre outras. O Programa de Agricultura Urbana atua 
ativamente no fomento e animação da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro 
(AARJ), uma rede de organizações da sociedade civil e órgãos públicos voltada à promoção 
da agroecologia no Estado. Integra a Rede Latino-americana de Agricultura Urbana (PIRES, 
2012). 

A proposta de considerar o cultivo de produtos alimentícios e a criação de animais nos 
espaços urbanos tem uma relação direta com os conceitos de envolvimento social, pois 
reconhece e valoriza uma prática que sempre existiu nos ambientes urbanos. Esta proposta 
ultrapassa a separação trazida pela dicotomia do urbano e do rural e fomenta condições para o 
crescimento das relações sociais locais. A agricultura urbana é uma das possibilidades de 
trazer a teoria para a prática, em um exercício conjunto de vivências, cujos princípios da 
ecologia estão associados ao contexto social das relações humanas. Não se trata de uma 
ecologia social, mas sim de uma possibilidade de trocas de experiências, o somatório entre o 
humano e a natureza, buscando resultados mais equilibrados para o convívio no ambiente 
urbano. 

Os jardins produtivos são exemplos concretos da agricultura urbana. Enquanto 
unidades de experimentação com o objetivo de mesclar a promoção da melhoria ambiental do 
espaço público com a segurança alimentar e nutricional, como instrumento de gestão dos 
espaços urbanos, contribuindo para melhorar o ambiente e as condições sociais e de saúde das 
pessoas. O aumento na autoestima das pessoas que se envolveram com os trabalhos nessas 
unidades produtivas pode comprovar como um ambiente de agricultura urbana pode interferir 
diretamente na valorização das pessoas. 

O progresso da agricultura urbana ecológica está associado à formação do agente que 
vai atuar sobre ela. Essa formação nasceu nas universidades, com a criação de pequenos 
grupos de "agricultura ecológica". Normalmente, esses grupos são de perspectiva política de 
esquerda, que questionavam o modelo de desenvolvimento local dependente. O principal 
motivo de discussão e ação técnica da agricultura urbana ecológica foi, certamente, a questão 
do uso de pesticidas, ou seja, não uso de agrotóxicos, nem fertilizantes e nem adubos 
químicos (sintéticos). 

O trabalho de organização política no campo da agricultura familiar é importante 
como experiência para posterior aplicação da agricultura urbana ecológica. Em 1992, com a 
Conferência Mundial (Eco92), no Rio de Janeiro, surge o conceito de sustentabilidade, que 
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manifestou uma nova ordem mundial. Expressa a vontade das nações de conciliar o 
desenvolvimento econômico com o meio ambiente, em integrar a problemática ambiental ao 
campo da economia. A sustentabilidade manifesta, em primeiro lugar, uma problemática de 
aspectos múltiplos (científico, político, ético) oriunda da emergência de necessidades 
ambientais em escala planetária e principalmente da percepção do risco subjacente 
(PLANETA ORGÂNICO, 2011). 

A agroecologia como “um novo paradigma técnico-científico, ambiental e cultural está 
sendo construída de forma progressiva e desigual, com base em uma grande multiplicidade de 
práticas produtivas, de ecossistemas e de estratégias diversificadas de sobrevivência 
econômica…” (ALMEIDA; PETERSEN, 2001, p.43). O aprendizado dessa nova maneira de 
pensar e desenvolver agricultura ecológica passa por experiências de êxito e fracasso, como 
todo projeto que é idealizado e realizado pela sociedade. Portanto, é razoável pensar que em 
países em desenvolvimento como o Brasil, o desafio da produção de alimentos em sistemas 
agroecológicos dentro de uma economia globalizada e flexível, implica na retomada do debate 
sobre políticas públicas amplas e diferenciadas, reforma agrária, agricultura familiar e 
segurança alimentar (PLANETA ORGÂNICO, 2011). 

Conforme Assis e Romeiro (2002), para que haja o sucesso de sistemas 
agroecológicos, a primeira preocupação deve ser na implementação, relacionada ao solo, no 
que se refere à recuperação e manutenção do seu equilíbrio biológico, pois este influenciará 
em grande medida suas características físicas e químicas. Portanto, conforme Almeida (1998), 
é necessário se desenvolver e aplicar soluções criativas para minimizar o uso de insumos 
industrializados e maximizar o uso dos recursos naturais, tendo como base o controle da 
erosão e a conservação da fertilidade do solo. 

Como desafios fundamentais para o sucesso da produção agrícola em área urbana, 
temos: a garantia do fornecimento de insumos orgânicos; a adequação de novos substratos à 
produção de mudas; o resgate e a preservação de cultivares adaptados às condições locais; a 
adequação das épocas de plantio; o uso de defensivos alternativos que não sejam poluentes; 
bem como a adaptação de sistemas de produção ao ecossistema urbano (AQUINO; ASSIS, 
2007). 

No que se refere ao aproveitamento dos resíduos orgânicos urbanos como adubo para 
a produção agrícola, verifica-se a necessidade de geração de conhecimentos que possibilitem 
adequar forma de prepará-los, garantindo um produto estabilizado e de boa qualidade, que 
forneça nutrientes e condicione o solo de forma correta. Sobre a produção de mudas, a 
utilização de substratos alternativos em vez dos comerciais é fundamental para o 
estabelecimento em áreas urbanas de sistemas ecológicos de produção familiar, na medida em 
que sistemas com essas características determinam a necessidade de que existam tecnologias 
de baixo custo adaptadas à realidade da agricultura urbana (AQUINO; ASSIS, 2007). 

O consumo de agrotóxicos no Brasil (herbicidas e fungicidas, entre outros), tem sido 
crescente. Esse aspecto é muito sério em áreas urbanas, não somente pelo elevado custo, mas 
também pela proximidade das residências, aumentando o risco de contaminação. A solução 
que se vislumbra é a utilização de defensivos alternativos que incluem: agentes de biocontrole 
e fertilizantes naturais líquidos.  (AQUINO; ASSIS, 2007). 

Em relação à disponibilidade de água, o acesso pode muitas vezes ser limitado por 
fatores geográficos e econômicos. A água não está ao alcance de todos e, nas áreas urbanas, é 
cada vez menos acessível. Com a crescente densidade populacional nas grandes cidades, 
aumenta-se a produção de esgoto e lixo, muitas atividades industriais também demandam 
recursos hídricos e descarregam vários poluentes nos rios. O fornecimento de água para as 
populações de muitas nações industrializadas é fortemente prejudicado pela falta de 
planejamento urbano e pela poluição. Acrescenta-se a isso a questão da utilização de 
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agrotóxicos e fertilizantes solúveis em água de irrigação em áreas urbanas e periurbanas, 
acarretando além da poluição do lençol freático e do solo, o aumento do custo de produção 
(HANS–RUDOLF; SEYDON, 2006). 

Nesse sentido, as atividades domésticas e agrícolas em áreas urbanas acabam 
competindo por água de qualidade. O aspecto de uso da água na AUP merece a atenção de 
políticas públicas específicas para o tratamento adequado. A utilização das águas residuais é 
muito interessante, contudo a falta de tratamento adequado dessas águas pode acarretar numa 
série de problemas de saúde (BUECHLER et. al., 2003). 

Conforme Gaynor (2003), no que se refere à adequação do solo para desenvolver a 
agricultura urbana, o ideal seria o reconhecimento, pelas autoridades locais, dos problemas 
relacionados à contaminação do solo. A resposta a isto não deveria ser a proibição do cultivo 
de alimentos nessas áreas, mas sim vislumbrar formas de buscar ajuda técnica para a produção 
segura de alimentos, sem ameaça à saúde, e que possa trazer benefícios econômicos e sociais. 

Dessa forma, no contexto das respostas práticas para impactos ecológicos, incluem-se, 
para os fins do presente estudo, as experiências de agricultura urbana com práticas ecológicas. 
A agricultura urbana pode aparecer simplesmente como uma resposta aos mercados 
ecológicos ou uma mistura entre movimento social e prática produtiva. Está relacionada a 
movimentos sociais que lutam para estabelecer modelos alternativos de desenvolvimento 
territorial. 

Nesse contexto, alguns estilos de agricultura surgem como expressões concretas de 
uma fusão entre as questões sociais e as questões ecológicas. Assim, essas formas de 
agriculturas alternativas estão envolvidas em um duplo movimento: de um lado os 
movimentos populares, que sofrem um impacto direto e, por outro, novas formas de produção 
e relacionamento sustentável com a natureza, que se refletem na expansão das orientações 
políticas dos movimentos sociais. 

Diante do interesse dos governos nacionais e locais em promover a agricultura urbana, 
procuramos compreender os possíveis interesses contidos nas idéias de desenvolvimento 
territorial local sustentável, como objetivo das políticas públicas para a agricultura urbana. O 
que pode ser expresso na promoção da melhoria da qualidade ambiental das cidades, 
segurança alimentar e nutricional e na inclusão social dos produtores marginalizados por meio 
da geração de renda e valorização dos seus saberes. 

Alguns autores apontam supostos motivos pelos quais os diversos governos poderiam 
estar interessados nas práticas da agricultura urbana, apesar da inexistência de dados que 
comprovem sua eficiência técnica e do seu baixo impacto na melhoria das condições materiais 
da vida dos produtores, a saber: 1) possibilidade dos governos locais se integrarem e acessar 
recursos de redes internacionais; 2) participar de um campo pioneiro de gestão ambiental que 
favorece a autopromoção política dos dirigentes municipais que aparecem como autoridades 
inovadoras e progressistas; 3) o baixo custo das políticas apesar das dificuldades de 
implantação; 4) possibilidade de legitimar as administrações urbanas e de regular o 
comportamento social por meio da reconstrução de significados sociais por meio da 
mobilização de valores ligados ao meio ambiente (COUTINHO, 2010). 

Segundo Coutinho (2010), devido as dificuldades de construção de uma política capaz 
de romper com interesses hegemônicos, que possibilitaria a distribuição de renda e, assim, 
reduzir a fome e a pobreza material nas cidades, os governos locais, estimulados pelos 
ideários neoliberais, passam a valorizar os indivíduos e a vida cotidiana. Essa postura se 
impõe na medida em que as instituições públicas são privatizadas e as possibilidades de 
distribuição de riquezas sociais ficam a cargo do mercado financeiro, que deseja agir 
livremente sem responsabilidade social. Deixar no domínio das empresas privadas o que era 
do poder do Estado implica a redução da capacidade de gastos e investimentos públicos em 
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infra-estrutura e serviços sociais. Nesse contexto, os governos locais inventam novas formas 
de atuar, criando o indivíduo autogestionário. Ao indivíduo, fica a responsabilidade de 
garantir sua própria sobrevivência. O que é comum nas cidades brasileiras em que a 
reprodução da força de trabalho ocorre pelas vias informais (ex: autoconstrução, mutirão, 
agricultura urbana). 

Segundo Coutinho (2010), a discussão sobre políticas públicas para a agricultura 
urbana é, ainda, uma discussão frágil, que enfrenta desafios para a sua efetivação enquanto 
política urbana e ambiental. Pode assumir a forma de um projeto contra-hegemônico 
favorável à cooperação e às transformações sociais profundas ou favoráveis à dissimulação do 
ideário neoliberal, com respostas pontuais às carências urbanas e que neguem os problemas 
estruturais. Apesar dos riscos de uma adequação neoliberal, as políticas públicas e o 
planejamento podem ajudar a criar instrumentos e ações para fortalecer as práticas produtivas 
voltadas ao atendimento nutricional de grupos sociais que sofrem de carências alimentares e 
têm a agricultura urbana como uma prática que mobiliza e fortalece a cultura alimentar. 

Nos espaços coletivos de debate, é possível disputar uma concepção da agricultura 
urbana, que terá implicações na elaboração de políticas públicas e poderá criar realidades 
sociais concretas, promotoras de transformação social e construção da democracia. A partir 
dessas representações construídas, o governo definirá a implantação de programas e metas 
para uma futura política de agricultura urbana e os movimentos sociais associados poderão 
estabelecer estratégias de transformação social no campo e na cidade (COUTINHO, 2010). 

No entanto, não se poderia falar de políticas públicas para a agricultura urbana sem 
abordar as políticas de desenvolvimento territorial local, que apresenta especificidades 
históricas e culturais relacionadas às práticas sustentáveis para produzir alimentos e garantir a 
harmonia com a natureza. O desenvolvimento sustentável pode estar relacionado a uma 
política de desenvolvimento local, que contemple a identidade do território por meio da 
integração entre ambiente, comunidade (sociedade), cultura, política e economia. 

 
2.6. Políticas de Desenvolvimento Local, Sustentabilidade Ecológica e Social 

 
A política de desenvolvimento local caracteriza-se, em suas emergentes configurações, 

pela tendência de redefinição da ação do poder público fundamentado no âmbito local. A 
transferência do campo de intervenção das políticas públicas para o âmbito da localidade, - 
que compreende uma noção determinada de territorialidade geográfica, social, cultural, 
política e econômica -, decorre, diretamente, de uma tendência de descentralização político-
administrativa, que vem sofrendo a noção de governabilidade e de intervenção política. As 
dimensões social, cultural, ambiental, territorial e político-institucional se destacam dentro de 
uma perspectiva do denominado desenvolvimento local (TENÓRIO, 2007). 

O espaço local de intervenção pública (na esfera municipal) passa a incumbir-se do 
papel principal da efetivação do atual conceito de desenvolvimento. Os municípios passam, 
segundo Abrúcio e Couto (1996, p.40), a responsabilizar-se pela dupla função de “assegurar 
condições mínimas de bem-estar social às suas populações” e, a promover o 
“desenvolvimento com base em ações de âmbito local”. Isso evidencia a inovação nas 
políticas públicas no âmbito local. 

Nas transformações sociais, subentende-se que o desenvolvimento, em termos de 
crescimento econômico, não atendia demandas sociais básicas, como aquelas requeridas pelos 
movimentos sociais, estabelecendo-se, com isso, um vácuo entre desenvolvimento econômico 
e desenvolvimento social (BATISTELA, 2000).  

A perspectiva dirigida às especificidades locais num projeto de desenvolvimento 
social encontra ressonância nas novas tendências relacionadas ao “mundo rurbano brasileiro”. 
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Segundo Campanhola e Silva (1999), a tendência atual de superação do histórico contraste 
entre os espaços urbano e rural, aponta-nos para uma diferenciação do meio rurbano, no 
sentido de um fortalecimento das particularidades e perspectivas de cada local. 

Segundo Cimadevilla e Carniglia (2010), a definição de “rurbano”22, na clássica 
dicotomia entre cidade e campo, se resolveria com uma expansão da população urbana em 
detrimento do rural, onde as cidades seriam os mercados dos produtores rurais. Isso ocorre 
desde a década de 1970, pelo menos na periferia de cidades da América Latina. 

Conforme Cimadevilla e Carniglia (2010), o conceito “rurbano” nasceu em 1918, 
quando o sociólogo americano Charles Galpin usou o termo para descrever a presença 
crescente de dispositivos urbanos em áreas rurais, como a “pluriatividade” de novos modelos 
familiares (CABANNES; DUBBELING, 2001). Os pesquisadores sugerem que, em muitas 
das grandes cidades pode ser encontrado trabalhadores informais que utilizam carroças e 
cavalos (a exemplo do Brasil e da Argentina), cujo aparecimento na cena social tornou-se 
mais visível após as crises econômicas. 

Para Lima; Delgado e Moreira (2007), sob amparo dos discursos do desenvolvimento 
territorial sustentável, a ambiência daquela hegemonia globalizada impulsiona processos 
nacionais de compreensão do espaço urbano como um novo mundo agrário. Esse mundo 
desenvolvido passa a ser compreendido não mais como espaço exclusivo das atividades 
agrícolas, mas como lugar de uma sociabilidade mais complexa que aciona novas redes 
sociais locais, regionais, nacionais e mesmo transnacionais. Essas redes sociais são mais 
variadas que, no processo de revalorização do território, envolvem a reconversão produtiva 
(diversificação da produção), a reconversão tecnológica (tecnologias alternativas de cunho 
agroecológico e natural), a democratização da organização produtiva e agrária (reforma 
agrária e fortalecimento da agricultura familiar), bem como o fortalecimento e a expansão dos 
turismos rurais (ecológico e cultural). 

Devido o aspecto estrutural de uma nova estratégia de desenvolvimento territorial 
urbano, que comporta como fator principal a questão da sustentabilidade, a ênfase no local 
(município) representa um meio de se assegurar o caráter sustentável. Considerando-se que 
desenvolvimento sustentável pode resultar em um processo onde os fatores sociais, 
ambientais, políticos e econômicos, dentre outros, estejam interrelacionados de forma 
equilibrada, na maneira em que “os seus preceitos estejam em perfeita harmonia com aqueles 
do desenvolvimento local, uma vez que seus meios e fins variam conforme as condições 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais, tanto nos âmbitos regionais como locais” 
(CAMPANHOLA; SILVA, 1999, p.3-4). 

Segundo Carneiro (1999, p.7) uma das medidas básicas da estratégia de 
desenvolvimento local, integrado e sustentável para o meio urbano, reside na necessidade de 
“descentralização da política pública, por meio da proposição de novas formas de 
planejamento e de gestão que incorporem projetos de interesse local”.  

Segundo Campanhola e Silva (1999, p.4-5), as políticas públicas geralmente “são 
elaboradas setorialmente e sem levar em conta os seus efeitos no desenvolvimento local. Essa 
fragmentação contribui para o avanço de alguns e para a estagnação de outros setores, 
agravando muito mais os desequilíbrios do que propriamente solucionando os problemas que 
                                                 
22  O termo rurbano pode ser entendido como uma nova forma de distribuição dos habitantes no contexto das 
relações cidade-campo, e que se traduz na fixação nos campos periurbanos de residências de habitantes da 
cidade, que passam a morar em sua periferia, retornando ao centro da cidade, em razão do seu trabalho. Pode ser 
visto também como migração pendular, que resulta da combinação e interdependência de fatores envolvidos nas 
novas relações cidade-campo. Rurbanização é o processo pelo qual ocorre uma transformação das atividades 
desenvolvidas nas áreas rurais, ou seja, seria uma crescente integração entre os espaços urbanos e rurais. Como 
por exemplo, o surgimento de novas atividades voltadas para a construção civil, lazer, turismo, ou ainda, a 
mudança de algumas indústrias para o campo ou periferia (SANTOS, 2001). 
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geram as desigualdades sociais”.  Dessa forma, “deve-se pensar a elaboração de políticas com 
orientação intersetorial, ou seja, que se fundamentem em instrumentos integradores das 
diferentes necessidades e preocupações econômicas, ambientais, políticas e sociais da 
comunidade de determinado local”. 

A partir da década de 1990, os países membros do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) começaram a discutir gestão e a realizar atividades de intercâmbio de políticas 
públicas de promoção do desenvolvimento territorial local. Portanto, temas como 
descentralização, participação social, institucionalidade, multifuncionalidade23 da agricultura 
familiar e agricultura ecológica, dentre outros, passaram a ser incluídos nos eixos norteadores 
de políticas públicas para o desenvolvimento territorial para os países do Mercosul 
(GUIMARÃES; SILVA, 2008). 

A multifuncionalidade da agricultura urbana é uma forma ampla de considerar a 
agricultura em relação à perspectiva tradicional, que está centrada no aspecto da segurança 
alimentar e nutricional, na produção de alimentos destinados ao autoconsumo e mercado 
interno. A multifuncionalidade considerada na agricultura urbana tem como função básica 
produzir alimentos, mas desempenha também outras funções, como a educação ambiental e 
social, mediante o desenvolvimento de práticas ecológicas. A função educação ambiental está 
relacionada à produção de bens públicos, que não são definidos pelas regras do mercado, tais 
como preservar a biodiversidade, promover a conservação do solo e gerenciar os recursos 
naturais de modo sustentável. A função social está relacionada à contribuição para a 
viabilidade socioeconômica das áreas produtivas, como a criação de empregos e a 
manutenção da rede social (MALUF, 2003). 

Nas políticas públicas o enfoque da multifuncionalidade reserva uma atenção especial 
às atividades dos territórios rurbanos e ao desenvolvimento local sustentável, a ponto de 
possibilitar um olhar qualificado sobre o papel da agricultura urbana na sociedade 
contemporânea. Nesse caso, é responsável por subsidiar a reformulação de políticas públicas 
em torno das diferentes funções sociais, econômicas e ambientais desempenhadas pelos 
agricultores familiares (GOMES JUNIOR; BOTELHO FILHO, 2008). 

Segundo Steer e Lutz (1993, p. 20), uma compreensão melhor do desenvolvimento 
local “requer medidas desenvolvimentistas mais amplas, que englobem questões sociais, 
ambientais e de equidade”. Portanto, deve-se considerar aspectos fundamentais como 
sustentabilidade da nova proposta de desenvolvimento local, que se refere à sustentabilidade 
ambiental ou ecológica e à sustentabilidade social, compreendendo a dimensão cultural e 
política. 

A sustentabilidade ecológica vem ganhando força, tanto no interior da comunidade 
científica, como nas opiniões populares correntes, como um objeto imperativo, quando se visa 
a um modelo sustentável de desenvolvimento. Atualmente, o desenvolvimento sustentável 
pode ser visto como um modo de desenvolvimento contínuo, ou seja, um modelo passível de 
sustentação e de manutenção de seus padrões ao longo do tempo e que não comprometa as 
novas gerações. 

                                                 
23 “La noción de “multifuncionalidad agraria” y su aplicación normativa abre grandes posibilidades para la 
superación de tales percepciones parciales. Con ella se reconoce que, además de proporcionar alimentos y 
materias primas, la agricultura aporta a la sociedad otros bienes y servicios (sociales, patrimoniales, ambientales) 
cada vez más demandados y estrechamente relacionados con el sustrato territorial que ésta tiene. Aunque 
calificados como “no comerciales” (Reig, 2007), se trata de bienes y servicios de una gran relevancia para la 
activación económica de los territorios rurales, por los recursos patrimoniales (ambientales y culturales) a ellos 
asociados y por su relación con la provisión de escenarios de ocio y esparcimiento muy apreciados por el 
emergente turismo rural. El concepto de “multifuncionalidad” también hace eco de las expectativas 
socioeconómicas para la agricultura relacionadas con la localización y la especialización agropecuaria en 
productos saludables y territorialmente diferenciados (ex: agriculturas ecológicas)” (PÉREZ, 2010, p.6). 
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A sustentabilidade ecológica decorre do entendimento de que a realidade planetária, 
tanto em termos de desenvolvimento humano quanto das condições ambientais, encontra-se 
resumida na harmonia da natureza enquanto um grande ecossistema. A necessidade da 
sustentabilidade ecológica (vista como a maneira do homem desenvolver suas ações sem que 
haja um desequilíbrio ecológico que prejudique as teias alimentares, contamine os animais ou 
os ponha em risco de extinção) é um dos pontos principais que justificam a tentativa de 
eleição da agricultura urbana, como sendo relevante para um novo modelo de 
desenvolvimento territorial sustentável. 

Os condicionantes do desenvolvimento territorial sustentável, como atividades 
econômicas e sociais, por exemplo, passam a ser entendidos a partir de uma correlação direta 
com o ecossistema planetário, de sorte que sejam determinados a partir de uma visão de 
complementaridade, própria da estrutura dos ecossistemas. Portanto, deparamo-nos com o 
inusitado entendimento de que “a atividade econômica humana é um subsistema que opera 
dentro de um ecossistema mais amplo, porém finito. Caso esse ecossistema seja perturbado 
(pelo esgotamento ou pela poluição), haverá eventualmente distúrbios nos sistemas vitais em 
que a economia se apoia” (REES, 1993, p. 14). Portanto, a sintonia do ecossistema de 
desenvolvimento territorial sustentável com a agricultura urbana pode evidenciar a existência 
de políticas inovadoras em prol do agricultor urbano. 

A autoestima dos agricultores urbanos se afirma a partir das lutas sociais de 
resistência, de reivindicações ou de produção de políticas específicas para o desenvolvimento 
territorial sustentável. Portanto, constata-se que sob as categorias agricultura urbana e 
sustentabilidade territorial convivem diferentes significações sociais, políticas e econômicas 
segundo a matriz sociocultural, construída ao longo das experiências históricas. 

O conceito de igualdade atribui positividade ao trabalho, como único responsável para 
o progresso, justificado socialmente pela noção de bem-comum. Dessa forma todos seriam 
beneficiários dos resultados do trabalho. Tal opção altera não só a identidade profissional 
como também a sociocultural (GEHLEN, 2006). Portanto, na agricultura urbana, para que 
haja qualidade e produtividade com equidade e equilíbrio ambiental ou sustentabilidade 
territorial, faz-se necessário priorizar políticas públicas com foco em desenvolvimento 
ambiental e social. 

O desenvolvimento territorial sustentável, seja ambiental ou social, compõe uma 
estrutura em que os elementos componentes da dimensão ambiental e os elementos 
componentes da dimensão social formam a sua base. Devem ser entendidos como 
condicionados e condicionantes uns dos outros, de forma que a sustentabilidade só possa ser 
alcançada quando tais aspectos encontrarem-se em harmonia com a natureza. 

Conforme Cernea (1993, p. 11), “a sustentabilidade deve ser ‘construída socialmente’, 
ou seja, é preciso buscar deliberadamente acordos de natureza social e econômica”. Por isso, 
deve-se considerar “a construção da sustentabilidade como uma tarefa tríplice – 
simultaneamente social, econômica e ecológica”. 

Segundo Baroni (1992, p. 24), “o debate sobre sustentabilidade, que se iniciou na 
biologia (ou nas ciências biológicas) e vem extravasando para a economia, é bastante 
produtivo, pois se coloca em evidência a necessidade imperiosa de um novo paradigma social 
e econômico ou novo estilo de desenvolvimento”. Assim, a necessidade de um modelo 
diverso de desenvolvimento territorial local implica uma transformação de suas relações com 
o meio ambiente e os recursos naturais, bem como mudanças na relação sócio-econômica. 

É preciso edificar um novo estilo de desenvolvimento territorial baseado numa relação 
menos degradante ecologicamente, e que vise à integração dos excluídos das políticas 
tradicionais, vítimas, em última instância, do histórico e exaurido modelo concentrador, 
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inerente às políticas de modernização e desenvolvimento local sustentável no âmbito da 
agricultura urbana. 

No Brasil, uma das preocupações principais da análise da operacionalização do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1995, é 
analisar as possibilidades de participação dos excluídos das vias tradicionais do 
desenvolvimento, que é o caso dos agricultores urbanos que estão se tornando referência de 
desenvolvimento territorial sustentável. 

O espaço local e o patrimônio sociocultural das comunidades servem de base para a 
construção do desenvolvimento territorial sustentável. Espaço local pode ser definido como 
um território, uma comunidade, um município ou região, onde se expressam os direitos da 
cidadania e se realizam as identidades particulares, reforçando, quando articuladas 
solidariamente, o desenvolvimento inclusivo das potencialidades econômicas locais. No 
espaço local, se desenvolvem as relações específicas, o que diferencia o rural do urbano e 
estabelece laços internos de respeito e valorização da diversidade e de acordos solidários de 
cidadania, visando o desenvolvimento sustentável. Estas potencialidades constituem o 
patrimônio socioeconômico e cultural, que expressa a capacidade de organização que a 
comunidade possui, objetivando mobilizar recursos (GEHLEN, 2006). 

A condição básica para se obter o desenvolvimento sustentável é a gestão social, 
produzida pelas ações organizadas localmente. Diferentemente da forma tradicional, a gestão 
social é operada pela comunidade organizada que constrói seu próprio modelo de gestão. As 
experiências recentes de organização associativa de produtores ecológicos e de experiências 
de programas de desenvolvimento local sustentável em alguns municípios da Europa, por 
exemplo, chamam a atenção de seus processos de gestão articulada. 

O desenvolvimento sustentável do local pode ser compreendido como cidadania, 
quando apresentam contribuições cívicas, com participação local em atividades 
multidisciplinares ou interdisciplinares, sejam elas: cultural, econômica, política, religiosa, 
social, educacional etc. Pode também ser concebido como o resultado de um envolvimento 
dos cidadãos com identidades (étnicas, por exemplo), que busquem construir ou resgatar suas 
matrizes originais, seu bom viver, seu equilíbrio, sua estabilidade por meio do convívio 
criativo e pluralista entre os diferentes, porém, com foco no mesmo objetivo. 

O enfoque do planejamento territorial pressupõe princípios que o caracterizam, sendo 
os mais importantes: o planejamento ascendente; a participação ativa dos atores sociais; a 
flexibilidade frente às novas iniciativas dos atores sociais; o protagonismo e a autonomia da 
população e suas organizações; a perspectiva de mercado; assim como a multiplicidade de 
abordagens, tendo como objetivo final a melhoria das condições de vida de todos os seus 
habitantes (ADIB, 2005). 

Segundo Adib (2005), o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais (PRONAT) estabelece como enfoques a serem considerados no 
planejamento territorial, práticas que também são viáveis quando aplicadas ao território 
urbano, como: 

a) Foco na percepção integral do território, sua heterogeneidade, potencialidades e 
fragilidades, promovendo processos contínuos de planejamento, que se traduzam na 
elaboração e implementação de programas e projetos específicos, que tenham 
características estratégicas, convergentes e complementares.  
b) Estimulo à construção de alianças entre os atores sociais, que os vinculem ao 
compartilhamento de responsabilidades, à formação de parcerias, à atuação solidária, à 
coesão social e territorial.  
c) Estimulo à articulação entre as demandas sociais e as ofertas das políticas públicas.  
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d) Descentralização, em sintonia com a sociedade civil, com os movimentos sociais e 
com o setor público.  
e) O caráter multidimensional e multissetorial, oferecendo as condições necessárias 
para atrair investimentos diversos e com características inovadoras.  
f) Enfoque sistêmico: a realidade deve ser apreendida como uma totalidade complexa 
e unidades formadas de elementos constitutivos integrados e interligados, cujas 
propriedades essenciais decorram das relações entre suas partes. 
g) Compreensão da realidade por passos progressivos, partindo do geral para o 
particular, a começar por fenômenos e níveis de análises mais gerais (país, estado, 
território) e terminar em níveis mais específicos (município, assentamento, unidade de 
produção, família etc) e fenômenos particulares. 
h) Subsidiaridade: tudo que puder ser feito - de forma mais eficiente, eficaz e efetiva - 
diretamente pela sociedade não deve ser realizado pelo Estado. O que implica 
alternativa de soluções próprias e locais. (BUARQUE, 1997). 
i) Processos continuados de capacitação sendo vistos como um meio pelo qual 
transitam e enriquecem experiências e conhecimentos, formando capacidades locais.  
j) Construção de uma nova visão nas relações sociais, garantindo maior envolvimento 
das mulheres e dos jovens em todo o processo de formulação do plano.  
k) Interrelações entre o rural e o urbano, que se estabeleçam por meio dos agentes 
comerciais, agentes financeiros, transportadores, agroindustriais, dentre outros.  
l) Integração com os poderes públicos e conselhos municipais, pois, quanto mais 
asseguradas as parcerias, melhores serão as condições para atingir o futuro desejado 
com sustentabilidade. 
Dessa forma, espera-se que no planejamento territorial urbano se contemple uma 

política pública inovadora com: qualificação profissional, capacitação escolar, lazer e 
qualidade de vida para o agricultor urbano. A crescente valorização do planejamento 
territorial urbano é resultado das lutas sociais, especificamente aquelas voltadas para a 
segurança alimentar e nutricional; da busca por qualidade de vida e lazer; e da difusão da 
educação ambiental. 
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3. METODOLOGIA 
 
O estudo em questão baseia-se na descrição das amostras que foram selecionadas com 

base no histórico dos municípios de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro-Brasil), Rio Cuarto 
(Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-Espanha) que desenvolvem agricultura urbana, 
mas são precários em políticas de inserção dessa agricultura nas agendas públicas. Tais 
amostras surgiram a partir da necessidade de se melhorar as políticas públicas favoráveis ao 
desenvolvimento de práticas agrícolas em áreas urbanas e periurbanas nos municípios 
estudados, tendo como referência municípios que já desenvolvem essas práticas, como por 
exemplo: Madrid (Espanha), Rosário (Argentina) e Belo Horizonte (Brasil). 

Sabe-se que o estudo de caso individual é analisado em profundidade para obter uma 
compreensão ampliada sobre outros casos (fenômenos ou situações) similares. Os estudos de 
caso descritivos procuram apenas apresentar um quadro detalhado de um fenômeno para 
facilitar a sua compreensão, pois não há a tentativa de testar ou construir modelos teóricos. Na 
verdade, esses estudos constituem um passo inicial ou uma base de dados para pesquisas 
comparativas subsequentes e construção de teorias. Os estudos de caso avaliativos envolvem 
tanto a descrição quanto a interpretação, mas o objetivo principal é usar os dados para avaliar 
o mérito de alguma prática, programa, movimento ou evento. Os estudos de caso 
interpretativos também utilizam a descrição, mas o enfoque principal é interpretar os dados 
num esforço para classificar e contextualizar a informação e talvez teorizar sobre o fenômeno 
(OLIVEIRA, 1999). 

Dentro dos métodos científicos pode-se optar por abordagens quantitativas ou 
qualitativas, embora haja autores que discordem desta dicotomia. A abordagem quantitativa 
preocupa-se com quantificação de dados, que utiliza recursos e técnicas estatísticas. É muito 
aplicada em pesquisas descritivas onde se procura descobrir e classificar a relação entre 
variáveis em pesquisas conclusivas, onde se buscam relações de causalidade entre eventos 
(OLIVEIRA, 1999). 

A abordagem qualitativa tem sido frequentemente aplicada em estudos voltados para a 
compreensão da vida humana em grupos (ciências sociais), em campos como sociologia, 
antropologia e psicologia. Essa abordagem passou por diferentes significados ao longo da 
evolução do pensamento científico, mas pode-se dizer, enquanto definição genérica, que 
abrange estudos nos quais se identifica o observador, constituindo-se, portanto, um enfoque 
naturalístico e interpretativo da realidade (DENZIN; LINCOLN, 2000). 

Normalmente, pesquisas de natureza qualitativa envolvem uma grande variedade de 
materiais empíricos, que podem ser estudos de caso, experiências pessoais, histórias de vida, 
relatos de introspecções, produções e artefatos culturais, interações, enfim, materiais que 
descrevam a rotina e os significados da vida humana em grupos. Essa abordagem qualitativa 
tem sido apresentada como soft science, principalmente por aqueles que adotam posições 
positivistas, assumindo a realidade social como estável e imutável, o que a tornaria candidata 
a estudos de natureza quantitativa, oferecendo maiores oportunidades para explicação e 
generalização de resultados (DENZIN; LINCOLN, 2000). 

Existem autores, entretanto, que destacam os dados de natureza qualitativa como 
fontes de descrições que permitam a preservação de fluxos cronológicos, identificados como 
inesperados e possam ser revistos em modelos conceituais. Enfim, as riquezas de 
interpretações que propiciam esses dados têm sabores que podem envolver muito mais o 
público ao qual se apresentam do que os que fazem os resultados (MILES; HUBERMAN, 
1994). 
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Segundo Yin (2001) e Fachin (2001), o método do estudo de caso aplicado a esta 
pesquisa enquadra-se como uma abordagem qualitativa e descritiva. É frequentemente 
utilizado para coleta de dados na área de estudos organizacionais e ciências sociais. Já as 
questões sobre inconsistência científica do método podem estar presentes em outros métodos 
de investigação científica, se o pesquisador  não tiver treino ou as habilidades necessárias para 
realizar estudos de natureza científica. 

Yin (2001) discute que a adoção do método do estudo de caso é adequada quando são 
propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha 
baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. 
Embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial como ponto de partida para 
utilização do método, alguns estudos organizacionais enquadram-se em situações em que o 
pesquisador se vê frente a frente com problemas a serem compreendidos e nos quais estudos 
experimentais não podem ser aplicados. Em outras situações, os estudos de natureza 
predominantemente quantitativa não dão conta dos fenômenos sociais complexos envolvidos 
com o contexto em estudo. 

A metodologia adotada nesta pesquisa visa caracterizar como funcionam as políticas 
públicas para o desenvolvimento da agricultura urbana nos municípios de Nova Iguaçu, Rio 
Cuarto e Sevilha. É do tipo pesquisa qualitativa e descritiva, com base em estudo de casos, 
por meio de pesquisa bibliográfica, consulta documental, visita técnica, observação direta, 
coleta de depoimentos e aplicação de questionários. Procurou-se coletar dados, por 
amostragem, de órgãos que prestam assistência técnica aos agricultores urbanos nas regiões 
pesquisadas, bem como de associações ou grupos de agricultores urbanos, visando obter 
informações de pessoas experientes e comprometidas com a inovação e o desenvolvimento da 
agricultura urbana. 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro de 2010 a novembro de 2012.  Os 
dados primários foram obtidos por meio de consulta à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Agricultura (SEMAM) e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER-Rio) em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil). Na Argentina, consultou-se o 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), o Departamento de Comunicação 
Social da UNRC e a Fundación Social em Rio Cuarto. Na Espanha, o Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica (CAAE), Asociación de Agricultura Urbana y Social e a Red del 
Huertos Urbanos em Sevilha. Também se coletou informações das associações ou grupos de 
agricultores urbanos dos municípios pesquisados. 

O questionário foi aplicado somente aos agricultores urbanos que comercializam os 
excedentes da sua produção agrícola em feiras livres. Portanto, só foi possível ser aplicado em 
Nova Iguaçu (Rio de Janeiro, Brasil) e em Rio Cuarto (Córdoba, Argentina), tendo em vista 
que em Sevilha (Andalucía, Espanha) a produção oriunda da agricultura urbana, nos huertos 
urbanos pesquisados, é destinada somente ao autoconsumo. Neste caso, o excedente da 
produção é doado ou partilhado entre os demais agricultores familiares. 

Cabe ressaltar que, por restrição de recursos para a pesquisa, o questionário foi 
aplicado somente aos agricultores familiares (agricultores urbanos), que comercializam seus 
produtos de origem ecológica na Feira da Roça de Nova Iguaçu; e aos agricultores familiares 
que fazem parte do Projecto Arte Orgánico em Rio Cuarto e comercializam seus produtos de 
origem ecológica na feira da praça central de Rio Cuarto. 
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Tabela 3: Resumo da metodologia aplicada às amostras nos municípios de Nova Iguaçu (Rio 
de Janeiro-Brasil), Rio Cuarto (Córdoba-Argentina) e Sevilha (Andalucía-Espanha). 
  

Local /Amostra 

(Coleta de dados) 

Órgãos prestadores de assistência 

técnica 

Associações ou grupos assistidos 

Nova Iguaçu (Rio 
de Janeiro-Brasil) 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Agricultura (SEMAM); 

Empresa de Extensão Rural do Rio de 
Janeiro (EMATER-Rio); 

Entidade Ambientalista Onda Verde; 

Cooperativa de Consultoria, Projetos e 
Serviços em Desenvolvimento 
Sustentável (CEDRO). 

Escolinha de Agroecologia; 

Cooperativa Univerde; 

Feira da Roça de Nova Iguaçu; 

Feira da Roça de Queimados. 

 

Rio Cuarto 
(Córdoba-
Argentina) 

Secretaria de Desarrollo Social 
(Fundación Social Municipal); 

Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária (INTA); 

Departamento de Comunicação Social 
da Universidad Nacional de Rio Cuarto 
(UNRC). 

Programa Agricultura Urbana (Huertas 
Familiares Comunitárias, Vivero la 
Minga; Vivero Ecológico en la UNRC); 

ProHuerta (Programa Hortas 
Orgânicas); 

Projecto Arte Orgánico; 

Feira Orgânica na Praça Central e na 
UNRC. 

Sevilla 
(Andalucía-
España) 

Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica (CAAE); 

Asociación de Agricultura Urbana y 
Social; 

Red del Huertos Urbanos de Sevilla 
(RHUS). 

Huertos Urbanos de Sevilla: Parque de 
Miraflores (Programa Huertas las 
Moreras), Parque de San Jerónimo, 
Parque de Tamarguillo, Huerto del Rey 
Moro y Huertos de Torreblanca. 

Fonte: Autoria própria (2012) 

 
A coleta de dados primários procedeu-se da seguinte forma: 
Em junho de 2010 foram visitadas algumas feiras de produtos ecológicos no Rio de 

Janeiro (Feiras Orgânicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Cidade 
Universitária (Ilha do Governador) e na Transpetro no Centro da cidade do Rio de Janeiro). 

Em outubro de 2010 desenvolveu-se pesquisa de campo no município de Rio Cuarto 
(Córdoba, Argentina) sobre “políticas públicas e assistência técnica para a agricultura 
urbana”. Os dados foram coletados por meio de observação direta e coleta de depoimentos 
(entrevista não estruturada). Foram coletados 13 (treze) depoimentos, sendo dois com 
professores de Comunicação Social e Extensão Rural da UNRC; um com o Engenheiro 
Agrônomo da Subsecretaria de Agricultura Familiar da SAGPyA; quatro com profissionais de 
Comunicação Social e Engenheiro Agrônomo do Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária – INTA; um com Médico Veterinário e dois com Engenheiros Agrônomos da 
Fundação Social Municipal; e três com representantes de associações de agricultores 
familiares de Rio Cuarto (Vivero del UNRC, Vivero la Minga e Huertas Familiares 
Comunitárias). 
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Em novembro de 2010 foram visitados os projetos experimentais em olericultura 
orgânica da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro (PESAGRO-Rio), em 
Seropédica. Visitou-se também o projeto de olericultura orgânica do Colégio Técnico da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) em Seropédica no Rio de Janeiro. 

Em dezembro de 2010 coletou-se o depoimento da coordenadora de projetos sobre 
agricultura familiar com práticas ecológicas da EMATER Rio em Nova Iguaçu. 

Em abril de 2011 foram observados os cultivos de horticultura em faixas de dutos da 
Transpetro no bairro Geneciano em Nova Iguaçu. Foi realizada coleta de depoimento da 
presidente da Cooperativa Univerde no bairro Geneciano em Nova Iguaçu. Visitou-se também 
a entidade ambientalista Onda Verde em Tinguá (Nova Iguaçu). Nessa ocasião se obteve o 
depoimento de um biólogo dessa entidade ambientalista. 

Em maio de 2011 visitou-se a feira dos agricultores ecológicos em Nova Iguaçu e 
Queimados. Nessa ocasião coletou-se o depoimento dos coordenadores das feiras da roça de 
Nova Iguaçu e Queimados. 

Ainda, em maio de 2011, diante do universo de cerca de 30 agricultores familiares 
(agricultores urbanos), que comercializam seus produtos de origem ecológica na Feira da 
Roça de Nova Iguaçu, aplicou-se questionário a 27 desses agricultores familiares. A aplicação 
do questionário contou com o apoio de uma discente do Departamento de Administração e 
Turismo da UFRRJ, que auxiliou de forma direta na coleta dos dados primários (anotando no 
questonário todas as respostas e observações feitas pelos respondentes). 

Em junho de 2011 visitou-se a “Fazendinha Agroecológica” parceria entre o Centro 
Nacional de Pesquisa de Agrobiologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa Agrobiologia), UFRRJ e Pesagro-Rio, em Seropédica. Visitou-se  também às feiras 
de agricultura orgânica nos bairros da Glória e Ipanema na cidade do Rio de Janeiro e a 
“Escolinha de Agroecologia” em Nova Iguaçu-RJ. 

No período de setembro a dezembro de 2011 realizou-se coleta de dados em Sevilha 
na Espanha. Neste período desenvolveu-se um plano de trabalho como bolsista do programa 
de estágio na Espanha, financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). A bolsa permitiu a reestruturação do trabalho de 
Tese, por meio da agregação de dados com base no estudo de caso de Sevilha. Além disso, o 
período de pesquisas na Universidad de Sevilla (Espanha) serviu para avançar na reflexão e 
entendimento sobre o significado e o papel da agricultura urbana na União Europeia (UE), 
bem como políticas públicas para a agricultura urbana na Espanha.  

Em setembro e outubro de 2011 revisou-se a literatura sobre políticas públicas para a 
agricultura urbana na União Europeia e, em especial, na Espanha. Abordou-se temas sobre: 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos; Multifuncionalidad Agraria y Território; 
Revista Ciudad y Territorio - Suelo y políticas urbanas - Áreas de actividad; Producción, 
distribución y consumo de productos ecológicos; Cuestiones básicas sobre seguridad 
alimentaria, cooperativas agroalimentarias, agricultura ecológica; Agricultura familiar 
ecológica y social en Sevilla, España. Nessa oportunidade foram realizadas algumas visitas 
técnicas e coletados alguns depoimentos inerente à agricultura urbana com práticas ecológicas 
em Sevilha-ES. 

Na visita a “Asociación Comité Pro-Parque Educativo y Cultural Miraflores”, em 
Sevilla, España, coletaram-se os depoimentos do presidente do parque e de uma assistente 
técnica da huertas la moreras ; bem como o depoimento do professor (Raúl Puente Asuero) 
da Universidad Pablo Olávide (UPO), que desenvolve pesquisa sobre “Agricultura Urbana 
em Sevilha”. Raúl Azuero falou sobre: “huertos urbanos de ocio, la agricultura de pequeña 
escala cuya finalidad principal es el ocio, la diversión con la familia, agricultura urbana y 
las relaciones sociales”. 
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Em novembro de 2011 visitou-se outros huertos urbanos de Sevilla. Dos seis 
principais huertos urbanos de Sevilla, foram visitados cinco (Parque de Miraflores, Parque 
de San Jerónimo, Parque de Tamarguillo, Huerto del Rey Moro y Huertos de Torreblanca). 

No período de janeiro a julho de 2012, consolidou-se o referencial teórico sobre 
políticas públicas para a agricultura urbana, bem como as informações obtidas nas visitas 
técnicas realizadas em Nova Iguaçu, Rio Cuarto e Sevilha. 

Em novembro de 2012, diante da necessidade de se agregar mais valor aos dados 
coletados em Rio Cuarto, aplicou-se 16 questionários no universo de cerca de 20 agricultores 
familiares (agricultores urbanos), que fazem parte do Projecto Arte Orgánico e que 
comercializam seus produtos na feira da praça central de Rio Cuarto. A aplicação do 
questionário contou com o apoio de uma discente do Departamento de Comunicação Social 
da UNRC, que auxiliou de forma direta na coleta dos dados primários (anotando no 
questonário todas as respostas e observações feitas pelos respondentes). 

O estudo em questão limita-se a caracterizar as políticas públicas para a agricultura 
urbana e coletar dados por meio de entrevista (não estruturada) e aplicação de questionário 
junto às pessoas envolvidas com os projetos ou programas de agricultura urbana nas regiões 
pesquisadas. Devido às características semelhantes, às vezes o estudo da agricultura urbana 
está associado ao estudo da agricultura periurbana. No entanto, é necessário se estabelecer 
critérios que os diferenciem. Portanto, esta tese objetiva estudar as políticas voltadas para as 
práticas agrícolas em área urbana, e não por agricultores que desenvolvem práticas agrícolas 
no entorno das cidades (área periurbana). 

O eixo conceitual da pesquisa não esgota a problemática das políticas púbicas para a 
agricultura urbana, uma vez que se restringe a propor a melhoria de processos de 
desenvolvimento social, econômico e ambiental. Este recorte temático, traduzindo uma 
limitação do trabalho, tangencia alguns aspectos conceituais do gerenciamento de políticas 
públicas, tais como: ações políticas para a segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento 
territorial sustentável, questões ambientais e sociais, assistência técnica à agricultura urbana, e 
políticas de inserção da agricultura urbana nas agendas públicas. Finalmente, a proposta está 
limitada a aspectos específicos às políticas públicas para a agricultura urbana, sem 
condicionantes técnicos que possam generalizá-los a outros segmentos do setor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Descrição da Agricultura Urbana em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) 

 
No Rio de Janeiro, durante o ciclo do café (século XIX), Nova Iguaçu (Baixada 

Fluminense) tinha como principal papel ser uma importante rota de escoamento da produção 
de exportação para metrópoles europeias e norte-americanas. Isso provocou pontos de 
aglomeração populacional entre as vias de escoamento, facilitando a circulação de pessoas e 
de mercadorias, propiciando o desenvolvimento econômico e social da atual baixada 
fluminense. Com o fim da cafeicultura no estado do Rio de Janeiro, as autoridades passaram a 
incentivar novas culturas em substituição do café que sustentou por muito tempo as 
exportações e, de certa maneira, a economia fluminense. Dessa forma, apoiada pelo governo, 
surge a citricultura (cultivo de frutas cítricas, principalmente a laranja) em escala comercial 
no Rio de Janeiro (RODRIGUES, 2006). 

O fim do ciclo da laranja, após a crise econômica de 1929, marca o início da transição 
e a transformação do espaço da Baixada Fluminense por meio do fracionamento das terras. 
Nova Iguaçu tornou-se, em meados do século XX, uma aglomeração bem individualizada 
quanto ao meio rural circundante e o centro dinâmico do município. A cidade buscava na 
industrialização a saída para a crise provocada pela decadência do ciclo da laranja. Desta 
forma, novas áreas foram sendo ocupadas, notadamente por conta do saneamento da Baixada 
Fluminense e pela abertura da moderna rodovia Presidente Dutra, que cortava 
estrategicamente a cidade. Com a expansão econômica do Rio de Janeiro, o município de 
Nova Iguaçu buscou criar condições para a atração das indústrias que se instalavam e também 
de trabalhadores nas quais eram empregados ou então que se ocupavam de prestação de 
serviços na capital da República (Rio de Janeiro) (RODRIGUES, 2006). 

Com o passar dos anos, Nova Iguaçu sofreu muitas emancipações, que fez com que 
perdesse alguns dos seus distritos, mas ainda possui uma grande extensão territorial. Segundo 
dados do Censo divulgado pelo IBGE (2010), o município é composto por uma população de 
767.505 habitantes, numa área de 521 Km², onde 2/3 constitui-se de Área de Proteção 
Ambiental (APA). Suas principais atividades econômicas são o comércio varejista e o de 
prestação de serviços. 

A Figura a seguir, mostra as emancipações ocorridas ao longo do tempo em Nova 
Iguaçu, de onde surgiram os seguintes municípios desmembrados: Duque de Caxias (1943), 
Nilópolis (1947), São João de Meriti (1947), Belford Roxo e Queimados (1990), Japeri (1991) 
e Mesquita (1999). 



 

61 
 

 
Figura 6: Mapa das emancipações do município de Nova Iguaçu-RJ. 
Fonte: CEMOBA (2011). 

 
Segundo o IBGE (2010), a Baixada Fluminense tem aproximadamente 3,7 milhões de 

habitantes divididos em 13 municípios – Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, 
Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Japeri, Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Magé, 
Guapimirim e Queimados. 

Com o declínio da atividade agrícola no município, principalmente nos anos 1980, a 
cidade de Nova Iguaçu foi tomando uma forma mais urbana com o aumento dos loteamentos 
fora do centro da cidade, deixando para traz suas características rurais. Essa expansão urbana 
teve apoio do próprio governo municipal, que passou a reduzir ao mínimo as exigências legais 
para o loteamento. Na década de 2000, a falta de apoio se mostrou por meio das mudanças do 
Plano Diretor – Lei nº 3.261 de 23/11/2001 que definiu padrões exclusivamente urbanos de 
uso da ocupação do solo do município (MACHADO, 2010). É notório ressaltar que a 
administração municipal de Nova Iguaçu pouco se preocupa com a gestão de planejamento 
territorial e ambiental. 

Nos últimos anos, a atividade rural voltou a assumir seu papel de destaque no 
município de Nova Iguaçu, após movimento do próprio governo local em conjunto com as 
associações de produtores rurais, que teve seu reconhecimento pela Lei municipal nº 3.660 de 
15/07/2005 (MACHADO, 2010). Em 02/12/2010 foi alterada pela Lei 4.066, que no Art. 1º 
cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) de Nova Iguaçu, com atuação 
no âmbito de Nova Iguaçu, órgão colegiado que poderá integrar-se ao sistema de conselhos 
para desenvolvimento territorial sustentável, no nível estadual e federal (PMNI, 2010). 

Conforme dados da EMATER-Rio, Nova Iguaçu tem mais de 1.200 estabelecimentos 
familiares agropecuários, com a geração de aproximadamente 4.000 empregos diretos  e 
12.000 empregos indiretos. A produção iguaçuana se destaca no cultivo de hortaliças, 
legumes e verduras, principalmente de alface, quiabo, pimentão, jiló, aipim, cana-de-açúcar 
(caldo) e pepino, com 689 produtores. Na produção de frutas, destaca-se, principalmente, no 
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cultivo de coco verde, acerola, goiaba e banana, com 517 produtores (CMNI/EMATER-Rio, 
2010). 

Em se tratando de agricultura urbana, a realidade iguaçuana não difere muito da 
realidade de outros municípios brasileiros, pois geralmente se destina à subsistência e está 
relacionada às questões de seguridade alimentar e social. Nesse caso, o que interessa para o 
agricultor familiar não é a certificação do produto ecológico por uma empresa certificadora, 
mas sim a veracidade da qualidade do produto de origem familiar mediante uma relação de 
confiança entre produtor e consumidor, que garante a existência do manejo ecológico da sua 
agricultura urbana. 

A agricultura urbana em Nova Iguaçu ainda não possui dados oficiais sobre o número 
de produção ecológica dentro da cidade, porém algumas ações políticas apoiadas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura e ONGs (CEDRO, UNIVERDE, 
ONDA VERDE) da região já puderam ser observadas. 

A prefeitura de Nova Iguaçu participa e opera diretamente o Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e obtém produtos ecológicos para a merenda 
escolar da associação de agricultores urbanos que produzem hortaliças em faixas de dutos da 
Petrobras, contando com apoio técnico do Instituto Terra e recursos da Transpetro 
(FONSECA; CAMPOS, 2009). Isso nos permite identificar um dos destinos da produção 
urbana em Nova Iguaçu, que nos mostra a necessidade de políticas e forma de captação de 
recursos para o fomento e o cultivo ecológico em áreas urbanas de Nova Iguaçu. 

O projeto elaborado pelo Instituto Terra, gerido pela entidade ambientalista Onda 
Verde (situada em Tinguá) e submetido à Transpetro (empresa subsidiária da Petrobras), com 
o objetivo de trabalhar com as famílias residentes próximas às faixas de dutos da Transpetro 
na região metropolitana do Rio de Janeiro (mais precisamente em Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias). Visando ocupar estas faixas com produção de hortaliças, inicialmente, o Instituto 
Terra conduziu um processo de seleção das famílias residentes próximo aos dutos interessadas 
em trabalhar com horticultura, realizando-se um seminário de apresentação da metodologia do 
proposto projeto (COOPERATIVA UNIVERDE, 2009). 

Após esse processo, em junho de 2006, realizou-se um grande mutirão que marcou o 
início dos trabalhos na faixa de dutos, começando-se os primeiros plantios. Toda a 
metodologia adotada pela equipe técnica do Instituto Terra preconizava um sistema de 
organização comunitária para viabilizar a comercialização dos produtos oriundos das hortas 
ecológicas implantadas, assim como o acompanhamento técnico, a aquisição de insumos e o 
planejamento da produção. As famílias beneficiadas pelo projeto passaram a se organizar em 
4 núcleos, três em Nova Iguaçu (nas comunidades de Geneciano, Figueira e Gerald Anon) e 
um em Duque de Caxias (na comunidade do Amapá) (COOPERATIVA UNIVERDE, 2009). 

A primeira experiência com comercialização foi a realização de uma feira local, que 
não dava conta de escoar toda a produção do grupo, tendo o grupo que fazer doações dos 
produtos em suas comunidades. No ano seguinte, o grupo de agricultores familiares das faixas 
de dutos (assim se denominavam) passou a entregar sua produção para a merenda escolar das 
prefeituras de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias. O grupo também expandiu sua participação 
em feiras na região, comercializando na “Feira da Roça” de Nova Iguaçu (COOPERATIVA 
UNIVERDE, 2009). 

Em 2008 foi realizado um processo de formação do grupo em associativismo e 
cooperativismo que durou três meses, criando as bases necessárias para fundação da 
Cooperativa de Agricultura Familiar e Produtos Orgânicos Univerde. Vale ressaltar que 
atualmente a Univerde não conta com recursos oriundos da Petrobras e nem com o 
acompanhamento técnico do Instituto Terra. Sendo composta por 40 famílias, utiliza as faixas 
de dutos para a produção agrícola e se mantém com seus próprios recursos, fundamentada nos 
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princípios da autogestão, mas conta com o apoio técnico da EMATER-Rio e da CEDRO 
(COOPERATIVA UNIVERDE, 2009). 

Conforme a Cooperativa Univerde (2009), das 100 famílias atendidas pelo projeto, 
aproximadamente 20 trabalharam na unidade. Realizam o cultivo de hortaliças e passaram a 
gerenciar uma unidade de processamento para higienização, resfriamento, embalagem e 
certificação dos alimentos produzidos (alface, beterraba, chuchu e outros). A iniciativa 
recebeu em 2006 o Prêmio Internacional Ambiental e Responsabilidade Social da Conferência 
Internacional e Exposição Pipeline - International Environmental Award & Social 
Responsibility of International Pipeline Conference & Exhibition (IPCE), evento realizado na 
cidade de Calgary, no Canadá. A premiação é considerada o “Oscar” da indústria mundial de 
dutos e reconheceu mundialmente a importância da iniciativa apoiada pela Petrobras no Rio 
de Janeiro. 

O Programa de Agricultura Familiar em Faixas de Dutos (PAF-Dutos) permitiu que 
aproximadamente 48 famílias cultivassem hortaliças nas faixas de dutos operados pela 
Petrobras Transporte S.A., nos bairros de Geneciano Luz, Figueira e Gerard Danon, em Nova 
Iguaçu (RJ), e na comunidade Amapá, no município de Duque de Caxias. Os produtos das 
hortas comunitárias servem para o consumo das famílias envolvidas e o excedente para 
comercialização. Parte da produção complementa a merenda escolar de alunos da região e a 
outra parte é vendida em feiras livres, semanalmente, em Nova Iguaçu, Queimados e Rio de 
Janeiro. 

 
Figura 7: Programa de Agricultura Familiar em Faixas de Dutos (PAF-Dutos). 
Fonte: Transpetro (2009). 
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A EMATER-Rio é responsável pela assistência técnica e extensão rural no Estado do 
Rio de Janeiro, que beneficia prioritariamente: agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária, descendentes de quilombolas, agricultores empreendedores, indígenas, ribeirinhos, 
pescadores artesanais, aquicultores e extrativistas, caiçaras e ainda aqueles que desenvolvem 
atividades não agrícolas, nas diversas comunidades rurais, urbanas e pesqueiras das 
microbacias. Uma de suas unidades localiza-se em Nova Iguaçu, que atende as demandas do 
município de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Belford Roxo e Japeri (que 
serão considerados nesta pesquisa como microrregião iguaçuana). 

 

 
Figura 8: Microrregião da Baixada Fluminense com os  municípios assistidos pela 
EMATER-Rio de Nova Iguaçu. 
Fonte: CMNI/EMATER-Rio (2010). 

 
Um dos principais projetos desenvolvidos pela EMATER-Rio, em Nova Iguaçu, é a 

“Escolinha de Agroecologia”. Este projeto é realizado em parceria com a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), e teve seu merecido reconhecimento conferido pelo Fórum de Cultura da 
Baixada Fluminense, em 2009, e pelo Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente em 2010 na 
Baixada Fluminense na categoria Meio Ambiente (CMNI/EMATER-Rio, 2010). 

O objetivo do projeto é capacitar agricultores familiares, estudantes de ciências 
agrárias e agentes de pastoral, com carga horária de 120 horas, e aborda temas como 
introdução à agroecologia; manejo ecológico do solo, práticas conservacionistas, adubação 
verde, compostagem e substratos alternativos para sementeiras; vermicompostagem; 
inoculação de sementes de leguminosas; águas – uso racional, conservação e legislação; visão 
crítica sobre história dos agrotóxicos e transgênicos; identificação de pragas e doenças das 
plantas; métodos alternativos de controle de pragas e doenças; sistemas agroflorestais; 
homeopatia aplicada à agropecuária; piscicultura; apicultura; criação de aves semiconfinadas; 
saneamento rural, entre outros. Procura mesclar aulas teóricas (ilustradas com vídeos de curta 
duração e apresentações digitais) e práticas, com demonstrações de método e excursões. As 
aulas são quinzenais e vão de março a dezembro. Entre os instrutores, há técnicos da 
EMATER-Rio, pesquisadores da EMBRAPA Agroecologia e da PESAGRO-Rio, da FIPERJ, 
do Instituto Logus (MG), da UFRRJ e também produtores rurbanos (CMNI/EMATER-Rio, 
2010). 

A Escolinha de Agroecologia existe desde 2007 e vem capacitando uma média de 40 
alunos por ano, oriundos dos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Queimados, 

Nova Iguaçu, BR 
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Belford Roxo e Japeri. Muitos dos alunos são componentes de diretorias de associações ou 
grupos de produtores rurais, agricultores urbanos e membros de Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural. Em 2010, o projeto recebeu apoio financeiro do MAPA, CPT, 
Cáritas Brasileiras e AS-PTA, além do apoio da Igreja São Jorge em Nova Iguaçu, onde são 
ministradas as aulas teóricas (CMNI/EMATER-Rio, 2010). 

Conforme depoimento (09/05/2011) da Engenheira Agrônoma da EMATER-Rio em 
Nova Iguaçu, na prestação da assistência técnica aos agricultores familiares são encontradas 
algumas dificuldades, pelo fato da EMATER-Rio ser um órgão do Estado e o quadro de 
funcionários ser bastante reduzido em relação à demanda de serviço, dificultando o 
atendimento ao público. A EMATER-Rio de Nova Iguaçu tem no seu quadro efetivo apenas 6 
funcionários, que são três agrônomos, um técnico agrícola, um assistente social e um 
veterinário para atender as demandas não só do município de  Nova Iguaçu, mas também dos  
municípios de  Nilópolis, Queimados, Belford Roxo, Japeri e Mesquita. São feitos em média 
150 atendimentos de assistência técnica aos agricultores familiares por funcionário para cada 
ciclo de cultivo, no universo de 2.000 estabelecimentos rurais existentes. Em média são dois 
ciclos de cultivo por ano. 

A Engenheira Agrônoma da EMATER-Rio em Nova Iguaçu, aponta também que, a 
maioria dos produtores de Nova Iguaçu desenvolve pelo menos algumas técnicas de 
agriculturas ecológicas, havendo grande número de agricultores em fase de transição 
agroecológica. Os mesmos não possuem certificação de agricultura orgânica como é exigido 
para os produtos orgânicos, porém os produtos de origem familiar têm sua qualidade 
garantida pelo atestado emitido pela EMATER-Rio. Primeiramente, avaliam o produtor e seu 
sistema de produção adequada ao modo de produção, partindo do princípio de que o ambiente 
de cultivo é trabalhado pela família para que o produto chegue às mãos do consumidor com o 
mínimo de resíduos tóxicos possíveis, incluindo a compostagem (processo biológico em que 
os microrganismos transformam a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de 
comida, num material semelhante ao solo, a que se chama composto e que pode ser utilizado 
como adubo) e a biodiversidade, visto que em um estabelecimento agrícola podem ser 
cultivadas várias culturas por rotatividade ou consorciadas. Lembrando que, os atestados que 
a  EMATER-Rio emite são: Atestado de Produtor Rural (APR), que é fornecido a qualquer 
produtor, agroecológico ou não, familiar ou não, desde que pratique agricultura com fins de 
comercialização; e Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), fornecido a agricultores 
familiares, independentemente de serem agroecológicos ou não. 

Segundo depoimento (11/05/2011) do coordenador da “Feira da Roça” de Nova 
Iguaçu, a feira é resultado de anos de luta dos agricultores familiares de Nova Iguaçu e 
atualmente comemora-se pela inserção da proposta no plano diretor do município, mediante 
política de desenvolvimento territorial sustentável em Nova Iguaçu. 

O coordenador da “Feira da Roça” de Nova Iguaçu, afirma que a feira existe desde 
2006 e conta com a parceria da Comissão Pastoral da Terra (CPT) na Baixada Fluminense, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Iguaçu (STRNI) e EMATER-Rio; com 
patrocínio do MDA, Cáritas Brasileiras e apoio da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu que 
cede o espaço na Praça Rui Barbosa, localizada no centro comercial da cidade. A prefeitura 
fornece também o transporte para que os agricultores familiares levem seus produtos agrícolas 
para a comercialização na feira da roça. A feira reúne produtores dos bairros de Marapicu, 
Tinguá, Jaceruba e Vila de Cava. Alguns produtos comercializados são: hortaliças, aipim, 
banana, cajá, pimenta, mel, queijo, linguiça, palmito, ervas medicinais etc. 

Nas fotos a seguir são apresentadas as feiras dos agricultores familiares (agricultores 
urbanos) com práticas ecológicas em Nova Iguaçu e Queimados, que se caracterizam por 
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serem um dos pontos de comercialização que conta com a assistência da prefeitura local no 
apoio ao transporte e venda de seus produtos.  

 

 
Figura 9: Feira da roça dos agricultores familiares com práticas ecológicas em Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (11/05/2011). 

 
Conforme depoimento (12/05/2011) do coordenador da “Feira da Roça” de 

Queimados, a feira existe desde 2010 e reúne produtores familiares dos bairros de Vista 
Alegre e Chapadão. Os produtores contam com um pequeno espaço cedido pela prefeitura de 
Queimados ao lado da estação de trem, porém lutam por um espaço maior para alocar mais 
produtores. O coordenador da feira afirma também que os produtores transportam por contra 
própria a mercadoria para a comercialização, pois a prefeitura de Queimados não 
disponibiliza transporte. Geralmente, comercializam hortaliças, banana, limão, laranja, 
mamão, aipim, cajá, cachaça artesanal etc. 

 

 
Figura 10: Feira da roça dos agricultores familiares com práticas ecológicas em Queimados. 
Fonte: Autoria própria (12/05/2011). 
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Cabe ressaltar que a maioria dos agricultores familiares da Feira da Roça já participou 
ou participam da “Escolinha de Agroecologia” coordenada pela EMATER-Rio de Nova 
Iguaçu. Eles também recebem visitas técnicas em seus estabelecimentos para serem 
orientados de como melhorar o cultivo, a distribuição e a comercialização dos seus produtos 
desenvolvidos com práticas ecológicas. 

Em visita técnica a Cooperativa Univerde, no dia 16/05/2011, onde as famílias 
cultivam produtos ecológicos (dentre eles: alface, quiabo, abóbora, pepino, cenoura, inhame, 
rúcula, chicória, mostarda, couve, almeirão, aipim, cheiro verde, cebolinha, coentro, batata 
doce, milho, vagem, ervilha, repolho, beterraba, jiló, taioba etc) em lotes concedidos pela 
empresa Transpetro (Petrobras Transporte S/A) para os familiares locais produzirem nas 
terras onde passam os dutos nos bairros de Figueira, Geneciano e Gerald Danon, no município 
de Nova Iguaçu. Com o fim do projeto patrocinado pela Transpetro, a cooperativa garantiu a 
concessão da empresa para continuar a explorar os lotes de terra já distribuídos. 

Conforme depoimento (16/05/2011) da presidente da Cooperativa Univerde, o projeto 
do cultivo em áreas de dutos contou com a ajuda inicial do Instituto da Terra e da entidade 
ambientalista Onda Verde, bem como o patrocínio da Transpetro que comprava os insumos 
orgânicos de São Paulo durante a implementação do projeto. A Transpetro financiou um 
caminhão para transporte da produção agrícola, uma “tobata” (minitrator, equipamento 
agrícola usado para remover o solo) e uma agroindústria de beneficiamento de produtos para a 
cooperativa. Quando acabou o projeto, a cooperativa ficou com dificuldades financeiras, 
principalmente para a obtenção de mudas, que passaram a ser compradas de produtores dos 
municípios da serra fluminense. O custo de manutenção do caminhão tornou-se cada vez mais 
caro e este teve que ser vendido para pagamento das dívidas adquiridas pela cooperativa e 
uma kombi foi comprada para escoamento da produção. Atualmente, a cooperativa conta com 
24 agricultores familiares urbanos e periurbanos, e 16 lotes de terra para produção. 

Nas fotos a seguir são apresentados lotes de terra dos agricultores familiares (urbanos 
e periurbanos) da Cooperativa Univerde em faixa de dutos da Transpetro no bairro Geneciano 
e estufa na entidade ambientalista Onda Verde em Nova Iguaçu. 

 

 
Figura 11: Lote de terra dos agricultores familiares com práticas ecológicas da Cooperativa 

Univerde em faixa de dutos da Transpetro em Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (16/05/2011). 

 
A presidente da Cooperativa Univerde (16mai2011) afirma também que o projeto foi 

deficiente no que tange a assistência técnica, pois preferiram importar uma tecnologia 
japonesa, cujos pacotes orgânicos já vinham prontos, com o objetivo de obter um resultado 
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imediato. Ao terminar o projeto, se tornou inviável para as famílias continuar, devido ao alto 
custo de manutenção do projeto. Não foram ensinadas as técnicas para que fossem 
desenvolvidos os cultivos urbanos de maneira sustentável. Apesar das dificuldades, a 
produção ainda continua, com o propósito de também produzir suas próprias mudas para 
aperfeiçoar a produção e reduzir custos. Para isso, os produtores familiares estão fazendo um 
curso de produção de mudas, realizado pela EMATER-Rio. A própria presidente da 
Cooperativa Univerde confirma ter participado do curso de capacitação na Escolinha de 
Agroecologia da EMATER-Rio e os conhecimentos adquiridos foram multiplicados às 
demais famílias de agricultores urbanos e periurbanos da Cooperativa Univerde. 

A produção ecológica da cooperativa Univerde é distribuída da seguinte forma: 30% 
da produção é para consumo próprio, 30% para o Programa Nacional da Alimentação Escolar 
(PNAE) do município e 40% é comercializada na Feira da Roça em Nova Iguaçu, na feira da 
UFRJ, na feira da Transpetro e também em cestas por encomenda. No que diz respeito à 
distribuição para a merenda escolar em Nova Iguaçu, a cooperativa já chegou a fornecer 
alimentos a 159 escolas, no ano de 2008 (CEDRO, 2011). 

Atualmente, a Univerde recebe assistência técnica da Cooperativa de Consultoria, 
Projetos e Serviços em Desenvolvimento Sustentável (CEDRO), financiada pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) para prestação de serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER). Visa a inserção de empreendimentos da agricultura familiar e seus 
gêneros alimentícios no Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) para os 
municípios do estado do Rio de Janeiro junto a Secretaria Estadual de Educação (SEE), como: 
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford Roxo, Magé, Petrópolis, Campos dos 
Goytacazes e Macaé, no estado do Rio de Janeiro (CEDRO, 2011). 

A CEDRO faz parte do projeto “Nutre Rio” que teve sua inauguração no dia 
20/05/2011, cujo objetivo é apoiar e fomentar a implantação da Lei da Alimentação Escolar 
nos municípios do Rio de Janeiro (Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford 
Roxo, Magé, Petrópolis, Campos dos Goytacazes e Macaé), escolhidos por apresentarem 
maior potencial de compra dos produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. 
Além disso, o projeto visa à inserção de 60 empreendimentos coletivos da agricultura familiar 
desses municípios e os seus produtos no âmbito do PNAE. A iniciativa é uma parceria do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio da Secretaria da Agricultura Familiar 
(MDA/SAF), Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do MDA no Rio de Janeiro 
(DFDA/RJ) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Portanto, o objetivo da CEDRO  junto à Cooperativa Univerde é preparar a 
cooperativa para as chamadas públicas de  Nova Iguaçu, para fornecimento de sua produção 
destinada a merenda escolar. Diante desse contexto, um plano de negócio está sendo 
elaborado com o objetivo de identificar a viabilidade de fornecimento, necessidades e 
condições da cooperativa, para adequá-la ao programa e futura contratação para venda dos 
produtos ecológicos. 

A primeira reunião para início das discussões foi realizada no dia 16/05/2011 com os 
agrônomos responsáveis pela coordenação do projeto da CEDRO no Rio de Janeiro. Uma das 
questões levantadas foi o compromisso com o fornecimento continuado e para isso 
propuseram o aumento do número de produtores e, consequentemente, o aumento da 
produção urbana ecológica. Em depoimento, a presidente da Cooperativa Univerde se diz 
preparada para o desafio e diz que, inclusive, já tem a documentação necessária para as 
chamadas dos editais da prefeitura municipal. 



 

69 
 

 
Figura 12: Lote de agricultores familiares com práticas ecológicas da Cooperativa Univerde 

em faixa de dutos da Transpetro em Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (16/05/2011). 

 
Segundo depoimento (16/05/2011) do biólogo que trabalha na entidade ambientalista 

Onda Verde, localizada na reserva biológica de Tinguá em Nova Iguaçu, umas das atividades 
mais importantes da instituição é a assistência técnica para os processos produtivos dos 
agricultores de Tinguá. São 10 produtores familiares assistidos pela Onda Verde desde 2007, 
cuja produção em grande escala é de palmito, aipim, banana e goiaba. 

Para o biólogo que trabalha na entidade ambientalista Onda Verde, o objetivo da 
assistência técnica aos agricultores familiares é aumentar a produtividade com base ecológica, 
trabalhando o meio ambiente, despertando no produtor um olhar mais voltado para um local 
saudável e sustentável. Os técnicos acompanham os produtores e fazem orientações, como: 
preparação e correção do solo, fabricação e uso de compostagem, rotação de culturas, 
adubação, manejo do solo, cultivo de mudas e escoamento da produção. Outros projetos são 
desenvolvidos pela Onda Verde: palmito legal, coleta seletiva, monitoramento de rios, 
educação ambiental e restauração florestal. 
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Figura 13: Mudas cultivadas em estufa na entidade ambientalista Onda Verde em Tinguá 

(Nova Iguaçu). 
Fonte: Autoria própria (16/05/2011). 

 
Diante da complexidade que caracteriza os atuais processos de desenvolvimento local 

é fundamental pressupor melhorias da qualidade de vida substantiva e instrumental de 
determinada localidade. O processo de desenvolvimento local interdependente requer o 
envolvimento “multidimensional” dos aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais, 
físico-territoriais, político-institucionais e científico-tecnológicos (VILLELA; PINTO, 2009). 

O desenvolvimento local tanto requer mudanças como transforma a estrutura 
socioeconômica local. Tais transformações necessitam das ações articuladas do estado, do 
mercado e da sociedade civil. Teoricamente, os representantes das diferentes esferas devem 
compreender conjuntamente suas possibilidades e seus limites de ação, buscando negociar os 
conflitos de interesses existentes. A identificação desses limites e conflitos é também um 
meio de entender as “múltiplas dimensões” dos recursos e vocações locais que são 
fundamentais para a sustentabilidade socioambiental do local. 

 
4.1.1. Análise do questionário sobre assistência técnica aplicado aos agricultores 
familiares da feira da roça em Nova Iguaçu 
 

No universo com cerca de 30 agricultores familiares (agricultores urbanos), que 
comercializam seus produtos de origem ecológica na Feira da Roça de Nova Iguaçu, aplicou-
se um questionário a 27 destes agricultores familiares. 

A Figura 14 mostra que a maioria dos agricultores familiares apresenta idade entre 40 
e 69 anos, corresponde a 81,4% dos respondentes. Isso significa que a maioria dos 
agricultores familiares da Feira da Roça, que atuam em área urbana, encontra-se na faixa 
etária de adultos ou aposentados. Alguns agricultores familiares consideram que já estão fora 
do mercado de trabalho pelo fato da idade avançada e viram na agricultura urbana uma nova 
oportunidade de geração de renda. 
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Figura 14: Faixa etária dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011) 

 
A Figura 15 mostra que a maioria dos agricultores familiares, que corresponde a 

66,6% dos respondentes, possui ensino fundamental ou ensino médio completo. Isso pode 
facilitar a compreensão mais efetiva no processo ensino-aprendizagem e pode propiciar uma 
maior procura por novas técnicas de cultivos na agricultura urbana. 

 
Figura 15: Nível de escolaridade dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
A Figura 16 mostra que a maioria dos agricultores familiares tem como principal fonte 

de renda a atividade agrícola, que corresponde a  62,9% dos respondentes, onde a  maioria 
desses agricultores estão fora do mercado de trabalho e dependem da sua produção agrícola 
para se manter e garantir o sustento familiar. Seguido por 18,5% dos assalariados que fazem 
da agricultura urbana o complemento de sua renda famíliar. 
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Figura 16: Principal fonte de renda dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
A Figura 17 monstra que a maioria dos agricultores familiares tem como principal 

atividade produtiva a horticultura (alface, agrião, almeirão, couve, chicória etc) e a 
fruticultura (banana, manga, laranja, limão, acerola, mamão, goiaba, maracujá, coco, abacate, 
tangerina etc), que corresponde a  70,3% dos respondentes. Isso representa uma maior relação 
da agricultura urbana com o cultivo de hortaliças e frutas. 

 
Figura 17: Tipo de atividade produtiva dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
A Figura 18 mostra que a maioria dos agricultores familiares tem como sistema 

predominante de produção o agroecológico sem uso de irrigação que corresponde a 48,1% 
dos respondentes. Os mesmos 48,1% alegam que pensam em implantar  um sistema de 
irrigação, porém se deparam com o custo de implementação e de manutenção do sistema a 
custo elevado. Já aqueles que utilizam o sistema de produção agroecológico com uso de 
irrigação, que corresponde a 18,5% dos respondentes, relataram que possuem poços 
artesianos em suas residências para irrigação. Os agricultores urbanos declaram também que 
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fazem uso de técnicas naturais para o manejo do solo e da produção. Isso mostra a 
possibilidade de redução das despesas a partir do momento em que não se faz uso de isumos 
químicos (sintéticos), fertilizantes e defensivos agrícolas. 

 
Figura 18: Sistema de produção adotado pelos agricultores familiares da Feira da Roça de 

Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 
 

A Figura 19 indica que a maioria dos agricultores familiares faz uso dos seus produtos 
para autoconsumo ou comercializa em  feira livre, a  Feira da Roça, que corresponde a 81,4% 
dos respondentes. Isso mostra que o destino da agricultura urbana concentra-se nas atividades 
de subsistência familiar. 

 
Figura 19: Destino dos produtos de agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
A Figura 20 indica que a maioria dos agricultores familiares, que corresponde a 

70,3%, já participou ou participa de programas ou projetos de assistência técnica ou social 
como, por exemplo, a Escolinha de Agroecologia promovida pela EMATER-Rio em Nova 
Iguaçu. A maioria dos agricultores urbanos declara que participa de associações, como: 
Associação dos agricultores urbanos e periurbanos de Campo Alegre (Nova Iguaçu); 
Associação dos agricultores urbanos e periurbanos de Jaceruba (Nova Iguaçu); Associação 
dos camponeses de Marapicu (Nova Iguaçu); Associação dos agricultores urbanos e 



 

74 
 

periurbanos de Tinguá (Nova Iguaçu); Associação da agroindústria familiar de Tinguá (Nova 
Iguaçu); Sindicato dos agricultores familiares de Nova Iguaçu. Isso mostra a integração do 
agricultores urbanos e periurbanos com os movimentos associativos em prol do 
fortalecimento das práticas agrícolas. 

 

 
Figura 20: Participação em programa ou projeto de assistência aos agricultores familiares da 

Feira da Roça de Nova Iguaçu. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
A Tabela apresentada a seguir mostra os dados relacionados na Figura 21. 
 

Tabela 4: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 
participação em programa ou projeto de assistência técnica. 

Assistência Técnica 
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

O programa está de acordo com as prioridades da comunidade 
local e necessidades de sua família 

 

62,9% 29,6% 7,4% 0,0% 0,0% 100% 
A assistência do programa é de qualidade (Oferece algum 
benefício para o agricultor familiar) 66,6% 29,6% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 
Os beneficiários do programa opinam durante o planejamento, a 
execução e a tomada de decisão 44,4% 29,6% 18,5% 7,4% 0,0% 100% 
O programa ou projeto propicia melhoria na qualidade de vida da 
população beneficiária 66,6% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 
O programa ou projeto propicia melhoria das técnicas produtivas 
da agricultura urbana 66,6% 29,6% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 
Os técnicos apontam soluções convenientes para o agricultor 
urbano 66,6% 22,2% 11,1% 0,0% 0,0% 100% 

VALOR ABSOLUTO 

Assistência Técnica 
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

O programa está de acordo com as prioridades da comunidade 
local e necessidades de sua família 

 

17 8 2 0 0 27 

A assistência do programa é de qualidade (Oferece algum 
benefício para o agricultor familiar) 

18 8 1 0 0 27 

Os beneficiários do programa opinam durante o planejamento, a 
execução e a tomada de decisão 

12 8 5 2 0 27 

O programa ou projeto propicia melhoria na qualidade de vida da 
população beneficiária 

18 6 3 0 0 27 

O programa ou projeto propicia melhoria das técnicas produtivas 
da agricultura urbana 

18 8 1 0 0 27 

Os técnicos apontam soluções convenientes para o agricultor 
urbano 

18 6 3 0 0 27 

Fonte: Autoria própria (2011). 
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A Figura 21 mostra a percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova 

Iguaçu sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. 62,9% dos 
respondentes consideram relevante a compatibilidade do programa ou projeto de assistência 
técnica com as prioridades da comunidade local e das necessidades de sua família, pois indica 
que atender às necessidades da família e da comunidade é importante para esses agricultores 
familiares. 66,6% dos respondentes consideram de alta importância: a qualidade de assistência 
do programa, isso mostra que os programas ou projetos de assistência técnica devem atender a 
diferentes necessidades e expectativas dos agricultores familiares assistidos; a melhoria na 
qualidade de vida, que desperta a consciência dos benefícios gerados com a alimentação 
saudável da comunidade e dos próprios agricultores familiares; a assistência que proporciona 
melhoria das técnicas  produtivas, pois evidencia que o conhecimento adquirido é  praticado e 
propicia resultados positivos para os agricultores familiares; o fato dos técnicos apontarem 
soluções convenientes para o agricultor familiar, graças às visitas realizadas pelos técnicos 
para avaliar o sistema produtivo e opinar, caso necessário, sobre práticas aprendidas no curso 
da Escolinha de Agroecologia da EMATER-Rio em Nova Iguaçu. 

Quanto a participação dos agricultores familiares na elaboração de projetos ou 
programas, não se consideram atuantes nas fases de planejamento, execução e tomadas de 
decisão para a melhoria da agricultura urbana. 

 

 

Figura 21: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 
participação em programa ou projeto de assistência técnica. 

Fonte: Autoria própria (2011).  
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A Tabela apresentada a seguir mostra os dados relacionados na Figura 22. 
 

Tabela 5: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 
temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 

Agricultura Urbana  
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

Fortalecer a organização e a comunicação local 66,6% 29,6% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 

Segurança alimentar e nutricional 85,1% 7,4% 7,4% 0,0% 0,0% 100% 

Valorização e promoção da produção ecológica 74,0% 11,1% 7,4% 7,4% 0,0% 100% 

Comercialização e distribuição dos produtos 66,6% 29,6% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 

Autoconsumo e fonte de renda familiar 85,1% 7,4% 7,4% 0,0% 0,0% 100% 

Qualidade de vida e educação ambiental 66,6% 29,6% 3,7% 0,0% 0,0% 100% 

Capacitação, qualificação e habilidades 74,0% 11,1% 7,4% 7,4% 0,0% 100% 

Acesso aos financiamentos ou programas de fomentos 55,5% 18,5% 18,5% 7,4% 0,0% 100% 

Assistência técnica ou social especializada 85,1% 7,4% 7,4% 0,0% 0,0% 100% 

VALOR ABSOLUTO 

Agricultura Urbana  
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

Fortalecer a organização e a comunicação local 18 8 1 0 0 27 

Segurança alimentar e nutricional 23 2 2 0 0 27 

Valorização e promoção da produção ecológica 20 3 2 2 0 27 

Comercialização e distribuição dos produtos 18 8 1 0 0 27 

Autoconsumo e fonte de renda familiar 23 2 2 0 0 27 

Qualidade de vida e educação ambiental 18 8 1 0 0 27 

Capacitação, qualificação e habilidades 20 3 2 2 0 27 

Acesso aos financiamentos ou programas de fomentos 17 4 4 2 0 27 

Assistência técnica ou social especializada 23 2 2 0 0 27 

Fonte: Autoria própria (2011). 

A Figura 22 mostra que a maioria dos agricultores familiares da Feira da Roça de 
Nova Iguaçu, cerca de 66,6% dos respondentes, considera relevante o fortalecimento da 
organização e da comunidade local, uma vez que todos saem ganhando com os benefícios dos 
produtos ecológicos. 85,1% dos respondentes consideram de alta importância a questão da 
segurança alimentar e nutricional, pois tanto os produtores quanto os consumidores têm 
consciência dos benefícios de uma alimentação sem resíduos prejudiciais a saúde. 74,0% 
consideram relevante a valorização e promoção da produção ecológica, aproximando o 
consumidor urbano à realidade do agricultor familiar e sua forma de produzir de maneira 
sustentável. 66,6% dos respondentes consideram relevante a comercialização e distribuição 
dos produtos ecológicos, isso confirma que quanto mais eficiente for a produção, distribuição 
e comercialização maior será a oferta de produtos ecológicos no mercado. 85,1% dos 
respondentes consideram de alta importância a agricultura urbana para o autoconsumo e fonte 
de renda familiar, isso confirma o fato de muitas famílias dependerem, exclusivamente, da 
agricultura familiar para o seu sustento. 66,6% dos respondentes consideram relevante a 
questão da qualidade de vida e educação ambiental, pois a maioria dos agricultores não 
querem por em risco a natureza, o ambiente e a saúde da comunidade e do consumidor. 74,0% 
dos respondentes consideram de alta importância melhorar sua capacitação, qualificação e 
habilidades agrícolas, pois sem as orientações técnicas  sobre as práticas ecológicas de 
cultivo, os agricultores familiares poderiam estar atrelados ao sistema convencional de 
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produção. 55,5% dos  respondentes consideram relevante ter crédito para que possam investir 
na sua  produção familiar, porém muitos se deparam com os entraves burocráticos no 
processo para adquirir um financiamento bancário e alguns se deperam com a demora da 
legalização das áreas de cultivos, já que a maioria foi adquirida por meio de ocupação 
desordenada de lotes. 85,1% dos respondentes consideram de alta importância a assistência 
técnica ou social, principalmente no que diz respeito a visitas às áreas de produção familiar 
para acompanhamento do cultivo e das práticas ensinadas. Inclusive, muitos deles recebem 
visitas dos técnicos em suas propriedades, mas reclamam da carência de visitas técnicas, pois 
muitas das vezes demoram a acontecer e gostariam que essas visitas fossem com maior 
frequência. 

 
Figura 22: Percepção dos agricultores familiares da Feira da Roça de Nova Iguaçu sobre 

temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 
Fonte: Autoria própria (2011). 

 
4.2. Descrição da Agricultura Urbana em Rio Cuarto (Córdoba) 
 

Os antecedentes da agricultura urbana são tão antigos quanto os processos sociais que 
deram lugar à criação de cidades com aspectos de áreas rurais (CIMADEVILLA, 2005). Essa 
dinâmica nem sempre desenvolve uma tendência linear e irreversível da mudança do rural 
para o urbano moderno (com sua lógica de industrialização, urbanização e alfabetização) sem 
movimentos em ambas as direções que contemplam fenômenos de interpretação de acordos 
políticos. 

Segundo Gustavo Cimadevilla e Edgardo Carniglia (2010), a agricultura urbana em 
Rio Cuarto compreende um conjunto de atividades agroprodutivas (hortas, granjas etc) 
desenvolvidas no espaço da cidade e distribuídas por residências urbanas com propósito de 
subsistência de grupos familiares e/ou comercialização em pequena escala. 

Em Rio Cuarto, por exemplo, coincide o programa de agricultura urbana da 
Subsecretaria de Promoção Social e o Prohuerta a cargo da agência local do INTA. Por outro 
lado, a situação da pobreza, da acessibilidade à informação e ao alimento de qualidade faz 
com que os agricultores familiares usem estratégias para melhorar o acesso a alguns alimentos 
básicos da dieta cotidiana (CIMADEVILLA; CARNIGLIA, 2010). 
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A iniciativa local, por meio do Programa de Agricultura Urbana e Prohuerta, 
contempla as associações ou grupos na autoprodução de hortas e granjas para complementar a 
cesta básica, cujo custo se incrementa em função da alta da inflação ou da variedade de 
ofertas dos produtos alimentícios. Transcorrido aproximadamente duas décadas de 
implementação de projetos locais de agricultura urbana, é pertinente relevar seus alcances e 
limites com o propósito de que análises emergentes contribuam com o esforço de 
descontinuidade recorrente da pobreza, da desocupação, da informalidade do trabalho e da 
carência de acesso à alimentação de qualidade (CIMADEVILLA; CARNIGLIA, 2010). 

No caso de Rio Cuarto, um conglomerado com aproximadamente 170.000 habitantes, 
onde diferentes estimativas indicam que entre 400 e 500 famílias participam da produção em 
pequena escala de produtos de hortas e granjas. A origem desta recente atividade de cultivo 
ecológico nas cidades se associa a estratégia de sobrevivência de parte da população urbana, 
bem como políticas públicas de diferentes níveis governamentais voltadas para a 
convergência das práticas rurais em área urbana (CIMADEVILLA; CARNIGLIA, 2010). 

As políticas públicas relacionadas com a agricultura urbana compreendem distintas 
iniciativas, cujas metas incluem a contenção social e promoção comunitária. Os programas 
sociais específicos correspondem a diferentes instâncias públicas que são responsáveis por sua 
implementação. 

Para Manzoni, Bisso e Copello (2010), na Argentina existem três programas nacionais 
que tratam da questão da agricultura urbana e periurbana (AUP): Programa Municipal de 
Huertas, Prohuerta y Programa de Autoproducción de Alimentos. O Programa Municipal de 
Huertas, a cargo da Secretaria de Desarrollo Social (SDS) do MDS da Argentina, é 
responsável pela capacitação para a produção de hortas e incorporação de hábitos alimentares, 
utilizando os recursos disponíveis e o tempo livre. Em cada família promove o 
desenvolvimento de atitudes de solidariedade e cooperação. O ProHuerta (PH) é de âmbito 
nacional, executado pelo INTA com o apoio do Ministerio del Desarrollo Social (MDS), foi 
implementado desde 2003 com trabalhos técnicos, promotores voluntários e redes de 
organizações governamentais e da sociedade civil. 

O Prohuerta é destinado a pessoas vulneráveis em termos sociais, ao serviço das 
famílias urbanas e rurais localizados na "linha de pobreza" compreendidas as situações de 
pobreza estrutural e de setores empobrecidos pela queda de renda ou de desemprego. Ele 
também envolve as crianças em escolas em áreas socialmente críticas, priorizando aqueles 
com ensino médio. Nesse sentido, a população-alvo inclui desempregados, subempregados, os 
pequenos agricultores, trabalhadores rurais, comunidades indígenas, as famílias mais pobres e 
vulneráveis da população em termos de segurança alimentar (TAMIOZZO, 2010). 

Segundo Manzoni, Bisso e Copello (2010), o Programa de Autoproducción de 
Alimentos (PAA), fundado em 2002, é composto por estudantes, técnicos e profissionais da 
Universidad Nacional de Mar del Plata y del INTA, que juntamente com os produtores 
familiares urbanos e periurbanos promove um modelo de produção agroecológica, com base 
na participação e organização comunitária. 

Entre os três programas nacionais que trabalham com hortaliças na Argentina, tanto o 
PH, como o PAA, promovem a produção agroecológica para consumo e comercialização de 
excedentes. Por meio da capacitação e criação de redes de monitoramento são abordados 
problemas relacionados à saúde, produtos saudáveis e saneamento ambiental. 

No que diz respeito à agricultura urbana em Rio Cuarto, ainda não existem dados 
oficiais sobre o número de produção ecológica dentro do município, porém algumas ações 
políticas apoiadas pela Secretaria de Desarrollo Social (SDS), Universidad Nacional de Rio 
Cuarto (UNRC), Prefeitura Municipal (Fundación Social - Programa de Agricultura Urbana) 
e INTA  (ProHueta y Arte Orgánico) já puderam ser observadas. 
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Foi observado que o INTA, em Rio Cuarto, tem como prioridade do programa de 
agricultura familiar em área urbana o Prohuerta, que segundo Laura Tamiozzo (2010), 
Engenheira Agrônoma, coordenadora do Prohuerta, no INTA em Rio Cuarto, tem por 
objetivo: promover benefícios básicos (insumos biológicos, assistência técnica, capacitação) 
para famílias e grupos ou agências da comunidade para gerar os seus próprios alimentos 
frescos de hortas e granjas; capacitar promotores voluntários da comunidade ou de outras 
instituições (professores, agentes de saúde municipal, grupos religiosos, ONGs etc.), visando 
gerar, adaptar e aplicar tecnologias adequadas; estimular a organização das famílias 
envolvidas a incorporar em sua alimentação diária, frutas, legumes e outros produtos 
agrícolas, conservar e processar alimentos domésticos, participar de feiras livres, redes de 
troca e microempreendimentos. 

 

 

Figura 23: Mapa do departamento de Rio Cuarto (Província de Córdoba, Argentina). 
Fonte: Google Maps (2011). 

Rio Cuarto, AR 
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As instituições locais compartilham por meio de seus promotores e técnicos, 
juntamente com o Prohuerta, a tarefa de identificar o público-alvo em termos de segurança 
alimentar, tendo em vista os critérios pré-definidos, o que fortalece o controle social do 
próprio programa. A condição exigida para o acesso ao programa é ter uma área mínima 
necessária para cultivar uma horta e participar nas instâncias de capacitação oferecida pelo 
Prohuerta. O programa propõe a participação ativa dos beneficiários e que assumam 
compromissos quanto à sua permanência (cultivo da horta) em relação a outros programas de 
alimentação (TAMIOZZO, 2010). 

O Prohuerta organizou suas operações em duas campanhas anuais: "Outono-Inverno" 
e "Primavera-Verão" diferenciada de acordo com a sazonalidade dos diferentes produtos. No 
início, o Prohuerta desenvolveu uma coleção dos tipos de sementes hortículas (12 espécies) 
para uma horta urbana com uma área de até 100m² (cem metros quadrados), contemplando as 
necessidades de consumo de legumes frescos numa família de até cinco pessoas. Decidido a 
trabalhar com variedades não híbridas e de facilitar a autoprodução de sementes sem o 
"tratamento de sementes" para evitar riscos no manuseio. Então, dada a diversidade das 
condições ecológicas apresentadas pelo país, o programa foi ao ajuste da composição de 
coleções de hortaliças, diferenciado por região e adaptada a incorporar espécies de consumo 
local (TAMIOZZO, 2010). 

Nas fotos a seguir são apresentados cultivos de hortaliças do ProHuerta, bem como a 
feira conjunta do Proyecto Arte Orgánico do INTA com a UNRC em Rio Cuarto, Córdoba. 
  

 
Figura 24: Cultivo de hortaliças urbanas do ProHuerta em Rio Cuarto, Córdoba. 
Fonte: Autoria própria (20/10/2010). 

 
A proposta de capacitação do Prohuerta contempla diferentes estratégias: atividades 

formais que respondem a diferentes áreas do conhecimento e que são indispensáveis para a 
aplicação e utilização de hortas ou granjas ecológicas. Essas atividades assumirão a forma de 
oficinas, cursos, seminários, com demonstrações etc; atividades não formais, consideradas 
como um componente permanente do programa, pois na Argentina se aplicam como recursos 
importantes de educação “o efeito de demonstração e o valor do depoimento”. Essas 
atividades incluem, por exemplo, cada encontro entre os promotores e os beneficiários, o 
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intercâmbio entre produtores familiares e os técnicos, e entre os próprios produtores 
(TAMIOZZO, 2010). 

O Prohuerta procurou, desde seu início, adequar-se às necessidades das diferentes 
estratégias de capacitação para os níveis de desenvolvimento que os grupos-alvo ou os 
promotores estavam alcançando em sua trajetória dentro do programa. Como indicado na 
metodologia, o treinamento é o ponto central da proposta, com foco no design dos processos 
de ensino e numa visão de "construção conjunta do conhecimento", onde as sementes são 
fornecidas apenas no início de um complexo movimento sobre conhecimentos, valores e 
recursos para melhorar as habilidades das pessoas e posteriormente serão autocultivadas pelos 
grupos de agricultores urbanos. A horta executada pelo beneficiário do Prohuerta é 
monitorada e controlada regularmente pelos promotores de equipe técnica do programa. As 
informações obtidas são coletadas e sistematizadas para elaborar as estimativas ou dados 
preliminares sobre a evolução da campanha em curso (TAMIOZZO, 2010). 

Segundo depoimento (20/10/2010) da Agente de Comunicação Social do ProHuerta 
do INTA, a avaliação final das hortas é feita após o fim do seu ciclo de crescimento, por meio 
da análise dos resultados. Neste sentido, devemos ter em mente que a horta responde a um 
conjunto de processos biológicos complexos que convivem e interagem dinamicamente. Para 
observar mais claramente o impacto dos alimentos, do programa social e ambiental, estão 
sendo realizados estudos de casos em toda a Argentina pelo INTA, a fim de aproximar a 
quantidade de hortaliças obtidas e o valor da produção em diferentes tipos de hortas; bem 
como sobre as condições reais de produção, as mudanças qualitativas operadas no domínio 
das comunidades e das melhorias obtidas com experimentos. 

Segundo depoimento (21out2010) da Engenheira Agrônoma colaboradora do 
programa agricultura urbana da Fundación Social en Rio Cuarto, constata-se que as hortas 
familiares comunitárias podem se adequar às condições de autosuficiência das famílias 
beneficiárias. Enquanto isso, as hortas escolares têm, principalmente, um papel motivacional e 
educacional, complementando subsidiariamente o provisionamento do comedouro escolar 
(refeitório escolar). A contribuição do Prohuerta em termos de nutrientes essenciais aos 
beneficiários é muito importante, juntamente com uma proposta de educação alimentar 
regular, propicia um salto qualitativo para a diversificação da dieta das famílias beneficiárias. 

As características qualitativas do programa, tais como a opinião dos beneficiários do 
programa, expressada indiretamente por orgulho ou o entusiasmo pela própria horta; a relação 
de respeito e confiança nos técnicos e promotores; a ênfase na avaliação da oferta de 
alimentos para sua família tanto como saudável "como resolver uma necessidade imediata”, 
de autoavaliação da tarefa realizada; como uma forma bem-sucedida de identidade, muitas 
vezes mencionada como "a mística do Prohuerta", que se baseia na associação de vários 
atores envolvidos e é favorecido por estilos que promovem a coordenação horizontal de 
operação e desenvolvimento de estratégias participativas (Agente de Comunicação Social do 
ProHuerta do INTA, 20/10/2010). 
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Figura 25: Cultivo de hortaliças urbanas do ProHuerta em Rio Cuarto, Córdoba. 
Fonte: Autoria própria (20/10/2010). 

 
Cabe ressaltar que, o programa de agricultura urbana de Rio Cuarto objetiva 

desenvolver solidariedade de forma participativa para a produção de alimentos, utilizando 
técnicas ecológicas que contribuam para a soberania alimentar e para a melhora da economia 
familiar e da comunidade. 

Segundo a Engenheira Agrônoma da Fundación Social de Rio Cuarto (25/10/2010), 
esse programa tem como metas: adequar-se a novos hábitos, o projeto é uma estratégia de 
integração que envolve a realização de oficinas e cursos sobre cultivo de hortas, alimentação 
saudável, saúde, higiene pessoal e ambiental, bem como posse responsável de animais; 
cultivar uma educação saudável, nas escolas primárias da cidade de Rio Cuarto, com a 
realização de oficinas, cursos e atividades educacionais relacionadas a hortas e alimentação 
saudável; promover feira livre para o “Proyecto Arte Orgánico", que visa integrar os 
produtores do programa de agricultura urbana e do Prohuerta do INTA; promover as hortas 
fammiliares e comunitárias, com a capacitação de agricultores urbanos para que eles possam 
produzir alimentos saudáveis, econômicos e naturais. 

Segundo depoimento (19/10/2010) do Agente de Comunicação Social do ProHuerta 
do INTA, o Proyecto Arte Orgánico é um espaço de exposição e comercialização (cultural e 
educativa) de beneficiários de programas sociais. Todos os sábados são expostos na praça 
central da cidade de Rio Cuarto uma variedade de produtos elaborados artesanalmente por 
Beneficiarios del ProHuerta y Proyecto Arte Orgánico. 

Para o Agente de Comunicação Social do ProHuerta do INTA (19/10/2010), a feira de 
Rio Cuarto é um espaço de exposição e comercialização de produtos urbanos que funciona 
desde 2004. É constituída por um pequeno grupo de produtores urbanos, todos 
consubstanciados por uma proposta ecológica de produção. Os feirantes comercializam seus 
excedentes da produção como: frutas frescas, hortaliças, verduras, legumes, conservas, doces, 
marmeladas, licores, flores, plantas aromáticas, ornamentais, pão caseiro e artesanatos. 
Empregam tecnologias apropriadas de produção primária, sem uso de pesticidas, adubo de 
origem sintética, fertilizantes, conservantes sintéticos e não são permitidos produtos 
transgênicos. Tudo em prol de uma alimentação diferenciada e com qualidade nutricional. 
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A ideia de organizar as feiras ecológicas com a UNRC trouxe mais adeptos ao 
consumo de produtos ecológicos. O que propiciou maior incentivo aos agricultores familiares 
assistidos pelo INTA. Esses produtores já incorporam outros elementos na sua produtividade 
anual, tais como galinhas para gerar ovos. Com o incentivo, as áreas de cultivo foram 
ampliadas e os agricultores urbanos vendem seu excedente nas feiras livres. 

Segundo o Agente de Comunicação Social do ProHuerta do INTA (19/10/2010), o 
Arte Orgánico desenvolve também atividades em conjunto com o programa de agricultura 
urbana do município. Assim, o que começou como uma exposição de produtos, agora está 
adquirindo as características de uma feira, que irá evoluir na medida em que os alimentos 
ecológicos forem mais reconhecidos e valorizados pela população. Acrescenta ainda que, a 
ideia de industrializar alguns produtos ecológicos acabará por incorporar alguns pequenos 
agricultores para fornecer grãos orgânicos para produzir, por exemplo, o pão. Em termos de 
recursos econômicos, o Agente de Comunicação Social do ProHuerta do INTA explica que 
para se montar uma exposição nas feiras, o trabalho é realizado pelos próprios membros do 
ProHuerta, com isso não terão muito custo e o lucro pela venda dos produtos é destinado aos 
próprios feirantes. 

 
Figura 26: Feira do Proyecto Arte Orgánico do INTA na UNRC, Córdoba. 
Fonte: Autoria própria (19/10/2010). 

 
Segundo o depoimento (19/10/2010) do Engenheiro Agrônomo, Subsecretário de 

Agricultura Familiar, em Rio Cuarto, a universidade iniciou uma experiência conjunta com o 
INTA e a Feira Orgânica de Rio Cuarto, para que os agricultores familiares do ProHuerta 
comercializassem dentro do espaço universitário seus produtos ecológicos, “con el objeto de 
apoyar a los productores brindando otro espacio de comercialización, pero además nos 
interesa fomentar y promover entre miembros de la comunidad universitaria que produzcan o 
les interese producir con esas características su incorporación al proyecto”. Essa feira, 
batizada como Arte Orgânico, é uma realização importante frente ao ingresso de muitos 
familiares locais. O projeto foi merecedor do prêmio Presidencial Prácticas Educativas 
Solidarias em 2004. 

Participam do projeto Arte Orgánico, em Rio Cuarto, cerca de 20 famílias que, 
geralmente, vendem seus produtos na feira no Centro de Rio Cuarto e na UNRC. "Participar 
de la feria Arte Orgánico es muy interesante, porque es nuestro único puesto de venta directo 
al público y nos permite hacer muchísimos contactos", disse Juan Nelson Podetti, em 
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19/10/2010, um dos produtores de horticultura que se destaca por sua experiência e 
conhecimento no cultivo de plantas ornamentais e aromáticas, e tomate cherry em Rio Cuarto. 

Juan Podetti (19/10/2010) lembra que o cultivo é sazonal, por isso há de se produzir o 
suficiente para atender à demanda na primavera e no outono, pois no período de inverno a 
produção é bastante prejudicada pelas geadas ou chuvas de granizos. Juan Podetti lamenta as 
frustradas promessas políticas de se instalar uma desidratadora de hortaliças em Rio Cuarto. 
Afirma que, igual a seus companheiros, não faz uso de agroquímicos, muito menos pesticidas 
ou inseticidas. Explica que "las flores son una interesante alternativa para el manejo de los 
insectos". 

Juan Podetti, em 19/10/2010, disse também que, valoriza a ajuda do INTA, da UNRC 
e da Fundación Social (Programa de Agricultura Urbana) do município para consolidar esse 
projeto, que agora é coordenado pela associação dos próprios agricultores urbanos. Para Juan 
Podetti, não só aparecerão novas propostas para o projeto, como a área de cultura do 
município deve apoiá-lo, pois às vezes há espetáculos musicais, “pero ahora esperamos que 
se agregue cuanta expresión artística se quiera sumar, porque nuestros productos son 
también un hecho cultural". 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Feira do Proyecto Arte Orgánico do INTA na UNRC, Córdoba. 
Fonte: Autoria própria (19/10/2010). 
 

O Agente de Comunicação Social do ProHuerta do INTA (19/10/2010) destaca o 
valor agregado ao ProHuerta, ao mencionar o estágio incipiente de industrialização que se 
observa entre os adeptos do programa. "En cada feria vemos cómo aparecen más productos 
procesados, como dulces, conservas y licores, lo que nos demuestra el surgimiento de 
pequeños emprendimientos que van más allá de la huerta", diz ele. Destaca também como os 
produtores urbanos incorporaram elementos tecnológicos que melhoraram o desenvolvimento 
de seus produtos.  Em sua conclusão, expõe que "es importante que vayan incorporando 
tecnología, siempre dentro de lo ecológico, para que cumplan con las normas de buena 
manufactura y tiendan a obtener alguna denominación de origen en el futuro, y así poder 
vender mejor la producción". 

Segundo o depoimento (25/10/2010) da Engenheira Agrônoma da Fundación Social 
de Rio Cuarto, o Programa Agricultura Urbana oferece capacitações, assistência técnica e 
fornecimento de insumos para os agricultores familiares. Tal programa tem por objetivo 
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capacitar as pessoas como multiplicadores de conhecimentos ecológicos e geradores de seus 
próprios alimentos de forma saudável. 

 

 
Figura 28: Programa de capacitação pela Fundación Social de Rio Cuarto, Córdoba. 
Fonte: ARENA (2010). 

 
Conforme visita técnica realizada ao “Vivero la Minga” no Centro Integrador 

Comunitário (CIC) de Rio Cuarto, em 25/10/2010, o coordenador do viveiro, Pablo Martinez, 
declara que o Vivero la Minga é um projeto social que surgiu no ano de 2005. Funciona 
mediante o empenho e colaboração de um grupo de jovens de 16 a 20 anos, dedicados à 
capacitação e produção de floricultura e plantas aromáticas ou ornamentais, como também à 
aprendizagem de trabalhos em equipe, solidariedade e construção coletiva. 

Para Pablo Martinez (25/10/2010), atualmente, parte do grupo do “Vivero la Minga” 
avança no processo de autogestão, criando uma associação que também oferece serviços de 
manutenção de parques e jardins e funciona desde 2008. Esse processo é acompanhado pela 
Fundación Social de Rio Cuarto. Os integrantes do grupo recebem uma bolsa de capacitação 
no valor de 250,00 (duzentos e cinquenta pesos argentinos), mais a participação nos lucros 
arrecadados com as vendas de plantas, flores e serviços de jardinagem do projeto social. 

Conforme visita técnica às “Huertas Familiares Comunitarias”, situada ao norte da 
cidade de Rio Cuarto, em 23/10/2010, observou-se que os agricultores familiares (Jorge Sosa, 
Elda Sosa, Roberto Acevedo, Lídia Gladys Sarmiento e Maria Antonella Acevedo) declaram 
como atuante a participação do INTA e Fundación Social na capacitação dos agricultores 
urbanos e acompanhamento da produção; bem como a distribuição de sementes e apoio 
logístico do INTA no transporte dos seus produtos ecológicos para serem comercializados em 
feiras livres no centro da cidade de Rio Cuarto ou na UNRC. Roberto Acevedo (23/10/2010) 
declara que nas Huertas Familiares Comunitarias  cultivam, principalmente, frutas, plantas 
ornamentais, aromáticas e medicinais, flores, hortaliças, legumes e verduras. 

Juan Podetti, em 23/10/2010, declara que as “Huertas Familiares Comunitarias ” de 
Rio Cuarto, produzem de forma artesanal “crema de caléndula” (uso medicinal: como 
cicatrizante, antiflamatório e ajuda a combater infecções cutâneas e manchas na pele); “crema 
de manzanilla” (uso medicinal: como cicatrizante, queimaduras na pele); “pomada de 
romero” (uso medicinal: como cicatrizante e ajuda a combater infecções cutâneas e manchas 
na pele); “pomada de ortiga” (uso medicinal: indicado para dores nas articulações). Produzem 
também licores e doces artesanais. 
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Como se vê, em Rio Cuarto existe uma incipiente política pública com foco em 
agricultura urbana com práticas ecológicas. Mas é evidente a necessidade de fortalecimento 
dessa política devido a pouca disponibilidade de recursos financeiros e de profissionais 
qualificados para prestar assistência técnica ao agricultor familiar do município. 
 
4.2.1. Análise do questionário sobre assistência técnica aplicado aos agricultores 
familiares do Projecto Arte Orgánico na feira da praça central em Rio Cuarto 
 

No universo com cerca de 20 agricultores familiares (agricultores urbanos), que 
comercializam seus produtos de origem ecológica na Feira da Praça Central de Rio Cuarto, 
aplicou-se um questionário a 16 (dezesseis) destes agricultores familiares. 

A Figura 29 mostra que a maioria dos agricultores familiares do Projecto Arte 
Orgánico está classificada na faixa etária jovem ou adulto, correspondendo a 62,50% dos 
respondentes. Alguns agricultores familiares da faixa etária jovem atuam como aprendizes do 
Programa Agricultura Urbana (Vivero la Minga; Vivero Ecológico en la UNRC). 

 

 
Figura 29: Faixa etária dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 
A Figura 30 mostra que número grande de agricultores familiares tem ensino 

fundamental completo. O que facilita a compreensão no processo ensino-aprendizagem e 
pode propiciar a maior procura por novas técnicas de cultivos na agricultura urbana. 

 
Figura 30: Nível de escolaridade dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de 

Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 
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A Figura 31  mostra que a maioria dos agricultores familiares tem como principal 

fonte de renda ser assalariado, que corresponde a  50,00% dos respondentes, onde a  maioria 
desses agricultores encontram-se ativos no mercado de trabalho para manter sua família. Eles 
fazem da agricultura urbana o complemento de sua renda famíliar. 

 
Figura 31: Principal fonte de renda dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de 

Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 
A Figura 32 mostra que a maioria dos agricultores familiares tem como principal 

atividade produtiva a horticultura, que corresponde a  62,50% dos respondentes. Isso 
representa uma maior relação da agricultura urbana com o cultivo de hortaliças. 

 

 
Figura 32: Tipo de atividade produtiva dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico 

de Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 
A Figura 33 mostra que a maioria dos agricultores familiares tem como sistema 

predominante de produção o agroecológico sem uso de irrigação que corresponde a 62,50% 
dos respondentes. Os mesmos alegam que pensam em implantar um sistema de irrigação, 
porém se deparam com o custo elevado de implementação e de manutenção do sistema. Os 
agricultores urbanos declararam também que fazem uso de técnicas naturais para o manejo do 
solo e da produção. Isso mostra a possibilidade de redução das despesas a partir do momento 
em que não se faz uso de isumos químicos (sintéticos), fertilizantes e defensivos agrícolas. 



 

88 
 

 
Figura 33: Sistema de produção adotado pelos agricultores familiares do Projecto Arte 

Orgánico de Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 

A Figura 34 indica que a maioria dos agricultores familiares faz uso dos seus produtos 
para autoconsumo ou comercializa em feira livre, as  Feiras da Praça Central e da UNRC, que 
corresponde a 75,00% dos respondentes. Isso mostra que o destino da agricultura urbana 
concentra-se nas atividades de subsistência familiar. 

 
Figura 34: Destino dos produtos de agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio 

Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 
A Figura 35 indica que a maioria dos agricultores familiares, que corresponde a 

75,00%, já participou ou participa de programas ou projetos de assistência técnica ou social 
como, por exemplo, as Huertas Familiares Comunitárias, o ProHuerta, o Arte Orgánico 
coordenados pela Fundación Social e pelo INTA em Rio Cuarto. A maioria dos agricultores 
urbanos declara que participa da associação de agricultores familiares urbanos de Rio Cuarto. 
Declaram também como atuante a participação do INTA e da Fundación Social na 
capacitação dos agricultores urbanos e acompanhamento da produção; bem como a 
distribuição de sementes e apoio logístico do INTA no transporte dos seus produtos 
ecológicos para serem comercializados em feiras livres. Isso mostra a integração dos 
agricultores urbanos e periurbanos com os órgãos prestadores de assistência técnica. 
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Figura 35: Participação em programa ou projeto de assistência aos agricultores familiares do 

Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto. 
Fonte: Autoria própria (2012). 
 

A Tabela apresentada a seguir mostra os dados relacionados na Figura 36. 
 

Tabela 6: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto 
sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. 

Assistência Técnica 
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

O programa está de acordo com as prioridades 
da comunidade local e necessidades de sua 
família 

 

62,50% 25,00% 12,50% 0,00% 0,00% 100% 
A assistência do programa é de qualidade (Oferece algum 
benefício para o agricultor familiar) 75,00% 18,75% 6,25% 0,00% 0,00% 100% 
Os beneficiários do programa opinam durante o planejamento, a 
execução e a tomada de decisão 43,75% 31,25% 12,50% 12,50% 0,00% 100% 
O programa ou projeto propicia melhoria na qualidade de vida 
da população beneficiária 62,50% 18,75% 18,75% 0,00% 0,00% 100% 
O programa ou projeto propicia melhoria das técnicas produtivas 
da agricultura urbana 68,75% 12,50% 18,75% 0,00% 0,00% 100% 
Os técnicos apontam soluções convenientes para o agricultor 
urbano 68,75% 18,75% 12,50% 0,00% 0,00% 100% 

VALOR ABSOLUTO 

Assistência Técnica 
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

O programa está de acordo com as prioridades da comunidade 
local e necessidades de sua família 

 

10 4 2 0 0 16 
A assistência do programa é de qualidade (Oferece algum 
benefício para o agricultor familiar) 12 3 1 0 0 16 
Os beneficiários do programa opinam durante o planejamento, a 
execução e a tomada de decisão 7 5 2 2 0 16 
O programa ou projeto propicia melhoria na qualidade de vida 
da população beneficiária 10 3 3 0 0 16 
O programa ou projeto propicia melhoria das técnicas produtivas 
da agricultura urbana 11 2 3 0 0 16 
Os técnicos apontam soluções convenientes para o agricultor 
urbano 11 3 2 0 0 16 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 
A Figura 36 mostra a percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico 

de Rio Cuarto sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. 62,50% dos 
respondentes consideram relevante a compatibilidade do programa ou projeto de assistência 
técnica com as prioridades da comunidade local e das necessidades de sua família, pois indica 
que atender às necessidades da família e da comunidade é importante para esses agricultores 
familiares. 75,00% dos respondentes consideram de alta importância: a qualidade de 
assistência do programa, isso mostra que os programas ou projetos de assistencia técnica 
devem atenderem a diferentes necessidades e expectativas dos agricultores familiares 
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assistidos; 62,50% dos respondentes consideram relevante a melhoria na qualidade de vida, 
que desperta a consciência dos benefícios gerados com a alimentação saudável da 
comunidade e dos próprios agricultores familiares; 68,75% dos respondentes consideram 
relevante a assistência que proporciona melhoria das técnicas produtivas, pois evidencia que o 
conhecimento adquirido é  praticado e propicia resultados positivos para os agricultores 
familiares; bem como o fato de os técnicos apontarem soluções convenientes para o agricultor 
familiar, graças às visitas realizadas para avaliar o sistema produtivo e opinar, caso 
necessário, sobre práticas aprendidas no curso da Fundación Social em Rio Cuarto. 

Quanto a participação dos agricultores familiares na elaboração de projetos ou 
programas, não se consideram atuantes nas fases de planejamento, execução e tomadas de 
decisão para a melhoria da agricultura urbana. 

 

 
Figura 36: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto 

sobre participação em programa ou projeto de assistência técnica. 
Fonte: Autoria própria (2012). 

 
 
A Tabela apresentada a seguir mostra os dados relacionados na Figura 37. 
 

Tabela 7: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto 
sobre temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 

Agricultura Urbana  
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

Fortalecer a organização e a comunicação local 56,25% 18,75% 18,75% 6,25% 0,00% 100% 

Segurança alimentar e nutricional 75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 100% 

Valorização e promoção da produção ecológica 62,50% 18,75% 12,50% 6,25% 0,00% 100% 

Comercialização e distribuição dos produtos 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 0,00% 100% 

Autoconsumo e fonte de renda familiar 75,00% 12,50% 6,25% 6,25% 0,00% 100% 

Qualidade de vida e educação ambiental 62,50% 18,75% 18,75% 0,00% 0,00% 100% 

Capacitação, qualificação e habilidades 56,25% 18,75% 18,75% 6,25% 0,00% 100% 

Acesso aos financiamentos ou programas de fomentos 43,75% 18,75% 18,75% 18,75% 0,00% 100% 

Assistência técnica ou social especializada 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 0,00% 100% 

VALOR ABSOLUTO 

Agricultura Urbana  
(5) 
ALTA  

(4) 
MÉDIA  

(3) 
REGULAR 

(2) 
POUCA  

(1) 
NENHUMA TOTAL 

Fortalecer a organização e a comunicação local 9 3 3 1 0 16 

Segurança alimentar e nutricional 12 2 2 0 0 16 
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Valorização e promoção da produção ecológica 10 3 2 1 0 16 

Comercialização e distribuição dos produtos 9 4 3 0 0 16 

Autoconsumo e fonte de renda familiar 12 2 1 1 0 16 

Qualidade de vida e educação ambiental 10 3 3 0 0 16 

Capacitação, qualificação e habilidades 9 3 3 1 0 16 

Acesso aos financiamentos ou programas de fomentos 7 3 3 3 0 16 

Assistência técnica ou social especializada 9 4 3 0 0 16 

Fonte: Autoria própria (2012). 

 
A Figura 37 mostra que a maioria dos agricultores familiares do Projecto Arte 

Orgánico de Rio Cuarto, cerca de 56,25% dos respondentes consideram relevante o 
fortalecimento da organização e da comunidade local, uma vez que todos saem ganhando com 
os benefícios dos produtos ecológicos; a valorização e promoção da produção ecológica 
(62,50%), aproximando o consumidor urbano à realidade do agricultor familiar e sua forma de 
produzir de maneira sustentável; a comercialização e distribuição dos produtos ecológicos 
(56,25%), isso confirma que quanto mais eficiente for a produção, distribuição e 
comercialização maior será a oferta de produtos ecológicos no mercado; a questão da 
qualidade de vida e educação ambiental (62,50%), pois a maioria dos agricultores não querem 
por em risco a natureza, o ambiente e a  saúde da comunidade e do consumidor; melhorar sua 
capacitação, qualificação e habilidades agrícolas (56,25%), pois sem as orietações técnicas 
sobre as práticas ecológicas de cultivo os agricultores familiares poderiam estar atrelados ao 
sistema convencional de produção; a assistencia técnica ou social (56,25%), principalmente 
no que diz respeito as visitas às áreas de produção familiar para acompanhamento do cultivo e 
das práticas ensinadas. Inclusive, muitos deles recebem visitas dos técnicos em suas 
propriedades, mas reclamam da carência de visitas técnicas, pois muitas vezes demoram a 
acontecer e gostariam que essas visitas fossem com maior frequência. 

 
Figura 37: Percepção dos agricultores familiares do Projecto Arte Orgánico de Rio Cuarto 

sobre temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 
Fonte: Autoria própria (2012). 
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Quanto a segurança alimentar e nutricional, e o autoconsumo e fonte de renda familiar, 
tanto os produtores quanto os consumidores tem consciência dos benefícios de uma 
alimentação saudável. Também consideram relevante ter crédito para que possam investir na 
sua  produção familiar, porém muitos se deparam com os entraves burocráticos no processo 
para adquirir um financiamento bancário. 
 
4.3. Descrição da Agricultura Urbana em Sevilha (Andalucía) 
 

A agricultura urbana vem sendo enfatizada na Espanha, a partir de 1999, com 
treinamentos sobre práticas ecológicas para agricultores familiares como uma perspectiva de 
desenvolver atividades agrícolas sustentáveis. Esse sistema de agricultura é descendente da 
Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia (UE), que surgiu a partir da 
pluriatividade24 agrícola desenvolvida a contar da década de 1980, que se refere às unidades 
familiares que combinam entre seus membros ocupações agrícolas e não agrícolas – famílias 
pluriativas. Nesse sentido, as políticas agrícolas sobre a pluriatividade dos agricultores 
urbanos da Espanha contribuem para o crescimento de casos de famílias pluriativas por 
comunidades autônomas. Portanto, a perspectiva de crescimento da pluriatividade neste setor 
está condicionada ao apoio público, particularmente aos agricultores urbanos e periurbanos. 

A Figura a seguir, destaca a subdivisão das comunidades autônomas da Espanha 
formadas pelas regiões (17 comunidades autônomas e mais 2 cidades autônomas) de: 
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña/Catalunya, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra/Nafarroako Foru Komunitatea, La Rioja, 
Comunitat Valenciana, País Vasco/Euskadi, Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma 
de Melilla. Cada comunidade autônoma é composta por uma ou várias províncias e possui 
uma determinada autonomia política reconhecida em seu estatuto, mediante subdivisão 
prevista na Constituição Espanhola de 1978, que reconhece o direito de autonomia das 
regiões. 

A comunidade autônoma de Andalucía na Espanha é composta por 8 províncias: 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Cuja capital é Sevilha 
desde 1981. Andalucía é a 2ª maior comunidade autônoma em extensão territorial na Espanha 
(Superfície de  87.268 km²) (MARM, 2012).  

 

                                                 
24 A pluriatividade dos agricultores familiares pode ser definida como um fenômeno no qual membros das 
famílias que habitam no meio rural optam pelo exercício de diferentes atividades agrícolas e não agrícolas, 
mantendo a moradia no campo e uma ligação com a agricultura produtiva e a vida no espaço rural. A 
pluriatividade, mesmo sendo decorrente de fatores que lhe são exógenos, como o mercado de trabalho não 
agrícola, pode ser definida como uma prática que depende de decisões individuais ou familiares. Pois, interessa 
avaliar o significado econômico, o sentido sociocultural da consolidação da pluriatividade em famílias que 
residem no espaço rural e se integram em outras atividades ocupacionais, combinando-as com a atividade 
agrícola (SCHNEIDER, 2003, p.112). 
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Figura 38: Mapa de Comunidades Autónomas Españolas. 
Fonte: ENCICLOPEDIA (2012). 

 
 

 
Figura 39: Mapa de Comunidad Autónoma de Andalucía en España. 
Fonte: ENCICLOPEDIA (2012). 

 
A agricultura urbana em Sevilha (Andalucía-ES) tem carácter recreativo, educativo, 

cultural, social e ambiental. Mas não podemos generalizar essa afirmativa em se tratando de 
outras províncias espanholas, tendo em vista que as políticas públicas destinadas a essas 
práticas ecológicas são setoriais, ou seja, não existe uma política de abrangência nacional com 
enfoque em agricultura urbana com práticas ecológicas. 

Dos seis principais huertos urbanos de Sevilla foram visitados cinco deles: Parque de 
Miraflores, Parque de San Jerónimo, Parque de Tamarguillo, Huerto del Rey Moro y Huertos 
de Torreblanca. 

Uma Red de Huertos Urbanos en Sevilla (RHUS) foi criada em 2010 com o objetivo 
de distribuir uma horta urbana em cada bairro da cidade. Percebe-se que a maioria das hortas 
urbanas existentes está localizada no Norte da periferia de Sevilha. A RHUS seria composta 
por 21 huertos (6 existentes y 15 nuevos) distribuídos por toda a cidade, com a seguinte 
composição: 5% “Huertos Adaptados”, para pessoas com deficiência física ou mental; 15% 

Sevilha, ES 
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“Huertos Sociales”, para associações de interesse social (discapacitados psíquicos, 
drogadicción, etc); 20% “Huertos Escolares”, para fins educativos e preservação ambiental; 
60% “Huertos familiares” para aposentados e desempregados no desenvolvimento de 
atividades lúdicas e recreativas (ASUERO, 2010). 

 

 
Figura 40: Localização da Red de Huertos Urbanos en Sevilla (RHUS). 
Fonte: Adaptado de Asuero (2010). 
 

Parque de Miraflores 

Por ocasião da visita a “Asociación Comité Pró-Parque Educativo y Cultural 
Miraflores”, en Sevilla, España, sob a presidência de Manolo Lara, coordenada por Maria 
José López, obteve-se o depoimento (13/10/2011) de uma Técnica Administrativa da 
Associação, que falou sobre o programa “huerta las moreras” que desenvolve projetos como: 
“itinerarios pedagógicos, huertos escolares, invernadero joven y huertos de ocio”. Falou 
também sobre o histórico da associação que teve sua origen em 1991, destacando que em 
2011 a associação completa 20 anos de contribuição à agricultura urbana y social en Sevilla, 
principalmente com o cultivo de hortaliças, como: “cebollas, ajos, lechugas, coles, coliflores, 
brócolis, pepinos, tomates, papas, berenjenas, acelgas, pepinos, alcachofas, calabacines, 
calabazas y otros”. 
 

LEGENDA: 
Azul: 6 huertos existentes 
Vermelho: 15 huertos propostos 

Parque de Miraflores 

Parque de San Jerónimo 

Huerto de Torreblanca 

Huerto del Rey Moro 

Parque de Tamarguillo 

Parque de Bellavista 
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Figura 41: Vista parcial da Asociación Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores 

en Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (13/10/2011). 

 
A Técnica Administrativa da Associação (13/10/2011), explica que as atividades 

educativas e culturais desenvolvidas anualmente por meio do Programa Huerta las Moreras 
são: “proyecto de huertos escolares e invernadero joven, fiesta inaugural de huertos 
escolares y invernadero joven (noviembre), fiesta del Belén (Diciembre), acampadas 
nocturnas (marzo), fiesta de clausura de huertos escolares e invernadero joven (fiesta del 
agua, junio)”. Geralmente, todos os projetos do programa participam da “cata de la papas 
(mayo) y cata del tomate (julio)”. 
 

 
Figura 42: Aniversário do Programa  Huerta las Moreras del la Asociación Comité Pró-

Parque Educativo y Cultural Miraflores en Sevilla, España. 
Fonte: PARQUE DE MIRAFLORES (2011). 
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Segundo a Técnica Administrativa da Associação (13/10/2011), maiores informações 
podem ser obtidas no site: www.huertalasmoreras.wordpress.com, disponível na área de 
Huerta las Moreras. Essa é a materialização de um Programa de Intervenção Social e 
Educativa nas áreas de lazer e educação ambiental, que surgiu em 1991. Esse programa tem 
sido gerenciado desde a sua criação pela Asociación Comité Pro-Parque Educativo de 
Miraflores, com o patrocínio da prefeitura local. 

As atividades desenvolvidas pela equipe de técnicos e educadores do programa são 
encaminhadas para as escolas públicas na área norte de Sevilha, onde se encontra o bairro de 
Macarena, como exercício de práticas educativas, educação ambiental e lazer. Para isso, o 
programa desenvolve três linhas de trabalho: los huertos de ocio, los huertos escolares y los 
itinerarios pedagógicos. Tudo isso com uma atividade central, o cultivo de pequenas parcelas 
para consumo pessoal de produtos hortícolas, como é a abordagem dos moradores de todas as 
idades para uso agrícola tradicional dessa área e sua história esquecida pelo rápido 
crescimento urbano de Sevilha nos últimos 20 anos. 

Os programas de hortos (huertos escolares y huertos de ocio) começou em 1991 com a 
intenção de recuperar a tradição agrícola de Macarena combinado com projeto de educação 
ambiental dirigida às crianças, jovens, adultos e aposentados. 

Para a Técnica Administrativa da Associação (13/10/2011), os hortos não são apenas 
entendidos como espaço de vida, mas também como locais para ensinar e aprender a cultivar 
a terra, onde cada horto desenvolve atividades como: 

a) Huertos escolares. Projeto de educação ambiental dirigido aos alunos. Objetiva 
ensinar recursos didáticos aos alunos de doze escolas no distrito da Macarena. Eles 
tem seis parcelas (lotes de terra) de 100m² cada. Em cada parcela grupos de trabalho 
de 15 crianças por um determinado período de tempo. 

b) Huertos de ocio. São dirigidas à população adulta do distrito de Macarena, em grande 
parte de origem rural e a maioria com mais de 64 anos. Essa é uma forma de oferecer 
alternativas de lazer. Há 100 parcelas de 150m2 cada. A exploração dos hortos não tem 
nenhuma finalidade comercial. O produto é destinado ao autoconsumo. 

c) Itinerarios pedagógicos. Funciona em paralelo com as hortas escolares, que consiste 
na organização de visitas guiadas às áreas mais representativas do parque. O programa 
foi incluído nos currículos das escolas do distrito de Macarena. 

d) Aula de la naturaleza. Também destinado a crianças e jovens nos bairros em volta do 
Parque de Miraflores. Procura promover uma melhor compreensão do ambiente 
natural, trabalhando para desenvolver uma atitude favorável para a sua conservação e 
melhoria. 

e) Casa de oficios. Projeto de formação profissional para jovens desempregados no 
distrito. Funcionou no período de 1992-1993. Colaborou na restauração do patrimônio 
natural e artístico vinculado ao Parque de Miraflores. Em 1993, 60 jovens inscritos na 
Câmara dos Ofícios desenvolveram várias atividades como: reflorestamento dentro do 
parque, reabilitação de edifícios históricos e organização de várias atividades de 
manutenção e jardinagem do parque. A casa de ofícios foi extinta em 1994 por falta de 
apoio do poder público local e por falta de recursos para manter o projeto de formação 
profissional para jovens no distrito de Macarena em Sevilha. A partir de então, surgiu 
um novo projeto denominado "formación en práctica para la ciudad". 
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Figura 43: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores en 

Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (13/10/2011). 

 
Segundo o depoimento, em 25/10/2011, de Raúl Puente Asuero25: “los huertos 

urbanos de ocio, con la agricultura de pequeña escala tien como finalidad principal la 
diversión con la familia y las relaciones sociales”. Raúl Asuero relata que, a prática da 
Agricultura Urbana diverge da agricultura ecológica profissional (dedicada à produção 
comercial). No caso do cultivo ecológico em huertos urbanos, toda a produção é destinada ao 
autoconsumo ou doação, ou seja, sem fins lucrativos, sendo proibido comercializar os 
excendente da produção, tendo em vista que essa prática destina-se às atividades: ócio, 
recreativa, educativa, cultural, social e ambiental. 

No que se refere a recursos para assistência técnica, Raúl Asuero aborda que: “El 
gobierno local (Ayuntamiento de Sevilla) proporciona una financiación anual a las 
asociaciones gestoras de los huertos urbanos. Estas asociaciones se encargan de contratar a 
técnicos para la asistencia a los hortelanos. La financiación también sirve para algunas 
obras de mantenimiento colectivo y para la compra comunitaria de estiércol, semillas, 
herramientas etc.” 

Quanto aos tipos e forma de assistência técnicas, Raúl Asuero menciona que: “Existen 
ingenieros técnicos agrícolas, financiados por el gobierno local, que asesoran a los 
hortelanos. Para otros temas de los huertos urbanos en Sevilla, existen otros profesionales 
como pedagógos para las tareas educativas con los niños, geógrafos para la coordinación de 
proyectos, etc. Los huertos urbanos de ocio dedican toda su producción al autoconsumo, no 
se realiza ninguna distribución ni comercialización”. 

Quanto à qualidade de vida dos agricultores urbanos e identidade do território e meio 
ambiente, Raúl Asuero menciona, em 25/10/2011, que: 

“Respecto a la Calidad de Vida, la agricultura urbana contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante: - Ejercicio físico. Las personas que 
trabajan en el huerto realizan una constante actividad física. Andar, inclinarse, 
agacharse y estar en continuo movimiento durante la estancia en el mismo 

                                                 
25 Raúl Puente Asuero é professor da Universidad Pablo Olávide en Sevilla. É membro do grupo de 
investigación: Geografia y Desarrollo Regional y Urbano de Universidad de Sevilla. Pesquisa também sobre 
Agricultura Urbana em Sevilha. O mesmo se propôs a compartilhar informações sobre os principais huetos 
urbanos de Sevilla por meio de depoimentos em visitas técnicas realizadas em 2011. 
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repercute en la mejora física de las personas. - Actividad de ocio y esparcimiento. 
Para muchas personas la agricultura urbana supone una vía de escape a 
situaciones laborales y personales de mucho estrés. - Relaciones personales. Los 
huertos urbanos suponen el espacio, el lugar donde relacionarse con los vecinos, 
donde no solo se habla de cuestiones relacionadas con la agricultura sino también 
sobre temas de actualidad, temas personales, etc. - Alimentación sana. El cultivo de 
productos hortícolas mejora la alimentación ya que se incrementa el consumo de 
productos como lechugas, tomates, pimientos, berenjenas, habas… Además, estos 
productos no pasan por procesos de manufacturación ni congelación, 
consumiéndose siempre frescos. Junto a todo ello, en la mayoría de los huertos 
urbanos se practica agricultura ecológica, sin la utilización de abonos y 
fertilizantes químicos ni pesticidas no ecológicos, lo que garantiza una sana y buena 
calidad de los productos del huerto. 
“Respecto al Territorio, en muchos casos, la agricultura urbana ocupa espacios 
subutilizados de la ciudad que se encuentran en graves condiciones de degradación 
ambiental, producto del abandono o de actividades nocivas anteriores (vertederos 
clandestinos, instalaciones industriales obsoletas, solares abandonados, etc). De 
este modo, se pone en valor y cualifican suelos que en muchas ocasiones acaban 
siendo erosionados por la acción del agua y el viento, o acaban bajo losas de 
hormigón bajo el pretexto de su escaso mantenimiento. 
“Respecto al Medio Ambiente, aumento de la resiliencia urbana y disminución de la 
huella ecológica; Protección frente a contaminación atmosférica; Protección frente 
a la contaminación acústica; Favorecimiento del equilibrio ecológico de ciclos 
naturales del agua y los suelos; Refugio de la flora y fauna silvestre; Acción 
fitocidad frente a la polución microbiana.” 
 

Em 27/10/2011 foi realizada outra visita técnica ao Parque Miraflores, ocasião em que 
se obteve o depoimento do presidente da “Asociación Comité Pro Parque Educativo y 
Cultural de Miraflores”, en Sevilla, España. 

 
Figura 44: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores en 

Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (27/10/2011). 

 
O presidente do Parque de Miraflores (27/10/2011) declara que o parque está 

localizado em uma área densamente urbana e populacional e corresponde claramente a uma 
cidade compacta. Em uma área com uma falta enorme de espaços recreativos e parques 
ecológicos. O Parque de Miraflores é uma referência natural de primeira ordem para os 
moradores dos bairros adjacentes a ele. Para atingir esse verde no norte de Sevilha tem sido 
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necessário, desde 1983, os moradores organizarem-se em torno da Asociación Comité Pro 
Parque Educativo y Cultural Miraflores e foram realizadas várias manifestações, marchas, 
projetos em defesa do parque por um espaço recreativo aberto a população local, coleta de 
milhares de assinaturas em protesto a ocupação da cidade por prédios. Várias providências 
foram tomadas antes da consolidação dessa conquista. As manifestações foram realizadas 
tanto em Sevilla como em Madrid, a exemplo de exposições em bairros, implementação da 
iniciativa de formação profissional e de geração de empregos, programas de educação 
ambiental... Era então um movimento local, mas articulado com a capital espanhola, 
objetivando obter maior repercussão nacional. 

O movimento em prol do Parque de Miraflores também contou com o compromisso 
de muitos profissionais e grupos de cidadãos diretamente empenhados. O distrito de Macarena 
foi sempre caracterizado por ter uma maior presença de organizações sociais que em outras 
áreas de Sevilla. Atualmente existem no distrito mais de 180 organizações de cidadãos dos 
mais variados tipos, que formam uma grande rede que articula um tecido social dinâmico. 
“Buena parte de ellas centran su actividad en la resolución de problemas y necesidades 
cotidianas como la enseñanza, la falta de equipamientos o la ausencia de oportunidades 
culturales en el distrito”. 

O presidente do Parque de Miraflores (27/10/2011) relata um breve histórico sobre a 
origem e evolução do Parque Miraflores, disponível em: www.revistapueblos.org, publicado 
por: Jaime Machicado Valiente, em 13/11/2009. Foi publicado também na edição nº 39 da 
Revista Pueblos, em setembro de 2009. 

Em 1983, a partir dos primeiros núcleos ativos, se constituiu o Comité Pro-Parque 
Educativo Miraflores em torno de um projeto social, cultural e de lazer. Pretendia-se desde o 
início que o parque se tornasse um local para reuniões e um ponto de partida na reconstrução 
de sua identidade própria em um bairro urbano desprovido de recursos. Em colaboração com 
diversas organizações e grupos sociais existiram inúmeras atividades para popularizar a 
proposta: exposições, palestras, plantio de árvores... Ao mesmo tempo, novos recursos são 
encontrados para o futuro parque com as descobertas dos importantes sítios arqueológicos 
dentro do Parque de Miraflores. 

Em 1985, se solicita ao município de Sevilha a catalogação do parque como 
patrimonio histórico-artístico. A Comissão lança uma série de reportagens na imprensa 
relativas à destruição do patrimonio histórico-artístico do parque, com o apoio de 
especialistas e técnicos da administração. 

Em 1986, a Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía começa um programa de 
escavações, revelando um sistema hidráulico do século XV e os restos de uma Vila Romana 
do século II a.C. O Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 1987, por deliberação 
em plenária dos grupos políticos e órgão correspondente da Junta de Andalucía, aprovou a 
área do Parque de Miraflores como "sistema general de espacios libres" para toda a cidade de 
Sevilha. 

Em 1988, foi realizada, por meio da Junta de Andalucía, a Declaração de Bens 
Culturais para o parque. No entanto, a construção do parque sofre de um estado de abandono 
desde 1987. A execução da Ronda do Norte dentro do programa de ação aos acessos a 
Sevilha, reduziu os incentivos ao Parque de Miraflores. 

Em 1993, várias ações foram realizadas em prol da ativação do parque, como limpeza 
e plantio de árvores dentro do parque e a coleta de assinaturas. O resultado dessas 
manifestações deu-se com a previsão no orçamento municipal de recursos financeiros para se 
investir no parque. 

Em 1994, continuando o trabalho da Casa de Oficios, foi posto em prática um 
programa promovido pela Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía denominado 
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"formación en práctica para la ciudad" com módulos de albañilería de rehabilitación, 
electricidad, fontanería, pintura y jardinería forestal. 

Em 1995, lançou-se uma Escuela Taller para um número de até quarenta alunos. Seu 
trabalho é continuar com a reabilitação de nove edifícios históricos que existem dentro do 
parque. A cidade de Sevilha, desde então, conseguiu recuperar 84% da área do parque. O 
governo local investiu principalmente no sul da área do parque, por meio de terraplenagem, 
sistemas de irrigação, perfuração de poços, criação de huertos urbanos, reflorestamento... O 
Comité Pro-Parque de Miraflores, investe agora num processo de participação do bairro da 
Macarena, discutindo o projeto com os moradores, técnicos e políticos, apresentando 
propostas concretas para se envolver no monitoramento da implementação das propostas 
aprovadas para os próximos orçamentos anuais. 

Em 2009, o Parque de Miraflores recebeu um investimentos de 900 mil euros e, 
recentemente, a União Europeia sinalizou o investimento de 2 milhões de euros que vão 
completar o programa do futuro parque. A maioria das ações executadas até agora têm se 
concentrado no sul do parque como: a construção do recinto e delimitação da área de gestão; 
rotatividade das áreas cultivadas, com terreno destinado a horticultura (Huerta de las 
Moreras), trabalhos de topografia e obras; reflorestamento com espécies nativas; perfuração 
de poços e irrigação na área atualmente utilizada pelos huertos; restauração dos cortijos e 
edifícios históricos. 

Segundo depoimento, em 27/10/2011, de Raúl Asuero, em visita técnica ao Parque de 
Miraflores, as hortas do Parque de Miraflores são geridas pela Associação “Comité Pro-
Parque Educativo Miraflores” (CPPEM), uma instituição cultural e ambientalista, fundada 
em 1983. Os huertos são geridos por meio do programa "Huerta Las Moreras", que reúne 
quatro projetos complementares: “Huertos de Ocio”, “Huertos Escolares”, “Itinerarios 
Pedagógicos” e “Invernadero Joven”. Para a manutenção e funcionamento do programa, três 
desses projetos têm contratado, desde 1991, profissionais técnicos de várias disciplinas 
(técnicos agrícolas, historiadores, geógrafos, educadores, antropólogos, psicólogos, 
professores). 

O número de técnicos responsáveis pelo programa tem variado anualmente, 
dependendo da subvenção econômica concedida pela Câmara Municipal. Assim, nos anos que 
o subsídio tem crescido, tem-se contratado 7 (sete) profissionais e nos anos em que o subsídio 
reduziu, foram contratados 4 (quatro) profissionais. 

No programa “Huerta Las Moreras” os profissionais sempre foram contratados por 
meio de um contrato de obras e serviços, em regime autônomo. Essa decisão é devido à 
recusa da associação de ter profissionais permanentes, pois o programa é dependente de 
subsídios do município. No caso de crises econômicas, às vezes levam a conflitos de trabalho 
e muitas das vezes atraso no pagamento de subsídios pela Câmara Municipal de Sevilha. 

Para Raul Asuero, as hortas do Parque de Miraflores têm diversas finalidades. 
Primeiro são hortas destinadas ao lazer (ocios) e as pessoas as usam como uma atividade 
recreativa, de lazer e convivência com os demais cidadãos. Em segundo lugar, têm um 
propósito educacional, onde o Comité Pro-Parque Educativo Miraflores (CPPEM) as usa 
como uma ferramenta poderosa para alcançar o desenvolvimento social e cultural da 
população adjacente, incentivando a educação participativa sobre os processos de recuperação 
e valorização dos parques. São também um mecanismo muito eficaz, tanto para o treinamento 
e conscientização dos moradores quanto a proteção desses parques. Em terceiro lugar, têm um 
propósito social onde diversas parcelas das hortas do Parque de Miraflores são projetadas para 
ajudar as associações de pessoas com deficiências físicas e mentais, bem como associações 
que trabalham contra o uso de alcool e drogas, etc. E quarto, um propósito científico, pois o 
Parque de Miraflores é frequentemente usado como experimentos e testes sobre a agricultura 
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ecológica realizadas nos huertos por funcionários da CPPEM ou por pesquisadores das 
universidades de Sevilha e visitantes de outros países. 

 

 
Figura 45: Huerta las Moreras del Comité Pró-Parque Educativo y Cultural Miraflores en 

Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (27/10/2011). 

 

Parque de San Jerónimo 

Segundo depoimento, em 2/11/2011, de Raul Asuero, em visita técnica ao Parque de 
San Jerónimo, que se localiza ao Norte da cidade de Sevilha, junto ao bairro de San Jerónimo, 
a origem do parque é no viveiro que foi criado para fornecer plantas para a Exposição 
Universal, em 1992, e para aclimatar as plantas que vieram de outros países. Após a Expo92, 
o parque se tornou aberto ao público, em 1995. 

Com uma superfície de mais de 14 hectares, o parque San Jerónimo se estende 
paralelo ao rio Guadalquivir. O parque abriga o Monumento a Cristóbal Colón (Nacimiento 
del hombre nuevo), popularmente conhecido como o Huevo de Colon del parque San 
Jerónimo. 

Como no Parque de Miraflores o Parque de San Jerónimo dedica uma parte de sua 
área aos  huertos de ocio dedicados à agricultura ecológica de vegetales y hortalizas. Entre a 
flora podem ser encontrados setos de espino de fuego, hileras de aligustre, fotinias, adelfas, 
pitosporo, ciruelos japoneses, fresnos, limos de bola, casuarinas, grevilleas, brachiichitos, 
tuyas, cipreses de Monterrey, Cupressus sempervirens, Sauces y alisos, entre outros. 
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Figura 46: Huertos del Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. 
Fonte: Asuero (2012, p.140). 

  
Para Raul Asuero, a Organización Ecologistas en Acción-Sevilla é a entidade que gere 

os hortos do Parque de San Jerónimo. A gestão é realizada por meio do recrutamento de 
profissionais qualificados da Organización Ecologistas en Acción-Sevilla. O número de 
pessoas contratadas para gerir os hortos do Parque de San Jerónimo varia em função dos 
recursos financeiros disponíveis para o projeto dos Ecologistas em Ação. Os huertos del 
Parque de San Jerónimo têm diversas finalidades. Primeiro lugar, o principal objetivo é 
huerto de ocio, sendo utilizados pelos cidadãos para o seu tempo de lazer e recreação. Em 
segundo lugar, têm um propósito educativo, com 6 huertos escolares para estudantes, 
organiza palestras e workshops para adultos relacionados com a agricultura ecológica. 
Finalmente têm um uso científico porque utiliza uma grande parcela para experimentos 
agrícolas, que variam conforme a necessidade. 

 
Figura 47: Huertos del Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (02/11/2011). 
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Segundo publicação em Revista Sevilla Ciudad, de 15/09/2010, disponível em: 
www.ecologistasenaccion.org, a plataforma Ecologistas y Nacción é composta de hortos 
cidadãos e escolares do Parque de San Jerónimo, Parque de Tamarguillo (Alcosa) y Huertos 
del Rey Moro que é mantido por recursos municipais  em prol dos projetos sociais. 

A partir de 1999, o Parque de San Jerónimo foi submetido a uma reforma com plantio 
de árvores ao redor do monumento “Huevo de Colon”. Construíu-se também uma entrada 
principal para o parque, uma ciclovia e equipamentos de playground disponível a crianças e 
adolescentes. 

 

 
Figura 48: Huevo de Colón en el Parque de San Jerónimo en Sevilla, España. 
Fonte: Asuero (2012, p.138). 

 

Parque de Tamarguillo 

Segundo depoimento, em 09/11/ 2011, de Raúl Asuero, em visita técnica ao Parque de 
Tamarguillo, localizado na periferia Norte da cidade de Sevilla, em 1996 um grupo de jovens 
do bairro de Alcosa formaram uma associação chamada “Movida Pro-Parque del 
Tamarguillo”. Esses jovens reivindicaram a criação de um parque florestal localizado entre o 
bairro de Alcosa e Aeroporto San Pablo. Essa área foi classificada como zona verde desde 
1963. A associação "Movida Pro-Parque del Tamarguillo" observa os bons resultados a 
serem alcançados no Parque de Miraflores pela associação "Comité Pro-Parque Educativo 
Miraflores" e decide empreender várias campanhas reividincativas a fim de reproduzir o 
modelo aplicado para alcançar objetivos semelhantes para Alcosa. 

Para isso, a "Movida Pro-Parque del Tamarguillo" promove a construção do futuro 
Parque del Tamarguillo com valores ambientais, realização obras de infraestrutura, 
informação e formação dos cidadãos,  restauração de edifícios existentes no parque e os 
terrenos do antigo Cortijo de San Ildefonso. As campanhas de reivindicações informativas e 
educativas, palestras, visitas ao parque, passeatas, passeios de bicicleta, eventos recreativos da 
"Movida Pro-Parque del Tamarguillo" contaram com o apoio da Câmara Municipal  na 
remodelação do parque, em 2003. A abertura de huertos urbanos em 2006 e áreas adjacentes 
colocadas em operação (autogestão dos seus recursos socioeducativos) em 2009. 
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Figura 49: Huertos do Parque de Tamarguillo (Alcosa) en Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (09/11/2011). 

 
O professor Raúl Asuero acrescenta que,  o Parque de Tamarguillo possui um projeto 

agrícola digno de louvor e mais extensívo aos cidadãos, com exploração sem fins lucrativos, 
são mais de 250 hortas de agricultura urbana, no espaço de mais de 90 hectares. É uma 
iniciativa lançada por uma alternativa coletiva do Parque de Tamarguillo responsável por 
transformar o que antes era um lixão em um parque invejável, aplicando a experiência 
adquirida no Parque de Miraflores. Cultivam, principalmente, tomate, pimentão, batata, 
alface, berinjela, repolho etc. É importante ressaltar também, a criação de um banco de 
espécies nativas. Os projetos do Parque de Tamarguillo conta com o apoio da Câmara 
Municipal  por meio do Orçamento Participativo. 

Segundo publicação em Revista Espacios Verdes, disponível em: 
www.lacronicadesevilla.com (publicado por Cristina Espinar, em 3/11/2010), a cidade de 
Sevilha abre suas portas para o mundo da agricultura urbana. Esta é a filosofia e a grande 
vantagem oferecida por hortas urbanas, uma atividade que envolve pedaços reservados da 
cidade para se tornar uma extensão do campo, onde as pessoas podem produzir 
ecologicamente. Essa prática está ganhando cada vez maior expansão nas grandes cidades, 
uma vez que dá a opção a pessoas que vivem no meio urbano de manter contato direto com a 
natureza e, especialmente, obter os produtos a partir do meio rural (agricultura urbana). 
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Figura 50: Huertos do Parque de Tamarguillo (Alcosa) en Sevilla, España. 
Fonte: Asuero (2012, p.152). 

 

Huerto del Rey Moro 

Segundo depoimento, em 16/11/ 2011, de Raúl Asuero, em visita técnica ao Huerto 
del Rey Moro, localizado no centro histórico da cidade de Sevilha, o horto é um dos poucos 
espaços abertos, no centro antigo de uma cidade urbanizada, que sobrevive até hoje. Em 2001, 
o Huerto del Rey Moro (HRM) foi declarado, pela Casa del Rey Moro, de interesse cultural, 
edifício do século XV, considerado um dos edifícios mais antigos de Sevilha, excluindo o 
Alcazar e residencias dos palácios de Sevilha. 

Desde fevereiro de 2004, esse espaço tem sido ocupado por grupos de moradores que 
vêm administrando o espaço dedicado à educação ambiental por meio de hortas escolares, 
local de convivência e celebração de atividades recreativas e de lazer, como cinema, festas de 
aniversário das crianças, refeições populares, eventos culturais etc. 

O Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), em vigor na cidade de Sevilha 
reserva o Huerto del Rey Moro como uma construção de habitação social. A Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía (EPSA), responsável pela implementação de habitação social tem 
executado até agora limpeza do ambiente, sondagem do solo e levantamentos arqueológicos. 

Para Raul Asuero, o Huerto del Rey Moro trabalha para formar cidadãos, independente 
de qualquer acordo de cooperação com a cidade de Sevilha. A Assembleia dos Amigos do 
Huerto del Rey Moro é responsável por organizar e gerenciar as atividades urbanas e sociais 
no horto. Funciona por meio de assembleias, mediante reuniões de consenso e encontros entre 
os envolvidos. 

O Huerto del Rey Moro tem vários objetivos. Primeiro, o principal objetivo são hortas 
de lazer, sendo utilizadas pelos cidadãos como lazer e recreação. Em segundo lugar, ter um 
propósito educacional com uma grande área de aprendizagem para crianças em idade escolar. 
Finalmente, ter uma finalidade social, pois está se tornando o epicentro de inúmeros eventos e 
movimentos sociais do centro de Sevilha. 

Representantes dos amigos do Huerto del Rey Moro, associações de moradores e as 
escolas públicas do centro antigo de  Sevilha se reuniram para discutir sobre a abertura de um 
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processo participativo contemplando as entidades e moradores do bairro referente ao futuro 
do Huerto del Rey Moro como um espaço verde e de apredizagem escolar, com exibição de 
filmes, de concertos, de festivais, de teatro e organização de festas infantis. 

 

 
Figura 51: Actividad Lúdica en el Huerto del Rey Moro en Sevilla, España. 
Fonte: Durán (2008) apud Asuero (2012, p.170). 

 
Segundo publicação em Revista Sevilla Ciudad, de 20/10/2010, disponível em: 

www.ecologistasenaccion.org, no Huerto del Rey Moro realiza-se vários trabalhos  sociais 
dedicados a diferentes grupos, como alimentar mendigos, alegrar o dia com brincadeiras 
infantis, músicas ao vivo, comemorar aniversários de crianças. O Aniversário do horto é no 
mês de março, com festival, galeria de arte, teatro de verão, concerto musical. E se alguém 
quiser propor alguma atividade no horto, basta ir à assembleia no último domingo de cada 
mês. 

O programa Huertos Escolares no Huerto del Rey Moro funciona desde 2006, com 
subsídios da Câmara Municipal de Sevilha. Manter um programa de hortas escolares ativo no 
centro histórico da cidade é fundamental para que os alunos se tornem conscientes do 
ambiente urbano em que vivem. Ao mesmo tempo, se tornam conhecedores da origem dos 
alimentos e de práticas agrícolas ecológicas. 

Durante o desenvolvimento desse programa foram definidos os seguintes objetivos: 
relacionar a horta escolar do Huerto del Rey Moro com o contexto do ambiente urbano, 
utilizando-a como ferramentas de ensino; integrar conteúdos que o professor julgar necessário 
em áreas ambientais, como oficinas de condutas e atividades de educação ambiental, 
abordando temas como a agricultura ecológica, soberania alimentar, sustentabilidade, 
igualdade... Tendo em vista a ideia de abordagem sistêmica, promover a reflexão e o 
pensamento crítico sobre o desenvolvimento ambiental. 

A associação do Huerto del Rey Moro foi constituída em janeiro de 2009, sem fins 
lucrativos, para promover, dentro da área do horto, educação ambiental. A associação está 
organizada por um conselho, composto por um presidente, vice-presidente, tesoureiro, 
secretário e dois auxiliares de comunicação. O mandato é não remunerado e por um período 
de 2 anos. 
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Figura 52: Huertos Escolares del Rey Moro en Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (16/11/2011). 

 
Huerto de Torreblanca 

Segundo depoimento, em 23/11/2011, de Raúl Asuero, em visita técnica ao Huerto de 
Torreblanca, localizado na periferia da cidade de Sevilha, o horto surgiu a partir de uma 
proposta no orçamento participativo da cidade, em 2006. A proposta foi aprovada e criou-se 
uma comissão pela Câmara Municipal que foi colocada em operação a partir de setembro de 
2007. Em 2009, criou-se a associação "Huertos Familiares de Torreblanca" para a 
organização e manejo das hortas. Para gerir e cumprir os deveres profissionais do huerto, a 
associação contratou três técnicos, um coordenador, um educador e um engenheiro agrícola. 

Para Raúl Asuero, os Huertos de Torreblanca têm diversas finalidades 
socioeducativas. Dentre as finalidades, em primeiro lugar, de lazer, sendo utilizados pelos 
cidadãos do distrito para seus momentos lúdicos e de entretenimento. Em segundo lugar, ter 
um propósito educacional, com hortas escolares. Finalmente, ter um uso científico, com o 
lançamento de iniciativas relacionadas a compostagem. 

 

 
Figura 53: Huertos de Torreblanca en Sevilla, España. 
Fonte: Asuero (2012, p.159). 
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Segundo publicação em Revista Sevilla Ciudad, de 25/11/2010, disponível em: 
www.ecologistasenaccion.org, existe uma ameaça significativa quanto ao processo de 
privatização dos parques e hortos locais, incentivada pelo município, mediante a concessão de 
exploração do espaço público por empresas privadas. Os moradores e associações lutam pela 
cidadania dos Parques de Miraflores, San Jerónimo, Tamarguillo, Huerto de Torreblanca y 
Huerto del Rey Moro. Consideram reais e indispensáveis os pulmões verdes dessas áreas 
urbanas. Procuram evitar o uso partidário de tais projetos pela cidade e forçar o município a 
ser, finalmente, responsável pela sua estabilidade, assumindo um mínimo de transparência no 
repasse de verbas para manutenção dos parques urbanos ecológicos. 

No Parque de Torreblanca existem problemas como: falta de repasse das verbas para 
manutenção do parque; uso dos Huertos de Torreblanca como espaço eleitoral pela Câmara 
Municipal; precariedade administrativa e econômica dos projetos do parque; bem como 
movimentos de privatização que ameaçam a participação do público. 

 

 
Figura 54: Huertos de Torreblanca en Sevilla, España. 
Fonte: Autoria própria (23/11/2011). 

 
Segundo publicação em Revista Espacios Verdes, disponível em: 

www.lacronicadesevilla.com (publicado por Cristina Espinar, em 3/11/2010), os Huertos de 
Torreblanca têm uma área dedicada ao cultivo ecológico, com 30 huertos usados pelos 
moradores e escolas do bairro. Em virtude da necessidade, a Câmara Municipal concedeu 
mais de 60 parcelas disponíveis no Parque de San António. 

Modesto Gonzalez, presidente do conselho dos huertos ecológicos de Torreblanca, 
afirma que "tener un huerto despierta en las personas 'cierta adicción sana´, ya que es un 
punto de encuentro donde realizamos una actividad muy bonita, que nos gusta y que nos hace 
pasar muy buenos momentos". Acrecenta também que “una manera de comer productos 
saludables que, a diferencia de los que podemos comprar en los supermercados, no tienen 
ningún tipo de aditivo y que por lo tanto, son muy beneficiosos para la salud, que 
actualmente es lo más importante". 

As áreas onde se localizam os huertos urbanos de Sevilla geralmente são de origem 
pública. Eram áreas subutilizadas e que hoje contam com o apoio do poder público e da 
comunidade local para desenvolver atividades lúdicas, recreativas, educativas, culturais, 
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sociais e de preservação ambiental, oferecendo assim uma maior qualidade de vida à 
população urbana. Existe uma grande demanda para desfrutar dos huertos urbanos de Sevilla, 
a lista de espera por parcelas (faixa de terra distribuída por pessoas dentro dos huertos 
urbanos) varia de 60 a 200 pessoas. Em suma, os huertos urbanos se tornaram uma opção 
acessível para muitos moradores apreciarem a natureza e cultivarem seus produtos no 
‘coração’ urbano de Sevilha. 
 
4.4. Análise das Políticas para a Agricultura Urbana em Nova Iguaçu (Brasil), Rio 
Cuarto (Argentina) e Sevilha (Espanha) 
 

O estudo em questão diz respeito à caracterização das políticas públicas para a 
agricultura urbana nos municípios estudados. Apesar das amostras serem geográfica e 
economicamente diferentes, politicamente, possui vários pontos em comum, como política de 
incentivo à horticultura em área urbana; políticas de segurança alimentar e nutricional; 
incentivo às parcerias e iniciativas locais como fundações sociais, ONGs e cooperativas; 
incentivos às associações de moradores objetivando capacitar multiplicadores com 
conhecimentos especializados em agricultura urbana com práticas ecológicas; políticas para 
melhoria da educação ambiental e da qualidade de vida em áreas urbanas. 

Destacamos também algumas dificuldades encontradas pelo agricultor urbano, como 
difícil acesso ao mercado consumidor em função da sua baixa renda familiar, pouco acesso ao 
crédito rural ou social, baixa escala de produção e demanda insuficiente; pouca cooperação 
entre as instituições púbicas e privadas quanto ao desenvolvimento de projetos 
multifuncionais; pouco acesso às informações inerentes aos programas de promoção da 
agricultura urbana. 

Segundo Organic Agriculture Worldwide (FiBL & IFOAM, 2011) é difícil encontrar 
dados precisos e atuais sobre a agricultura urbana discriminados por países, com exceção dos 
países da Europa. Às vezes não há nenhum tipo de dados, como é o caso na maior parte dos 
países da África. No entanto, as estatísticas disponíveis mostram que a agricultura urbana é 
praticada em muitos países do mundo. Mesmo em países onde não são compiladas as 
estatísticas, pode-se supor que a agricultura urbana com práticas ecológicas está sendo 
desenvolvida. Em muitos países europeus, a agricultura urbana está sendo implementada 
devido à atual crise econômica e também devido a uma maior conscientização sobre 
alimentação saudável, preservação ambiental e qualidade de vida nas cidades. O apoio 
prestado pela Food and Agriculture Organization (FAO) para a difusão do consumo de 
produtos ecológicos nos países em desenvolvimento é digno de destaque. Nesse sentido, a 
FAO prevê um forte crescimento para o setor de agricultura urbana e periurbana nos próximos 
anos. 

No caso da agricultura urbana em Nova Iguaçu, observa-se que os projetos envolvem 
segurança alimentar, educação ambiental, inclusão social das comunidades e moradores. 
Objetiva desenvolver práticas ecológicas pelo agricultor urbano. O desenvolvimento dessas 
práticas ecológicas em Nova Iguaçu conta com a participação de atores públicos (Prefeitura 
Municipal, Emater-Rio), ONGs, entidades religiosas e associações de agricultores familiares. 

A prefeitura municipal de Nova Iguaçu, seguindo a diretiva do MDS, participa e opera 
diretamente o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) para a 
merenda escolar por meio das cooperativas de agricultores familiares, que produzem 
hortaliças, legumes e verduras ecológicas em faixas de dutos da Petrobras. 

Observamos que a maioria dos agricultores urbanos de Nova Iguaçu não possui 
certificação de agricultura orgânica, como é exigido para os produtos orgânicos. Porém, os 
agricultores ecológicos têm sua qualidade garantida por atestado emitido pela EMATER-Rio, 
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que avalia o produtor e seu sistema de produção. Nesta avaliação, o ambiente de cultivo é 
trabalhado pela família para que o produto chegue às mãos do consumidor com o mínimo de 
resíduos tóxicos possíveis, isentos de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos. Desenvolve 
também a compostagem, a biodiversidade, a rotatividade ou consórcio de culturas. 

Verificamos também, que quase todos os agricultores da “Feira da Roça” são 
capacitados pela “Escolinha de Agroecologia”, coordenada pela EMATER-Rio de Nova 
Iguaçu. A maioria dos produtores urbanos recebe visitas técnicas em suas propriedades. São 
orientados como melhorar o cultivo, a distribuição e a comercialização dos seus produtos 
ecológicos. 

Geralmente, a produção originária da agricultura urbana e periurbana é distribuída da 
seguinte forma: 30% da produção é para autoconsumo, 30% para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) do município e 40% é comercializada na “Feira da Roça” em 
Nova Iguaçu e Queimados, nas feiras da Cidade Universitária na UFRJ e da Transpetro no 
Centro do Rio de Janeiro, e também por meio de cestas personalizadas sob encomenda. 

Identificamos também que, devido aos produtos ecológicos originários da agricultura 
urbana serem disponibilizados somente uma vez por semana na “Feira da Roça” de Nova 
Iguaçu e Queimados, alguns consumidores além de comprarem os produtos, também fazem 
encomendas antecipadas para a semana posterior. Isso ocorre devido ao aumento da procura 
pelos produtos ecológicos, tendo em vista que os produtos disponibilizados nas feiras 
ecológicas são rapidamente vendidos. Então, para garantir o consumo da semana subsequente, 
já que ele é cliente fiel, faz a reserva antecipada. Segundo os vendedores da feira da roça, essa 
prática acontece devido à demanda ser maior que a oferta. 

No caso da agricultura urbana em Rio Cuarto, existe o apoio ao Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaia (PNSA) da Secretaria de Desarrollo Social (SDS) da Argentina, 
execultuado pela Fundación Social do Município e pelo INTA. 

A situação da pobreza, da acessibilidade à informação e ao alimento de qualidade em 
Rio Cuarto faz com que a Prefeitura Municipal e o INTA auxiliem os agricultores urbanos 
com a implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas 
contemplam as associações ou cooperativas de autoprodução de hortas e granjas para 
complementar a cesta básica do agricultor urbano. 

O Prohuerta é destinado a pessoas vulneráveis, em termos sociais, ao serviço das 
famílias urbanas e periurbanas em situações de pobreza estrutural ou desemprego. Ele 
também envolve as crianças nas escolas situadas em áreas socialmente críticas que necessitam 
de segurança alimentar e nutricional. O Prohuerta contribui para melhorar as condições 
ambientais, qualidade de vida, aumentar a biodiversidade, prosseguir na produção de espécies 
nativas. Além de oferecer ao público-alvo condições para produzirem seus alimentos de forma 
eficiente, social, econômica e ambientalmente sustentável. 

O programa de agricultura urbana em Rio Cuarto objetiva desenvolver solidariedade 
de forma participativa para a produção de alimentos, utilizando técnicas ecológicas que 
contribuam para a soberania alimentar e melhorem a economia familiar e da comunidade. 

Tanto o Prohuerta como a associação do “Arte Orgânico”, apoiam a distribuição e 
comercialização nas feiras livres dos produtos hortícolas, frutas e derivados com algum grau 
de processamento; promovem a horta família comunitária, com a capacitação de famílias e 
grupos familiares para que possam produzir alimentos saudáveis, econômicos e naturais. 

A Fundación Social de Rio Cuarto oferece capacitações, assistência técnica e 
fornecimento de insumos para os agricultores urbanos. Tal programa tem por objetivo 
capacitar as pessoas como multiplicadores dos conhecimentos ecológicos e geradores dos seus 
próprios alimentos de forma saudável. 
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Os agricultores urbanos das “Huertas Familiares Comunitarias ” de Rio Cuarto 
declaram como atuante a participação do INTA e Fundación Social na capacitação dos 
agricultores urbanos e acompanhamento da produção; bem como na distribuição de sementes 
e apoio logístico para as feiras livres no centro da cidade ou na UNRC. 

No caso da agricultura urbana em Sevilha, há vários huertos urbanos comunitarios 
como o Parque de Miraflores (1983), que foi pioneiro na implementação dessas atividades 
rurais dentro da cidade, conta também com o Parque de San Jerónimo, Parque de 
Tamarguillo, Huertos de Torreblanca, Huertos del Rey Moro y Huertos de Bellavista. Os 
espaços verdes dos huertos urbanos são dedicados ao cultivo de horticulturas ecológicas, que 
envolvem atividades de autoconsumo. Também ajudam a pessoas com problemas de 
marginalização, deficiência física e mental, contemplam imigrantes, aposentados e 
desempregados. Os huertos urbanos se tornaram uma opção acessível para muitos moradores 
apreciarem a natureza e cultivarem seus produtos nas áreas urbanas. Existe uma grande 
demanda para desfrutar dos huertos urbanos de Sevilla. 

As vantagens e benefícios econômicos, sociais e educacionais desses projetos são 
significativos, em função das restrições orçamentárias. Os projetos têm uma equipe 
qualificada e comprometida com o apoio às pessoas desempregadas, excluídos socialmente, 
deficientes ou aposentados, bem como respeito ao meio ambiente, desenvolvimento de 
alimentação saudável por meio do compromisso com a qualidade de produtos ecológicos, 
reduzindo o impacto de produtos químicos (sintéticos) em vegetais, solo e água. 

A Tabela 8 discrimina a localização, origem, finalidade e valores dos principais 
Huertos Urbanos en Sevilla. 

 
Tabela 8: Classificação de Huertos Urbanos en Sevilla. 

Huertos 

Urbanos 
Localização e origem Finalidade e valores 

Parque de 

Miraflores  

Localizado na periferia urbana, bairro de 
Macarena, Norte de Sevilla. Origem com a 
associação “Comité Pro-Parque Educativo 
Miraflores”, uma entidade de caráter cultural 
e ecologista, fundada em 1983. Em 1991, 
uma associação de moradores fundou a 
“huerta las moreras” desenvolvendo práticas 
ecológicas, como o cultivo de hortaliças, 
legumes e verduras.  

Tem como finalidade atividades: lúdica, 
recreativa o ocio, social, educativo, ambiental e 
científico por meio dos projetos “itinerarios 
pedagógicos, huertos escolares, invernadero 
joven y huertos de ocio”. Objetiva também, 
auxiliar as associações que ajudam pessoas com 
discapacidade física e mental, e associações que 
trabalham contra drogas ilícitas. A produção é 
destinada ao autoconsumo. Os valores são: 
histórico-artistico, cultural e natureza (preservação 
ambiental). 

Parque de 
San 
Jerónimo 

Localizado na periferia urbana, bairro de San 
Jerónimo, Norte de Sevilla. Origem no 
viveiro que foi criado para aclimatar plantas 
importadas e fornecer plantas para a 
Exposição Universal em 1992. Após a 
Expo92, o parque se tornou aberto ao público 
a partir 1995, com o desenvolvimento de 
práticas ecológicas, como o cultivo de 
hortaliças e verduras, e vivero de plantas 
ornamentais. 

Tem como finalidade atividades: lúdica, 
recreativa o ocio, social, educativo, ambiental e 
científico por meio dos projetos: huertos escolares 
y huertos de ocio. Objetiva também, auxiliar as 
associações que ajudam pessoas com 
discapacidade física e mental, e associações que 
trabalham contra drogas ilícitas. A produção é 
destinada ao autoconsumo.  Os valores são: 
cultural e natureza (preservação ambiental). 

Parque de 

Tamarguillo 

Localizado na periferia urbana, bairro de 
Alcosa, Nordeste de Sevilla. Origem em 
1996 com a associação de jovens chamada  
“Movida Pro-Parque del Tamarguillo”. Os 
jovens reivindicam a criação de um parque 
florestal localizado entre o bairro de Alcosa e 
Aeroporto San Pablo, desenvolvendo práticas 
ecológicas, como o cultivo de hortaliças e 
verduras, e preservação da flora e da fauna.  

Tem como finalidade atividades: lúdica, 
recreativa o ocio, social, educativo, ambiental e 
científico por meio dos projetos: huertos escolares 
y huertos de ocio. A produção é destinada ao 
autoconsumo.  Os valores são: cultural e natureza 
(preservação ambiental). 
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Huerto de 

Torreblanca 

Localizado na periferia urbana, bairro de 
Torreblanca, Leste de Sevilla. Origem em 
2007 com a formação da comissão Centro 
Deportivo Torreblanca de ajuntamiento de 
Sevilla. Em 2009 criou-se a associação 
"Huertos Familiares de Torreblanca" para a 
organização e manejo das hortas, 
desenvolvendo práticas ecológicas.  

Tem como finalidade atividades: lúdica, 
recreativa o ocio, social, educativo e ambiental 
por meio dos projetos: desportivo, huertos 
escolares y huertos de ocio. A produção é 
destinada ao autoconsumo. Os valores são: 
histórico-artistico, cultural e natureza (preservação 
ambiental). 

Huerto del 

Rey Moro 

Localizado no Centro histórico da cidade de 
Sevilha. Em 2001 o Huerto del Rey Moro 
(HRM) foi declarado, pela Casa del Rey 
Moro, de interesse cultural, organização e 
manejo das hortas, desenvolvendo práticas 
ecológicas. Em 2004 formou-se as 
associações do centro histórico de Sevilla em 
defesa do patrimônio e atividades sociais. 

Tem como finalidade atividades: lúdica, 
recreativa o ocio, social, educativo, ambiental e 
científico por meio dos projetos “itinerarios 
pedagógicos, huertos escolares y huertos de 
ocio”. Objetiva também, auxiliar as associações 
sociais por meio de exibição de concertos 
musicais, cinemas, visitas históricas e 
arqueológicas. A produção é destinada ao 
autoconsumo.  Os valores são: histórico-artistico, 
cultural e natureza (preservação ambiental). 

Fonte: Autoria própria (2012).  

Ao se identificar práticas de cultivos da agricultura urbana nos municípios estudados, 
nos casos de Nova Iguaçu e Rio Cuarto se incentiva a formação de associações, com o intuito 
de facilitar a produção, distribuição e comercialização dos produtos excedentes. Já no caso de 
Sevilha a agricultura urbana tem caráter meramente lúdico ou recreativo, social, educativo, 
ambiental e destinado ao autoconsumo. A sustentação dessas práticas agrícolas ocorre graças 
às políticas públicas destinadas ao setor. 

Nos três casos se promovem eventos com o intuito de difundir o papel de assistência 
técnica local, promover a divulgação e incentivar a cultura de consumo dos produtos de 
origem ecológica. Mas cabe lembrar, que essas políticas públicas ainda não estão 
consolidadas no Brasil e nem na Argentina. Elas parecem funcionar mais como um 
‘paleativo’ das necessidades dos agricultores urbanos de baixa renda ou miseráveis do que 
mesmo a solução para tal problemática, devido à precariedade do trabalho de assistência 
técnica e a pouca destinação de recursos públicos provenientes dos governos brasileiro e 
argentino para estes fins. No caso de Sevilha, conta com um maior apoio do poder público e 
uma maior consciência da população local sobre as questões sociais e ambientais, porém a 
agricultura urbana ainda está em fase de consolidação. A rede de hortas urbanas em Sevilha, 
por exemplo, passou a compor o Plano diretor do município, somente a partir de 2010. Porém, 
dos 21 huertos urbanos previstos, apenas 6 deles estão em funcionamento. 

Nos três casos pesquisados, não existe uma política pública consolidada a nível 
nacional para prestar assistência técnica aos agricultores urbanos. Geralmente, a assistência se 
faz por iniciativa da população local, por meio de associações, cooperativas ou organizações 
não governamentais (ONGs) que se articulam com os organismos estatais do poder federal ou 
local. 

Constatamos que nos municípios de Nova Iguaçu e Rio Cuarto existe, ainda que 
precariamente, políticas públicas voltadas para a assistência técnica aos agricultores urbanos. 
Papel que é exercido quase que exclusivamente pela EMATER-Rio de Nova Iguaçu e ONGs 
(Brasil) e pelo INTA e pela Fundação Social de Rio Cuarto (Argentina), por meio de 
capacitação que desenvolve habilidades específicas para esse tipo de sistema produtivo. Sem 
contar com as visitas realizadas às famílias em suas áreas produtivas, ainda que sejam 
limitadas, tendo em vista a carência de técnicos ou agrônomos para dar suporte ao grande 
número de agricultores urbanos e periurbanos. 

Conforme depoimento dos entrevistados, a maioria dos agricultores urbanos participa 
ou já participou de algum programa de assistência técnica. Os mesmos mostram sua satisfação 
com a qualidade do que é aprendido com os técnicos ou agrônomos e afirmam que sua 
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produção aumentou juntamente com a consciência sobre os conceitos de segurança alimentar, 
qualidade de vida e preservação ambiental. Isso corrobora a importância da assistência técnica 
voltada aos agricultores urbanos, com enfoque na qualidade dos processos produtivos. 

Nos casos de Nova Iguaçu e Rio Cuarto, parte da agricultura urbana é destinada à 
subsistência (autoconsumo) e a outra parte é destinada ao comércio (principalmente por meio 
de feiras livres) como fonte de renda complementar. Nesses casos, tem caráter econômico, 
ambiental e social. No caso de Sevilha, a produção é destinada ao autoconsumo (inclusive, é 
proibida a comercialização) e tem caráter educativo, recreativo, ambiental e social. 

A Tabela 9 mostra que as práticas da agricultura urbana nos municípios pesquisados se 
destinam principalmente ao cultivo de horticultura. A agricultura urbana em Sevilha destina-
se,  exclusivamente, ao autoconsumo; diferente de Nova Iguaçu e Rio Cuarto que se destina 
ao autoconsumo e comercialização, como fonte de renda complementar. Mostra também que 
o desenvolvimento da agricultura urbana, geralmente, é proporcional a quantidade de 
habitantes (população local) dos municípios pesquisados. 
 
Tabela 9: Identificação, cultivo e assistência técnica à agricultura urbana nos municípios de 

Nova Iguaçu, Rio Cuarto e Sevilha. 

Identificação da amostra Cultivos urbanos Assistência técnica à agricultura urbana 

Nova Iguaçu (Rio de 
Janeiro-Brasil) tem uma 
população de 
aproximadamente 770.000 
habitantes. Estima-se que 
possui cerca de 700 
agricultores familiares 
(urbanos e periurbanos)*. 

Cultivam-se, principalmente, 
hortaliças, verduras, legumes, 
frutas e ervas medicinais, 
granjas e animais de pequeno 
porte. 

Iniciou-se em 2006, com o apoio da 
EMATER-Rio e ONGs, mediante o incentivo 
a formação de associações, com o intuito de 
facilitar a produção, distribuição e 
comercialização dos produtos, principalmente 
por meio de feiras livres ou cestas básicas 
personalizadas. 

Rio Cuarto (Córdoba-
Argentina) tem uma 
população de 
aproximadamente 170.000 
habitantes. Estima-se que 
possui cerca de 200 
agricultores familiares 
(urbanos e periurbanos)*. 

Cultivam-se, principalmente, 
hortaliças, verduras, legumes, 
frutas, plantas aromáticas, 
ornamentais e medicinais, 
flores e granjas. 

Iniciou-se em 2004, com o apoio do INTA e 
da Fundação Social, mediante o incentivo a 
formação de associações, com o intuito de 
facilitar a produção, distribuição e 
comercialização dos produtos, principalmente 
por meio de feiras livres. 

Sevilla (Andalucía-
España) tem uma 
população de 
aproximadamente 700.000 
habitantes. Estima-se que 
possui cerca de 600 
agricultores familiares 
(urbanos e periurbanos)*. 

Cultivam-se, principalmente, 
hortaliças, verduras, legumes e 
frutas. 

Iniciou-se em 1991, com o apoio do CAAE e 
do Ayuntamiento de Sevilla, mediante o 
incentivo a formação de associações, com o 
intuito de desenvolver atividades lúdicas, 
recreativas, educativas, culturais, sociais e de 
preservação ambiental. 

(*) Nos municípios pesquisados, não existem registros oficiais sobre a quantidade exata das categorias de agricultores urbanos ou 
periurbanos, muito menos a distinção entre os membros de cada uma destas categorias de agricultores familiares. 

Fonte: Autoria própria (2012). 
 

Percebemos que em alguns programas de assistência técnica realizados em Nova 
Iguaçu e Rio Cuarto existem uma dependência dos agricultores familiares, que após o término 
da assistência técnica direta ao agricultor familiar, apresentam dificuldades que os 
impossibilitam de continuarem as atividades. Ocasionam, assim, a queda na produtividade e 
alguns agricultores familiares chegam a abandonar a associação. Diante desta análise, 
constatamos que a Argentina e o Brasil, ainda necessitam investir mais em práticas de 
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desenvolvimento local sustentável, tendo em vista que existe uma demanda muito grande 
sobre a segurança alimentar e nutricional e pouca preocupação com a educação ambiental. No 
caso de Sevilha na Espanha, apesar de uma maior conscientização quanto ao autoconsumo de 
produtos ecológicos, ainda existe uma grande demanda pelo desenvolvimento da agricultura 
urbana como atividade recreativa ou lazer; questões sociais; e educação ambiental. 

A prática da agricultura urbana, no caso de Nova Iguaçu, o principal público alvo é de 
adultos e aposentados. No caso de Rio Cuarto, o principal público alvo é de jovens e adultos. 
No caso de Sevilha, o principal público alvo é de crianças e aposentados. 

Identificamos que nos três casos existe uma deficiência do registro das informações 
sobre agricultura urbana, devido a pouca atenção que é destinada pelos governos locais, 
regionais e nacionais às políticas públicas para a assistência técnica, com capacitação técnica 
adaptáveis às necessidades familiares dos produtores urbanos e de acesso aos recursos 
disponíveis; além da deficiência de conhecimento das noções básicas de planejamento e 
custos de produção, distribuição e comercialização. Já que grande parte dos agricultores 
urbanos de Nova Iguaçu e de Rio Cuarto tem como principal fonte de renda essa atividade. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Inicialmente, procuramos identificar algumas divergências entre agricultura urbana e 
periurbana, bem como a evolução da agricultura urbana, principalmente, na Espanha, no 
Brasil e na Argentina. Mesmo diante de uma sociedade predominantemente urbana, com uma 
economia cada vez mais globalizada e crescente, a prática da agricultura urbana está 
progredindo e atraindo a atenção dos órgãos públicos, com o objetivo de se expandir e de 
promover uma cidade mais humana e sustentável. 

Neste estudo alguns aspectos fundamentais foram considerados, como as razões que 
levaram a se desenvolver políticas públicas para a agricultura urbana nos países 
desenvolvidos e, principalmente, nos  países em desenvolvimento. Portanto, os motivos 
europeus e latino-americanos para cultivar agricultura urbana não são exatamente os mesmos, 
mas em ambos os continentes existe uma porcentagem significativa de cidadãos agindo com 
objetivos idênticos e preocupados com a segurança alimentar e nutricional, preservação da 
natureza, educação ambiental, bem-estar social e qualidade de vida. 

É provável que um número significativo de hortas urbanas tenha aumentado nas 
cidades da América Latina porque existe uma parte da sociedade preocupada, não só com a 
segurança alimentar e nutricional, mas também com o consumo de produtos de qualidade, 
assim como ocorre na Europa. Além disso, apesar dos problemas de acesso aos alimentos 
básicos por parte da população, em períodos de crise e desemprego elevado, como o atual 
exemplo de alguns países europeus, o momento pode ser oportuno para o desenvolvimento da 
agricultura urbana, pois pode proporcionar uma alimentação mais saudável, a custos mais 
baixos, em harmonia com a natureza e incentivo às relações sociais e ambientais. 

Outro aspecto que merece comentário, é que o processo de densificação urbana é 
global e que muitos moradores de cidades de médio e grande porte têm necessidades 
semelhantes para desfrutar de áreas de lazer ao ar livre, participar de atividades sociais, 
discutir questões de segurança alimentar e promover a educação ambiental. Nesse contexto, 
encontramos outra vantagem na agricultura urbana, que é o desenvolvimento de práticas 
ecológicas associadas à melhoria da paisagem urbana e das condições ambientais, e que 
deverá envolver todas as cidades densamente povoadas, independente do seu nível de 
desenvolvimento. 

Um terceiro aspecto, não menos importante, é a iniciativa popular que, dependendo do 
grau de organização, tem mais ou menos capacidade para pressionar seus governos e está 
presente em todos os países democráticos. Esse é um processo no qual, embora pareça 
divergente quanto aos cultivos de agricultura urbana entre países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, existe uma sintonia entre os elementos que compõem as políticas públicas 
para a agricultura urbana. Como exemplo, as condições locais e a troca de experiências se 
complementam, apesar de terem finalidades divergentes. 

O desenvolvimento territorial sustentável deve ser alcançado por meio de uma gestão 
pública participativa, ou seja, a aproximação da governança com a democracia enfatiza a 
necessidade de gerenciar o setor público de modo transparente, cooperativo, participativo, 
criativo e responsável, combinando a ação interorganizacional com um grande conjunto de 
relações, que podem ser estabelecidas entre governos, empresas, ONGs, associações 
comunitárias etc. 

As políticas de desenvolvimento local e os programas voltados para a agricultura 
urbana apresentam-se de forma precária quanto à assistência técnica prestada aos agricultores 
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familiares, principalmente, em função da deficiência de mão de obra especializada, deixando 
a desejar, essencialmente, o caráter de inclusão social. 

Em se tratando de sustentabilidade ecológica em área urbana é primordial preocupar-
se com a preservação e conservação do meio ambiente, e com a biodiversidade. A 
preocupação com o meio ambiente e gerações futuras trazem um novo olhar para agricultura 
urbana, cujos sistemas produtivos passam a ser adaptados e mudados para novas formas de 
produção com a garantia da qualidade dos produtos, promoção do meio ambiente sustentável 
e desenvolvimento social e econômico. 

Com o intenso processo migratório das áreas rurais para as áreas urbanas, 
principalmente nos países em desenvolvimento, a partir da segunda metade do século XX,  
houve uma concentração da população nas cidades. Esse processo de urbanização contribuiu 
para uma demanda crescente por melhores oportunidades e melhoria da qualidade de vida, 
bem como a necessidade de alimentar, em condições adequadas, uma população cada vez 
mais desvinculada da produção de alimentos. Portanto, os atuais espaços urbanos necessitam 
ser valorizados como áreas destinadas a uma produção de alimentos para o autoconsumo e os 
eventuais excedentes da produção para a comercialização. 

A partir de experiências com a prática da agricultura urbana, verificamos que existe a 
possibilidade de melhoria qualitativa na dieta familiar, aliado ao favorecimento à inclusão 
social de uma parcela da população marginalizada, bem como melhorias no bem-estar social e 
na educação ambiental. 

Há evidências de crescimento da agricultura urbana enquanto fenômeno 
socioeconômico e socioambiental, caracterizando o sistema agroecológico como o mais 
adequado à realidade dos agroecossistemas urbanos. Isso confirma  a possibilidade das 
políticas públicas para a agricultura urbana oferecer instrumentos adequados à segurança 
alimentar e melhoria da qualidade de vida em área urbana, mediante o aproveitamento de 
resíduos orgânicos urbanos como adubos; o uso de mecanismos para controle de pragas e 
doenças vegetais a baixo custo e de baixo impacto ambiental. 

Na promoção da agricultura urbana se faz necessário desenvolver capacidades locais, 
políticas públicas e ações consistentes por meio das iniciativas do poder público 
potencializado pelo apoio das iniciativas da sociedade civil mobilizada. Nesse contexto, 
acreditamos que as hortas urbanas são muito mais do que uma conexão física entre as 
agriculturas e as cidades, elas podem promover uma melhor qualidade de vida nas cidades, 
minimizar a carência alimentar, melhorar a qualidade dos alimentos e reduzir a degradação 
ambiental. A iniciativa de desenvolver hortas urbanas objetiva também minimizar a 
desigualdade social e propiciar uma harmonia com a natureza. 

No debate sobre como tornar as cidades mais ambientalmente sustentáveis, deixou 
claro que a consciência dos cidadãos e o uso adequado das tecnologias inovadoras têm um 
papel crucial na caminhada rumo ao desenvolvimento territorial sustentável, por meio de 
iniciativas individuais e coletivas, como exemplo, temos: hortas familiares urbanas, hortas 
comunitárias em jardins e parques públicos etc. A inovação tecnológica também pode ser 
utilizada para implementar ou expandir projetos e experiências sobre agricultura urbana com 
práticas ecológicas. 

As propostas de apoio à agricultura urbana devem, inclusive, contemplar as atividades 
não agrícolas, como exemplo, o processamento de produtos e a produção artesanal, com 
grande potencial de geração de renda e lazer. Faz-se necessário salientar a importância que 
tem a agricultura urbana para a ocupação de áreas urbanas em desuso; geração de emprego e 
inclusão social, na perspectiva de redução da desigualdade social; soberania alimentar e 
nutricional; e proteção ambiental, na perspectiva de manutenção da biodiversidade. 



 

117 
 

Na contextualização das políticas públicas para a agricultura urbana, associada ao 
novo pensamento de conservação ambiental e à busca de soluções para minimizar a pobreza 
urbana; bem como a identificação dos principais atores envolvidos, como as agências de 
desenvolvimento internacional, organizações nacionais, organizações não governamentais 
regionais e locais, governos nas várias esferas, produtores e voluntários, tornam as práticas de 
agricultura urbana instrumento de intervenção pública. As referidas práticas estão sendo 
construídas tendo como referência as noções de biodiversidade e cidade inclusiva social e 
ambientalmente. 

Existem duas vertentes sobre as práticas de agricultura urbana, especificamente no 
Brasil: aquelas que ocorrem nos lugares fazendo uso de recursos locais próprios e que nem 
sempre tem objetivos precisos; e aquelas pensadas pelas políticas públicas governamentais 
voltadas, geralmente, para o acesso da população urbana pobre aos alimentos. Para 
compreendermos como a agricultura urbana vem sendo incentivada, enquanto ação do Estado 
foi apresentado exemplos de programas, leis, princípios e diretrizes de políticas públicas no 
Brasil e, especificamente, no Rio de Janeiro. 

Para alguns autores, as políticas de agricultura urbana representam uma adequação das 
políticas sociais e urbanas aos ideários neoliberais, quando os problemas estruturais são 
desconsiderados e as práticas agrícolas se constituem em atividades que atendem às 
necessidades alimentares imediatas dos grupos urbanos historicamente marginalizados. Tal 
afirmação é plausível, pois os problemas sociais realmente não serão resolvidos via 
agricultura urbana. Apesar disso e dos riscos de uma adequação neoliberal, por meio de um 
planejamento urbano adequado, pode-se fortalecer redes sociais locais voltadas para o 
atendimento nutricional de grupos sociais que sofrem de carências alimentares e tem a 
agricultura urbana como uma prática que mobiliza e fortalece hábitos alimentares. 

Na política de inserção da agricultura urbana nas agendas públicas, a pesquisa 
sinalizou que nos espaços coletivos de debate podem-se construir instituições democráticas 
necessárias às transformações sociais, assim como reformular os gastos públicos e incluir a 
agricultura urbana nesse contexto. Essa política deve ser participativa pautada na 
descentralização, na intersetorialidade e na participação popular. 

Para compreender a política participativa, é importante se aproximar da população, ver 
como as práticas são desenvolvidas, perceber os sentidos dados às práticas da agricultura 
urbana, conversar com quem faz e conviver com aqueles que são os maiores interessados no 
conhecimento transformado. Isso nos propicia compreender melhor sobre o que nomeamos 
‘políticas públicas para a agricultura urbana’. Devemos articular as relações mais amplas da 
produção capitalista, ao fenômeno da globalização e ao planejamento urbano. 

Dentre as tendências da agricultura urbana, existem grandes possibilidades a serem 
mencionadas: desconcentração da produção para outras regiões com potencial produtivo; 
maior envolvimento da agricultura urbana com a produção ecológica; adequada organização 
da produção setorial, buscando melhor planejamento da produção e diversificação dos 
produtos ecológicos. Outra forte tendência do setor é a demanda crescente por alimentos 
produzidos sem agrotóxicos e com sustentabilidade, ou seja, sem agressão ao meio ambiente. 

Apesar da importância dos países desenvolvidos na conformação do mercado mundial 
de produtos ecológicos, verifica-se uma tendência nos países em desenvolvimento de 
aceitação da agricultura urbana pelas comunidades regionais, o que tem induzido os 
produtores ecológicos a atenderem demandas locais. Diante da tendência de uma demanda 
maior que o fornecimento de produtos ecológicos, faz-se necessário atenuar essa discrepância 
por meio da entrada de novos agricultores urbanos no mercado interno. 

Tendo em vista um mercado ainda em consolidação, é provável a tendência de seu 
crescimento, desde que os consumidores acreditem na qualidade dos produtos ecológicos e 
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que os produtores se capacitem para proporcionarem entregas regulares, em escalas maiores e 
com preços competitivos. Dessa forma, espera-se que a diferença de preços entre os produtos 
de origem ecológica e os convencionais decline em decorrência da economia de escala 
proporcionada por maiores quantidades comercializadas e por uma logística de transporte 
mais eficiente. 

É notório que, ao longo dos anos as políticas públicas para a agricultura urbana tem 
ganhado destaque no cenário brasileiro, argentino e espanhol juntamente com a demanda por 
produtos mais saudáveis na mesa do consumidor, mediante uma análise sobre as políticas 
públicas atuais, apoiadas pelo MDS (Brasil), pelo MDS (Argentina) e pelo INC (Espanha), 
visando à acessibilidade dos produtores urbanos à  assistência, apesar da precariedade de mão 
de obra qualificada em assistência técnica, bem como dos poucos recursos públicos 
disponibilizados para o setor. Nesse processo destaca-se a criação do Programa Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) em 2003, no Brasil; do ProHuerta, em 2003, na 
Argentina; do PAUS, em 1999, na Espanha, com a contemplação de novos espaços 
institucionais, dedicado a implementar políticas de desenvolvimento da agricultura urbana, 
que se proponham colocar em prática experiências inovadoras para auxiliar as ações 
socialistas, humanitárias e de segurança alimentar. 

Diante das visitas técnicas realizadas junto às associações ou aos grupos de 
agricultores urbanos e às feiras ecológicas em Nova Iguaçu e Rio Cuarto, bem como aos 
huertos urbanos de Sevilha, percebemos que a tendência da agricultura urbana é de expansão, 
tendo em vista a valorização e difusão das práticas agrícolas em áreas urbanas, bem como da 
absorção dos conceitos de desenvolvimento territorial sustentável e alimentação saudável por 
parte dos agricultores e consumidores locais. 

Constatamos também, que não adianta somente o agricultor urbano saber produzir, é 
preciso que ele tenha noção sobre sua cadeia produtiva, do preparo do terreno, cultivo de 
mudas até a distribuição e comercialização dos produtos excedentes. Mas este tema ainda tem 
muito a ser explorado para o sucesso das políticas públicas destinadas à agricultura urbana no 
Brasil, na Argentina e na Espanha. Os agentes políticos precisam conhecer melhor os anseios 
da classe de agricultores urbanos, que tem grandes contribuições para a melhoria da qualidade 
alimentar e nutricional e qualidade de vida nas cidades. 
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7. APÊNDICE 
 

 
Apêndice A: Roteiro de entrevista (coleta de depoimentos) sobre agricultura urbana 
 
Esta entrevista tem por objetivo caracterizar as políticas públicas para o desenvolvimento da 
agricultura urbana. Suas respostas são confidenciais, não há necessidade de identificação 
pessoal. Por favor, acrescente os comentários que achar necessário. Sua sinceridade é 
fundamental para que os resultados retratem, de fato, como os agricultores urbanos têm acesso 
à assistência técnica especializada para o cultivo ou produção agropecuária. Agradecemos sua 
atenção e colaboração, e nos colocamos ao seu dispor para quaisquer explanações futuras. 
Contato: Professor Francisco Coelho Mendes (DAT-IM-UFRRJ), telefone: (21)86421594 ou 
e-mail: coelhomendes1970@gmail.com 
 

1. Nome completo (opcional) _________________________________________ 

2. Local da residência: Município e Estado (opcional) _____________________________ 

3. Como o governo nacional (governo regional ou local) tem destinado recursos para 
assistência técnica de desenvolvimento da agricultura urbana? 

4. Como funcionam os tipos de assistências técnicas oferecidas pelos órgãos de assistência 
aos agricultores urbanos? 

5. Como funcionam os processos de produção, distribuição e comercialização dos produtos 
proveniente da agricultura urbana? 

6. Quais são as oportunidades de melhorias (ou necessidades) relativas à qualidade de vida 
dos agricultores urbanos? 
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Apêndice B: Questionário sobre assistência técnica à agricultura urbana 
 
Este questionário tem por objetivo caracterizar as políticas públicas para o desenvolvimento 
da agricultura urbana. Suas respostas são confidenciais, não há necessidade de identificação 
pessoal. Por favor, acrescente os comentários que achar necessário. Sua sinceridade é 
fundamental para que os resultados retratem, de fato, como os agricultores urbanos têm acesso 
à assistência técnica especializada para o cultivo ou produção agropecuária. Agradecemos sua 
atenção e colaboração, e nos colocamos ao seu dispor para quaisquer explanações futuras. 
Contato: Professor Francisco Coelho Mendes (DAT-IM-UFRRJ), telefone: (21)86421594 ou 
e-mail: coelhomendes1970@gmail.com 
 
 
1. Nome completo (opcional) _________________________________________ 
 
2. Local da residência: Município e Estado (opcional) _____________________________ 
  
3. Faixa etária 

14 a 19 anos (1)  
20 a 29 anos (2) 
30 a 39 anos (3) 
40 a 49 anos (4) 
50 a 59 anos (5) 
60 a 69 anos (6) 
mais de 69 anos (7) 

 
4. Nível de escolaridade 

Sem instrução (1)   
Ensino fundamental incompleto (2) 
Ensino fundamental completo (3)  
Ensino médio incompleto (4) 
Ensino médio completo (5) 
Ensino superior incompleto (6) 
Ensino superior completo (7) 
Pós-graduação (especialização) (8) 
Pós-graduação (strictu senso) (9)  

 
5. Fonte de renda principal 

Assalariado (1) 
Empreiteiro (2) 
Arrendatário ou meeiro (3) 
Vendedor (comissão) (4)   
Proprietário (que vive da própria produção) (5) 
Outra fonte (6) Qual? __________________________________ 

 
6. Qual o tipo de atividade produtiva? 

Horticultura (1) 
Floricultura (2) 
Fruticultura (3) 
Cereais (4) 
Apicultura (5)  
Piscicultura (6) 
Avicultura (7) 
Pecuária (8) 
Outro (9) Qual? __________________ 
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7. Qual o sistema de produção26 adotado? 
Tradicional sem uso de equipamentos agropecuários, sem agrotóxico e sem fertilizante (1) 
Convencional com uso de equipamentos agropecuários, uso de agrotóxico e uso de fertilizante (2) 
Agroecológico com uso de irrigação (3) 
Agroecológico sem uso de irrigação (4) 
Outro (5) Qual? ___________________ 

 
8. Qual a destinação de seus produtos (autoconsumo, distribuição ou comercialização)? 

Venda direta na propriedade (1) 
Venda pela associação ou cooperativa (2) 
Venda no mercado do produtor ou central de abastecimento (3) 
Venda em feira livre (4) 
Consignatário (5) 
Doação ou trocar por outros produtos (6) 
Autoconsumo (7) 
Outra (8) Qual? ___________________ 

 
9. Participa ou já participou de algum tipo de programa ou projeto de assistência técnica? 

Não participa e nem participou (1) 
Já participou ou participa de programas ou projetos de assistência técnica (2) 
Já participou ou participa de programas ou projetos de assistência social (3) 
Já participou ou participa de financiamento bancário (4) 
Outro (5) Qual? ___________________ 

10. Caso participe de algum programa ou projeto de assistência técnica, estabeleça uma ordem de 
importância de 5 a 1 (atribuindo valor (5) para a maior concordância e valor (1) para a menor 
concordância). 

Descrição Alta 
(5) 

Média 
(4) 

Regular 
(3) 

Pouca 
(2) 

Nenhuma 
(1) 

1. O programa está de acordo com as prioridades da 
comunidade local e necessidades de sua família 

     

2. A assistência do programa é de qualidade (Oferece 
algum beneficio para o agricultor familiar) 

     

3. Os beneficiários do programa opinam durante o 
planejamento, a execução e a tomada de decisão 

     

4.  O programa ou projeto propicia melhoria na qualidade 
de vida da população beneficiária 

     

5. O programa ou projeto propicia melhoria das técnicas 
produtivas da agricultura urbana 

     

6. Os técnicos apontam soluções convenientes para o 
agricultor urbano 

     

11. Estabeleça uma ordem de importância de 5 a 1 (atribuindo valor 5 para o mais importante e valor 1 
para o menos importante) para os temas vinculados à agricultura urbana com práticas ecológicas. 

Descrição Alta 
(5) 

Média 
(4) 

Regular 
(3) 

Pouca 
(2) 

Nenhuma 
(1) 

1. Fortalecer a organização e a comunicação local      
2. Segurança alimentar e nutricional      
3. Valorização e promoção da produção ecológica      
4. Comercialização e distribuição dos produtos      
5. Autoconsumo e fonte de renda familiar      
6. Qualidade de vida e educação ambiental      
7. Capacitação, qualificação e habilidades       
8. Acesso aos financiamentos ou programas de 
fomentos 

     

9. Assistência técnica ou social especializada      

 

                                                 
26 O sistema de produção tradicional corresponde à prática agrícola sem uso de agrotóxico e sem uso de 
fertilizante baseado somente no conhecimento popular e tradicional. O sistema de produção convencional 
corresponde à prática agrícola com uso de agrotóxico e com uso de fertilizante baseado na produção em escala e 
no conhecimento científico e tecnológico. O sistema de produção agroecológico consiste em uma proposta 
alternativa de agricultura familiar socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável, que 
agrega conhecimentos científicos aos saberes populares e tradicionais. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  
 

 
 

 


